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Dette betyr at nettsiden stadig blir mer besøkt.
VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
Kirurgen?
Vi kan
plastpakker
og sender. Be om pris!
Essens Designbyrå AS
Banner
annonse
inngå i en årsavtale,
Bredde WebPress
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• Har automatisk installasjon av sikkerhetsoppdateringer og
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70
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Tlf.: 466 23 596
Tlf.: 22 76 00 00
virusoppdateringer
1/1 sideTopbanner148,5
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760x100
pxmm + 5 mm 4.500,- pr. måned
Se priser.
kristine@essensdesign.no
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320x250 px
3.000,- pr. måned
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De fleste artikler
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CA. 20.000 VISNINGER PR MND
- distribueres ifm Høstmøtet og inneholder
ANNONSEMATERIELL
Dette betyr at nettsiden stadig blir mer besøkt.
Annonsen sendes til ragnar.madsen@cox.no
all nødvendig informasjon til møtet samt
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abstracts
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samt
Husk å legge til 5 mm for beskjæring,Bredde
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egen applikasjon.
skjæremerker.
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Se priser.
Drengsrudbekken 12, 1383 Asker, tlf.23 00 50 50, adm@olympus.no, www.olympus.no
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148,5 mm x 185 mm + 5 mm
Utgiver
Redaksjon
Layout, produksjon 148,5 mm x 105 mm + 5 mm
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og
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Øyvind Werpen Skoe ((webredaktør)
Norsk Kirurgisk Forening
Usman Saeed (redaktør)
• Har en kombinasjon av mange funksjoner, bl.a. prosedyreopptak,

FORENING:
FUNK
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NORGE RUNDT:
VOLDA SJUKEHUS

HØSTMØTET

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
(VF)
Vestre Viken Drammen sykehus

v/ Lars Vasli

Vestre Viken Drammen sykehus

Cox Oslo AS

ORD FRA REDAKTØREN

USMAN SAEED, OUS ULLEVÅL
USMAN@KIRURGEN.NO

Kirurgen ønsker å være en nasjonal plattform
for kirurgi ved å inspirere til faglig kompetanseheving,
bedre utdanning og opplæring av unge kirurger, samt
øke interessen for kirurgisk forskning.

KJÆRE LESERE

– VISJON, KIRURGEN

Til sommeren har undertegnede vært

med å utvikle Kirurgen fra den spede

seg etter mange års trofast tjeneste.

redaksjonsmedlem i Kirurgen i 5 år

begynnelse som et nyhetsbrev til da

Dette markerer slutten på en æra,

og redaktør i 4 år. I løpet av disse 5

gens form med høy faglig kvalitet.

hvor begge to har spilt en helt uvur

årene har tidsskriftet hatt stor faglig

delig rolle. Jeg hadde nok aldri fått til

utvikling. Det har vært mange stolte

Inn kommer WebPress og Essens

oppgaven som redaktør uten deres

øyeblikk, blant annet feiring av 20 års

Designbyrå. Sammen med Kristine

støtte. De vil gjerne prioritere andre

jubileet. Men ingen ting overgår dette.

S. Fredriksen fra Essens har vi la

oppgaver, og det har jeg full forståelse

Og med “dette” mener jeg mulighet

get et helt nytt design og layout for

for. Tusen takk for alt dere har bidratt

en til å lede Kirurgen inn i fremtiden

Kirurgen. Dette har vært en utrolig

med for Kirurgen. Dere vil bli savnet.

med et helt nytt design og layout! Mine

spennende og givende prosess, hvor

damer og herrer, velkommen til den

jeg må berømme John Brataas og

Når noen gir seg, kommer andre

nye Kirurgen!

Kristine for resultatet. De har hørt på

inn. Vi har vært så heldig å få Marte

vår visjon, og gitt oss et design som

Bliksøen og Uzma Ilyas inn i redaksjo

I over 15 år har COX Oslo (tidligere

overgår alle våre forhåpninger. Et

nen. Deres inntog har gitt redaksjonen

DRD) vært vår samarbeidspartner

moderne design med tidsriktige farg

et helt nytt giv, og sammensetningen

når det gjelder annonsesalg, design

er og utforming. Vi kunne ikke håpe

med meg, Øyvind, Marte og Uzma vil

og layout. Alle gode ting tar dessverre

på noe bedre enn det vi nå stolt pre

forhåpentligvis føre Kirurgen til nye

slutt, og NKF har nå bestemt at våre

senterer til våre lesere.

høyder. Første steg er allerede utført

veier skal skilles. Redaksjonen er
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med bravur, nemlig det nye utseende.

svært takknemlig ovenfor COX Oslo,

Siden nyttår har også sammensetnin

med Ragnar Madsen i spissen, for

gen av redaksjonen endret seg. Hans

samarbeidet i alle disse år. De har vært

Skari og Håvard Ølstørn har valgt å gi

Kirurgens fremtid er lys!
God lesning!
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ORD FRA LEDEREN, NKF

Lupebrille EyeZoom 3x - 4x - 5x
EyeZoom lupebrillen har tre forstørrelsesnivåer: 3x, 4x og 5x.
Den er utviklet for å kunne se operasjonssted fra flere perspektiv
og kan enkelt tilpasses den enkelte brukeres preferanser.
I samarbeid med Konica Minolta®, gir den patentsøkende
teknologien «edge-to-edge» klarhet og HD-oppløsning. Lett
magnesiumramme med ideell symmetri mellom stil og ytelse.
•
•
•
•
•
•
•

Tilpasset ansiktsgeometri og arbeidsavstand
Hypoallergenisk
Korrosjonsbestandig
Sidebeskyttelse
Hodebånd
Navn gravert på boksen
Styrkeglass (hvis relevant)

Click’aV Plus™ er som ABS i bilen
"VANLIG" i det daglige, men redder liv
i vanskelige situasjoner
Artnr.

Størrelse

Kar/Struktur

Farge

Enhet

0301-10ML
0301-10L

Medium/Large

3-10

Grønn

6 magasin à 20 clips

Large

5-13

Lilla

0301-10XL

6 magasin à 20 clips

Extra Large

5-14

Brun

6 magasin à 20 clips

INGE GLAMBEK, LEDER NKF
INGE.GLAMBEK@HARALDSPLASS.NO

KJÆRE KOLLEGER
La meg med en gang komme med en god nyhet: Etter en nokså
hektisk prosess med omlegging til nytt arrangement og ny lokaliser
ing av kirurgisk høstmøteuke, er vi i mål – nesten bokstavelig talt
– på Ullevål stadion. Noen steiler kanskje nå, men et samlet styre
er begeistret for både forelesningslokaler, hotellfunksjon og ikke
minst fasiliteter og rom for utstillere. Det var et poeng for styret at
arrangementet skulle settes ut til profesjonelle arrangører, og det
var et ønske at høstmøteuken, foreningens nettsider og tidsskriftet
«Kirurgen» skulle samordnes og helst drives av samme aktør. Det
har vi nå fått til. John Brataas har jobbet sammen med Lars Vasli
flere år nå og kjenner høstmøtet og våre behov. Han blir nå ar
rangør av høstmøtet og utgiver av «Kirurgen», samtidig som han
skal være involvert i nettsidene. Når det gjelder nettsidene, foregår
det i legeforeningen en prosess der de fagmedisinske foreningenes
nettsider blir mer ensartete og lettere å orientere seg i, slik at dette
vil bli et samarbeid med legeforeningens sekretariat.

lingen mellom sykehusenes ledelse og de som driver pasientnær
behandling. Nesten 50 % av de spurte melder om en situasjon med
for høy arbeidsbelastning og for lite ressurser. Disse resultatene
blir av de profesjonelle undersøkerne oppfattet som uvanlig dårlige
sammenlignet med andre undersøkelser fra næringslivet.

Uansett blir nå høstmøteuken forhåpentligvis bedre enn på lenge.
På Meet Ullevaal ligger alle forhold til rette for det. Når bladet nå
går i trykken er det også vedtatt at Kirurgmiddagen også flyttes til
de nye lokalene, med et nytt spennende konsept. Mange vil velge
å bo på hotellet med innendørs gangavstand, og det er jo alltid en
fordel med kort vei hjem fra fest. Og også festlokalene er spennende
og flotte.

Det siste jeg må si noe om, er et vanskelig tema. Fafo gjennomførte
i 2018 en undersøkelse for legeforeningen for blant annet å kartleg
ge arbeidsmiljø. Her kom det frem urovekkende tall for opplevelse
av seksuell trakassering i våre sykehus. 3700 leger og studenter
mener de har vært utsatt for dette i større eller mindre grad. 58 %
opplevde dette fra en legekollega hvorav 71 % var overordnete.
På legeforeningens lederseminar i januar i år var dette et fokusert
tema. Dette fokus er en følge av nettaksjoner som #metoo og #uten
taushetsplikt. Hvis tallene er riktige, oppleves seksuell trakassering
10 ganger oftere i sykehus enn i industrien. Det er nesten utrolig.
Mer utrolig er det at kun 15 % av dem som følte seg trakasserte,
hadde rapportert dette videre.

Som nevnt i tidligere ledere, må vi fra i år belage oss på en kon
gressavgift for høstmøteuken. Dette er ikke lenger til å unngå. Det
vil bli en dagspris som sikkert vil ligge på det nivå ortopedene har
hatt i flere år allerede, og denne prisen vil dekke lunsj i tillegg til de
vanlige kursfasilitetene. Følg med i «Kirurgen» fremover, det vil bli
tettere annonsering og informasjon angående høstmøtet fremover.
På oppdrag fra legeforeningen har Rambøll gjennomført en spørre
undersøkelse om sykehuslegers arbeidsforhold. Resultatene ble
fremlagt på legeforeningens lederseminar i januar, og den viser,
ikke uventet, at sykehusleger er engasjerte, at de føler arbeids
oppgavene faglig utfordrende og at de får brukt sin kompetanse.
Negativt er det at de opplever sin medbestemmelse som lav, ar
beidsbelastningen høy og det er en «negativ svarstil knyttet til
hvordan sykehusledelsen driver sykehuset». Undersøkelsen bek
refter for meg noe vi har sett lenge; en negativ trend i samhand

LEVERES AV:

Nå er det noe som heter at hvis man står til halsen i vann, er det
dårlig strategi å henge med hodet. Bedre å gjøre noe med dette, og
jeg tillater meg å oppfordre kolleger til å følge med på, eventuelt
melde seg inn i, Helsetjenesteaksjonen. Dette er en aksjon blant
kolleger, opprinnelig initiert av blant annet professor i geriatri Tor
geir Bruun Wyller. I stedet for bare å klage på udugelige politikere,
vil aksjonen fokusere på faglige vurderte innspill for å påvirke de
politiske beslutningene. Hvis vi opplever politikere og ledere som
uopplyste og faglig svake, er det faktisk ingen andre enn vi som kan
opplyse dem. Det må være vår plikt, mener jeg.

Mye av dette er nok ikke en tilsiktet trakassering. Men det er
hvordan det oppleves av en student, stipendiat eller LIS i en utrygg
posisjon, som betyr noe her. Jeg vet ikke om kirurger er verre enn
andre, men vi som er overordnete må åpenbart være mer bevisste
på hvordan vi adresserer og behandler våre underordnete kolleger.
For å slutte med noe positivt, vil jeg gratulere «Kirurgen», med
redaktør Usman Saeed i spissen, med nytt spennende design. Veldig
bra, synes jeg, og forhåpentligvis fortsetter også den gode faglige
utviklingen i tidsskriftet vårt har hatt de siste årene.
– God lesing!

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

TEMA: PANKREASTUMORES

TEMALEDER:
PANKREASTUMORES
Dette temanummeret av Kirurgen omhandler ”Pankreastumores”. Flere ulike typer benigne,
premaligne og maligne svulster kan oppstå i pankreas og de hyppigst forekommende som
pankreascancer, nevroendokrine pankreasneoplasmer og cystiske pankreaslesjoner
presenteres i dette nummeret.

“Pankreascancer forventes innen
få år å være den nest hyppigste årsak til
kreftrelatert død. “

KNUT JØRGEN LABORI 1
1

AVDELING FOR GASTRO - OG BARNEKIRUGI, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET

KORRESPONDANSE: UXKNAB@OUS - HF.NO

biologi. Kirurgisk fjerning av svulsten

Selv om pankreaskirurgi er relativt

som blir operert utvikle residiv av

samt helsepersonell og forskere som

av Espen Thiis-Evensen ved Senter

er eneste mulighet for kurasjon,

trygt, er det beheftet med en del

sykdommen. Palliative tiltak og de

arbeider med denne kreftformen. De

for nevroendokrine svulster på Oslo

men kun 15-20% av pasientene

komplikasjoner. Anne Waage og

ulike former for palliativ kjemoter

arbeider bredt for å oppnå fremskritt

universitetssykehus. På grunn av

har resektabel tumor og kan tilbys

undertegnede gir en oversikt over

api blir ikke omhandlet i dette

når det gjelder pankreascancer.

relativt høy prevalens av cystiske

operasjon og en mulighet for lang

hvordan de vanligste komplika

temanummeret, men er den viktigste

Initiativtaker og styreleder for dette

pankreaslesjoner er det viktig med et

tidsoverlevelse. De øvrige pasientene

sjonene etter pankreaskirurgi kan

behandlingen for den største ande

nettverket er professor i patologi ved

godt samarbeid mellom lokalsykehus

har lokalavansert sykdom (30 %)

håndteres. Systematisk registrering

len av pasientene med pankreas

Oslo universitetssykehus Caroline

og universitetssykehuset som utfører

eller fjernmetastaser (50 %). Studier

av postoperative komplikasjoner

cancer. En bedre forståelse av tumor

Verbeke, som i sitt innlegg gir bak

pankreaskirurgi i helseforetaket når

har vist at pasienter med border

og mortalitet gjør det mulig å vur

biologi og epidemiologiske mønstre

grunnen for dannelsen av nettverket

det gjelder utredning og oppfølging

line resektabel (“grenseresektabel”)

dere resultater etter de ulike typer

i befolkningen er viktig og vil kunne

og kommer med innspill på nødven

av denne pasientgruppen. Norsk

pankreascancer og en mindre andel

pankreasreseksjoner og er spesielt

bidra til bedre diagnostikk, behan

dige tiltak for å bedre utsiktene for

gastrointestinal cancer gruppe – HPB

pasienter med pankreascancer.

har nylig utgitt anbefalinger for

pasienter med lokalavansert pank

viktig etter pankreaskirurgi. En slik

dling og overlevelse for disse pasien

Pankreaskirurgi er i Norge sentrali

reascancer, dvs med affeksjon av

registrering foregår både nasjonalt

tene. Jan Rune Aunan og Kjetil Sørei

sert til fem regionale sentre og

sentrale intraabdominale blodkar,

(Norsk kvalitetsregister for gastro

de fra Stavanger universitetssykehus

Selv om pankreascancer er en stor

av cystiske pankreaslesjoner og

det utføres årlig ca 350 pankreas

kan opereres og få fjernet svulsten.

kirurgi - Norgast) og institusjonelt

gir en oversiktsartikkel over epide

del av pasientgrunnlaget for de som

hovedlinjene i disse anbefalingene

reseksjoner per år. Sheraz Yaqub

Etter reseksjon vil denne gruppen

(ved Oslo universitetssykehus -

miologiske utviklingstrekk, sykdom

arbeider innen pankreaskirurgi, ut

blir presentert i dette nummeret.

og Kim Mortensen gir en oversikt

pasienter kunne oppnå samme

Kvalitetsregister for HPB-kirurgi).

mens forstadier og nyere viten rundt

gjør andre svulstformer også en stor

over de ulike kirurgiske reseksjons

langtidsoverlevelse som pasienter

Gjennom slik systematisk regis

tumorbiologi ved pankreascancer.

pasientgruppe. Forekomsten av nev

Jeg håper dette nummeret av

prosedyrer som utføres innen

med primært resektabel tumor,

trering vil man få kunnskap som

roendokrine pankreasneoplasmer og

Kirurgen kan bidra til økt kunnskap

pankreaskirurgien idag.

spesielt etter neoadjuvant behan

vil bidra til ytterligere kvalitets

Pankreascancer forventes innen få

cystiske pankreaslesjoner har økt be

om pankreaskirurgi og de hyppigst

dling med nye kjemoterapiregimer.

forbedring av pankreaskirurgien.

år å være den nest hyppigste årsak

tydelig de siste årene på grunn av økt

forekommende pankreastumores.

utredning, behandling og kontroll

Pankreascancer vil i over 90 % av

Dyre Kleive og medarbeidere fra

til kreftrelatert død. Dette krever

bruk av, og bedre bildediagnostikk.

I tillegg er det et sterkt ønske om

tilfellende utgjøres av duktale

Oslo universitetssykehus presenterer

Dette temanummeret har fokus på

handling og intensivert innsats. Det

Disse svulstene er ofte et tilfeldig

å signalisere behovet for en bred

adenokarsinom som årlig rammer

behandlingsmulighetene for disse

kirurgisk behandling, men over

nyopprettede Pancreaskreft Net

funn ved utredning av ulike symp

og intensivert innsats for å bedre

ca 750-800 nordmenn. Sykdommen

pasientene i forhold til å få utført

80 % av pasientene med pankreas

tverk Norge (PKNN) rekrutterer

tomer eller sykdommer. Utredning

diagnostikken, behandlingsmulig

har dårlig prognose på grunn av

pankreasreseksjon med samtidig

cancer er ikke tilgjengelig for kirurgi.

medlemmer blant pasienter med

og behandling av nevroendokrine

hetene og prognosen for pasienter

sen oppdagelse og aggressiv tumor

karreseksjon.

I tillegg vil et flertall av pasientene

pankreascancer og deres pårørende,

pankreasneoplasmer blir presentert

med pankreascancer.

8 I KIRURGEN 1-2019

KIRURGEN 1-2019 I 9

TEMA: PANKREASTUMORES

TEMA: PANKREASTUMORES

KIRURGISK BEHANDLING
AV PANKREASSVULSTER
Det finnes en rekke benigne, premaligne og maligne svulster utgående fra den eksokrine
eller endokrine delen av pankreas. Adenokarsinom utgående fra eksokrint gangepitel er
den vanligste kreftformen i pankreas og en av de hyppigste årsakene til kreftrelatert død.
Kirurgi kombinert med kjemoterapi er den eneste muligheten for langtidsoverlevelse,
men kun ca 15-20 % er resektable ved diagnosetidspunktet. Denne artikkelen fokuserer
på den kirurgiske behandlingen av i svulster i pankreas.
SHERAZ YAQUB 1, KIM ERLEND MORTENSEN 2
1

AVDELING FOR GASTRO - OG BARNEKIRUGI, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET

2

GASTROKIRURGISK AVDELING, UNIVERSITETSSYKEHUSET I NORD NORGE, TROMSØ

FIGUR 1
Tumor i caput pancreatis uten affeksjon av sentrale kar som kan opereres med pankreatoduodenektomi.

KORRESPONDANSE: SHERAZ.YAQUB@OUS - HF.NO

STARTEN PÅ PANKREASKIRURGIEN

første kurative enukleasjon av et

morbiditet tillater gjennomføring

traindikasjoner mot kirurgi ved

fra arteria mesenterica superior,

allmenntilstand og komorbiditet

Den første rapporterte operasjonen

insulinom i pankreas. I 1935 beskrev

av kirurgien. Kontrastforsterket CT

pankreascancer er fjernmetastaser,

noe som må tas hensyn til ved PD.

avgjør om man anbefaler kirurgisk

for en pankreastumor var en distal

den amerikanske kirurgen Allen

i arteriell og portovenøs fase er gull

affeksjon av vena porta/vena mesen

pankreasreseksjon i 1882 av

Oldfather Whipple 2-stegs PD som

standarden for den primære diag

terica superior uten stamme for

Bruk av endoskopisk retrograd

tåle inngrepet, men også eventuelle

Friedrich Trendelenburg (1).

han senere modifiserte til 1-stegs

nostikken og vurdering av teknisk

å kunne rekonstruere karet, og

cholangiopankreatografi ERCP med

komplikasjoner relatert til kirurgien.

Alessandro Codivilla i Italia (1898) og

prosedyre slik vi kjenner den i dag

resektabilitet. Bildene sammen med

affeksjon av arteria mesenterica

børstecytologi eller endoskopisk

Hos pasienter med hjerte- og lunge

William Halsted i USA (1898) gjorde

(3). Whipple gjennomførte til sam

kliniske opplysninger blir vurdert

superior, truncus coeliacus eller

ultralyd med finnålscytologi (EUS-

sykdom er preoperativ hjerte-

forsøk på reseksjon av pankreas

men 37 PD med en mortalitetsrate

i et multidisiplinært pankreasmøte

arteria hepatica. Forstørrede lokale

FNAC) anvendes kun dersom det er

og lungemedisinsk vurdering

hodet, men uten suksess. Frem til

på 33 %. De neste ti årene var det

bestående av spesialister i pankreas

lymfeknuter, innvekst av tumor i

radiologisk usikkerhet om det fore

obligat. Ved klinisk undersøkelse vil

1909 var det rapportert totalt 20

fortsatt høy mortalitet og morbiditet

kirurgi, onkologi, patologi, gastro

arteria gastroduodenalis, duodenum,

ligger pankreastumor. Børstecytologi

man eventuelt finne en forstørret,

reseksjoner av ulike svulster i ulike

relatet til inngrepet. Flere i det kirurg

enterologi og abdominal radiologi.

kolon eller ventrikkel er ikke kontra

har høy spesifisitet, men lav sensi

palpabel galleblære (Courvoisiers

deler av pankreas, inkludert fem

iske miljøet tok til orde for at en

indikasjoner mot kirurgi. Dersom

tivitet, mens EUS-FNAC har både høy

tegn) og vurdere icterus med even

reseksjoner av pankreashalen med

avlastende by-pass prosedyre hadde

På CT fremstilles duktalt adenokars

pankreascancer affiserer vena porta/

sensitivitet og spesifisitet. Begge er

tuell ledsagende kløe, hvor siste

høy dødelighet grunnet blødninger

mindre morbiditet og gav pasienten

inom typisk som en solid hypodens

vena mesenterica superior, vurderes

invasive prosedyrer med risiko for

kan indikere behov for preoperativ

og postoperative infeksjoner hos

bedre livskvalitet enn PD, og foreslo

lesjon med ev. sekundær dilatasjon

pasienten som borderline resek

komplikasjoner og anvendes ikke

drenasje av galleveiene. Forstørret

45 % (2). Metoden ble videreutviklet

å ikke utføre PD. På 1980 tallet

av oppstrøms pankreas og gallegang

tabel og henvises til neoadjuvant

rutinemessig i diagnostikken. MR

supraklavikulær lymfeknute på

blant andre av den amerikanske

begynte arbeidet med sentralisering

(”double duct sign”). Derimot er

kjemoterapi, mens veneaffeksjon

lever anvendes dersom det er tvil om

venstre side (Virchows glandel),

kirurgen Robert Coffey som gjorde

av pankreaskirurgien og opprettelse

nevroendokrine svulster som regel

som ikke muliggjør venerekonstruks

levermetastaser. Bruk av FDG-PET

periumbilikal lymfeknute (sister

en serie med forsøk på hunder

av høyvolumsentra som kunne rap

hypervaskuære i arteriell fase og

jon og arterieaffeksjon vurderes som

CT gjøres ikke rutinemessig i utred

Mary Josephs glandel) eller perirek

og beskrev ende-til-ende pancreato

portere mortalitet på mindre enn 5 %.

kan en sjelden gang være cystiske.

lokalavansert sykdom og anses som

ning, men kan være nyttig i selek

tal tumor (Blumers shelf), er sjeldne

enterostomi. Walther Kausch

behandling. Pasienten skal ikke bare

Pankreastumoren vurderes i forhold

ikke-resektabel. Et annet viktig

terte tilfeller hvor CT eller MR ikke

funn og tyder på disseminert syk

i Tyskland beskrev i 1909 den første

RESEKTABILITETSVURDERING

til innvekst i naboorganer, kar-

poeng med 3-fase CT er kartlegging

kan avklare eventuelle metastaser,

dom. Tumormarkør CA19-9 kan være

vellykkede 2-stegs pankreatoduo

Den preoperative vurderingen består

affeksjon, lymfeknutemetastaser

av anatomien med hensyn til aber

eller i forbindelse med utredning av

falsk forhøyet ved høy bilirubin, men

denektomi (PD) for ampullecancer.

av to elementer; om tumor er teknisk

og eventuelt fjernmetastaser (lever

rant anatomi hvor hyppigste variant

residiv etter gjennomført kirurgi.

en firesifret verdi er suspekt på mer

I 1929 gjennomførte Roscoe Graham

resektabel og om pasientens ko

og lunge primært). Absolutte kon

er arteria hepatica dextra som avgår

Klinisk vurdering av pasientens

avansert sykdom.

10 I KIRURGEN 1-2019

KIRURGEN 1-2019 I 11

TEMA: PANKREASTUMORES

TEMA: PANKREASTUMORES

A

B

FIGUR 2
Pankreatoduodenektomi (A) Pylorusbevarende pankreatoduodenektomi hvor duodenum like postpylort er anastomosert til jejunum. B) Klassisk

pankreatoduodenektomi hvor ventikkelen er delt ved corpus ventriculi og det er anlagt en gastrojejunostomi.

PREOPERATIV DRENASJE

avlastning av galleveier hos pasient

standard inngrep ved tumor i caput

pankreashodet, åpnes det gastroko

reseseres (Figur 2a og 2b). Flere sam

Rekonstruksjonen starter med å

AV GALLEVEIENE

er med kolestatisk icterus er assosi

pancreatis eller processus uncinatus

liske ligamentet og vena mesenter

menliknende studier har sett på py

trekke opp jejunumenden retroko

I tillegg til å behandle symptomer

ert med økt risiko for komplikasjoner

samt perimampullære svulster

ica superior frigjøres. «Gastrocolic

lorusbevarende og klassisk PD uten å

lisk og anlegge en ende-til-side to

som kløe, har pasienter med stille

i forbindelse med selve drenasjen og

(Figur 1). Den hyppigst forekom

venous trunk» deles slik at man får

finne store forskjeller når det gjelder

laget pankreatikojejunostomi. Det er

icterus tradisjonelt blitt behandlet

i det perioperative forløpet (8). Det

mende maligne svulsten som

tilgang til vena mesenterica superi

komplikasjoner, onkologisk resultat

beskrevet mange metoder for denne

med preoperativ avlastning av galle

anbefales ikke rutinemessig preop

opereres med PD er adenokarsinom

or ved nedre kant av pankreas. Det

eller postoperativ funksjon (11,12). De

anastomosen og den nederlandske

veiene da kolestase kan medføre

erativ drenasje hos pasienter som

i pankreas, etterfulgt av distalt

gastrohepatiske ligamentet åpnes

to prosedyrene er derfor sidestilt og

pankreascancergruppen har laget

koagulopati samt redusert nyre-

kan gå direkte til kirurgi. Dette må

kolangiokarsinom, ampullecancer

og lymfeknute over arteria hepatica

valget overlates til den enkelte kirurg/

en didaktisk oversikt som kan leses

og hjertefunksjon (4). Det er omdis

revurderes dersom ventetiden til

og duodenalcancer. Utover dette

communis (stasjon 8) eksideres.

institusjon. Etter deling av jejunum

på: www.pancreatic-anastomosis.

kutert om de negative effektene av

kirurgi blir uakseptabelt lang eller

utføres PD ved nevroendokrine svul

Videre indentifiseres arteria gastro

ca 20 cm distalt for Treitz ligament,

com. Distalt for denne anastomosen

kolestase over et begrenset tidsrom

det er indikasjon for neoadjuvant

ster, premaligne og maligne cystiske

duodenalis og deles ved avgangen.

deles pankreas over vena porta/vena

anlegges en ende-til-side enlaget

kan rettferdiggjøre preoperativ dre

kjemoterapi.

pankreaslesjoner, GIST i duodenum

Ligamentum hepatoduodenale

mesenterica superior. Caput pancre

hepatikojejunostomi. Ca 30-40 cm

og andre sjeldent forekommende

fridissekeres og arteria hepatica

atis og processus uncinatus frigjøres

distalt for denne lages en antekolisk

nasje av alle pasienter med icterus
(5). Bakgrunnen for dette er at både

ERCP er tradisjonelt oppfattet å

svulster med beliggenhet i caput

propria identifiseres og spares.

fra vena mesenterica superior og

ende-til-side duodenojejunostomi/

endoskopisk retrograd stenting

være den foretrukne metoden for

pancreatis eller periampullært. PD

Galleblæren tas ned og blir en del av

arteria mesenterica superior. Mindre

gastroenterostomi.

(ERCP) og perkutan antegrad trans

avlastning av galleveiene pga relativ

gjøres standard ved laparotomi og

preparatet. Ductus hepaticus com

grener fra både venen og arterien de

hepatisk stenting (PTC) kan medføre

høyere suksessrate, ingen behov for

det er foreløpig kun noen få sentra

-munis deles like kranialt for ductus

les og arteria pancreaticoduodenalis

Dersom det peroperativt foreligger

komplikasjoner som blødning, perfo

eksterne dren og relativt lave kom

i verden hvor denne kirurgien gjøres

cysticus. Ductus choledochus sam

inferior ligeres. Lymfeknuter i stasjon

funn som gjør pasienten inoperabel,

rasjon, kolangitt og pankreatitt som

plikasjonsrater sammenlignet med

minimalt invasivt (laparoskopisk

men med lymfeknuter ved stasjon

13 (langs vena mesenterica superior,

utføres etter individuell vurdering

vil kunne forsinke videre kirurgisk

PTC (9). Heldekket, selv-ekspander

eller robotassistert). Abdomen åpnes

12b og 12p (henholdsvis langs galle

bak pankreas), 14a (arteria mesenter

dobbel bypass (hepatikojejunostomi

behandling. I tillegg vil inneliggende

ende metallstenter (SEMS) er sann

med supraumbilicalt midtlinjesnitt

gangen og portvenen) frigjøres fra

ica superior), 14v (gastrocolic trunk)

og/eller gastroenterostomi), men flere

dren kunne kontaminere galleveiene

synligvis å foretrekke over plaststen

eller taksnitt, og det gjøres eksplo

portvenen og arteria hepatica pro

og 17 (pancreatoduodenal) følger ut

studier har vist at endoskopisk anlagt

som kan medføre høyere forekomst

ter pga bedre patency (10). Udekkede

rasjon for malign ascites, carci

pria, og følger preparatet. Dersom det

med preparatet. Det tilstrebes at kun

gallegangsstent og/eller duodenal

av postoperative infeksjoner (6,7).

metallstenter anbefales ikke hos

nomatose, levermetastaser eller

ikke er en høy duodenalcancer eller

laterale 180 grader av lymfatisk vev

stent er et fullgodt alternativ (13).

Ved intraktabel kløe eller kolangitt

potensielt resektable pasienter.

tumorinnvekst i sentrale kar eller

mistanke om tumorinnvekst i bulbus

langs arteria mesenterica superior

er det åpenbar indikasjon for pre

naboorganer. Suspekte funn gran

duodeni, gjøres som regel en pylorus

reseseres for å unngå komplett den

DISTAL PANKREASRESEKSJON –

operativ drenasje. Per i dag forelig

PANKREATODUODENEKTOMI

skes med frysesnitt. Etter en bred

bevarende reseksjon fremfor en

ervering av arterien og dermed risiko

ÅPENT ELLER MINIMALT INVASIVT

ger det rimelig god evidens for at

Pankreatoduodenektomi (PD) er

kocherisering med eksponering av

klassisk PD hvor antrum ventriculi

for postoperativ diare.

Laparoskopisk pankreashale-
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“Hovedmålet er å tilby pasientene
riktig onkologisk operasjon på en trygg
måte med kort rekonvalesenstid.”
FIGUR 3
Distal pankreasreseksjon med splenektomi
hvor tumor sitter i cauda pancreatis.

FIGUR 4
Milbevarende distal pankreasreseksjon ad
modum Warshaw hvor miltarterien og venen
er delt og milten er sirkulert hovedsakelig fra
breves karene.

FIGUR 5
Milbevarende distal pankreasreseksjon ad
modum Kimura. Miltkarene dissekeres fri fra
pankreas og sirkulerer milten.

reseksjon ble først beskrevet av

laparoskopisk pankreashalereseks

dlertid god beskyttelse mot bakterie

man kommer inn i riktig sjikt langs

gå dypere for å inkludere disse struk

kjertelen derfor løftes opp i kranial

Cuschieri i 1994 (14) og nå, 127 år

jon (DIPLOMA).

infeksjoner.

Gerotas fascie og kan følge det planet

turene. Tilslutt deles miltens tilheft

retning fra retroperitoneum. Der

fra pankreashalen og videre sentralt

ing til laterale bukvegg (Figur 3).

etter deles løst bindevev som kler

er minimalt invasivt (laparoskopisk

Spredning til regionale lymfeknuter

Standard distal pankreasreseksjon

på pankreas. Den andre metoden kan

eller robotassistert) tilgang en

forekommer hyppig ved adenokars

kan utføres enten med eller uten

være nyttig hos adipøse pasienter

KIRURGISK TEKNIKK VED DIS-

små (og veldig skjøre) sidegrenene

relativt utbredt og trygg metode i

inom i pankreas (30–70 %), inva

splenektomi. Dersom milten skal

hvor det kan være vanskelig å finne

TAL PANKREASRESEKSJON UTEN

til miltvenen kan ligeres eller klipses

øvede hender (15). Retrospektive og

siv intraduktal papillær mucinøs

bevares kan dette gjøres enten med

rett sjikt grunnet kraftig oment og

SPLENEKTOMI

(24). Når hele miltvenen er isolert ut

prospektive kohortstudier viser at

neoplasi (IPMN) (46 %) og invasiv

(«Warshaw» teknikk) eller uten

tykt gastrokolisk ligament. Arteria

«Warshaw» teknikken baserer seg på

til forgreningene i milthilus, isoleres

åpen og minimal invasiv tilgang har

mucinøs cystisk neoplasi (MCN)

(«Kimura» teknikk) reseksjon av

gastrica breves deles opp til venstre

at sirkulasjonen til milten er bevart

miltarterien på oversiden av pancre

sammenlignbar operasjonstid

(24 %) (21). Ved mistanke om malig

miltkarene (23,24).

crus diafragmaticus. Ved subtotal

via brevia kar fra ventrikkelen

as. Dette er som regel problemfritt da

(200-240 min), perioperativ mortalitet

nitet skal derfor alle lymfeknuter

distal pankreasreseksjon følges

(Figur 4). Den er raskere og enklere

den ligger adskilt fra kjertelen.

(0,5 %) og pankreafistelrate (17-20

fjernes fra stasjon 9 (ved truncus

KIRURGISK TEKNIKK VED

fremsiden av vena mesenterica

enn «Kimura» teknikken hvor milt

%), mens perioperativ morbiditet

coeliacus), stasjon 10 (i milthilus),

DISTAL PANKREASRESEKSJON

superior under collum pancreatis til

karene bevares (Figur 5). Imidlertid

SENTRAL PANKREATEKTOMI

og blodtap er lavere og sykehusopp

stasjon 11p og 11d (langs miltarterien)

MED SPLENEKTOMI

innmunningen av vena lienalis vis

forekommer postoperativ miltin

Sentral pankreatektomi er en paren

holdet kortere med minimal invasiv

samt stasjon 16 og 18 caudalt for

Laparoskopisk distal pankreas

ualiseres og videre langs vena porta.

farkt, og smerter hyppigere pga sub

kymsparende prosedyre for eksisjon

kirurgi (16,17). Onkologiske resulta

pankreas mot Treitz. Komplett

reseksjon kan gjøres med to til

Før deling av arteria lienalis, er det

optimal blodforsyning og drenasje

av lavgradig maligne lesjoner fra

ter er også sammenlignbare med lik

sanering av lymfeknuter på stasjon

nærminger; enten ved å ta ned

en fordel å omsirkle vena lienalis da

via breveskarene (21). Operasjonen

collum- og proksimale deler av cauda

R0 rate, antall høstede lymfeknuter

10 innebærer splenektomi (22).

venstre kolonfleksur og komme

trykkfallet etter deling av miltarter

er lik den ved reseksjon av miltkar

pancreatis (Figur 6a). Dette inklu

etter Trendelenburgs første rapport

og total 5 års overlevelse på rundt 35 %

venen («fusion» ligament) slik at de

i plan over Gerotas fascie, dele det

ien kan vanskeliggjøre venedisseks

og splenektomi bortsett fra at alle

derer nevroendokrine svulster og

etter reseksjon av adenokarsinom

Ved mistanke om benigne eller

gastrokoliske ligamentet fra later

jonen. Etter deling av arterien, deles

breviskar bevares, og at kar til og

non-invasive MCN eller IPMN. Sen

(18,19). Det er nylig publisert en ran

premaligne tilstander som IPMN og

alt til medialt til en kommer inn

miltvenen med stapler. Pankreas

fra milten (henholdsvis arteria og

tral pankreatektomi kan også være

domisert studie fra Nederland som

MCN hvor det ikke er mistanke om

i bursa omentalis og får oversikt

deles i nivå med collum (ved subtotal

vena lienalis) må settes av nært hilus

indisert for eksisjon av metastaser

har sammenliknet laparoskopisk

invasiv cancer eller høygradig dys

over ventrale del av pankreas. Det

distal pankreasreseksjon) med sta

(23). «Kimura» teknikken innebærer

(f.eks. fra klarcellet nyrecellecancer).

og åpen pankreashalereseksjon og

plasi kan milten eventuelt bevares,

andre alternativet er å begynne med

plerapparat. Pankreashalen dissek

reseksjon av pankreashalen mens

Ved sentrale lesjoner i pankreas kan

funnet kortere liggetid og bedre livs

da splenektomi medfører en risiko

å dele det gastrokoliske ligamentet

eres fri langs retroperitoneum i over

karene til og fra milten bevares

disse forøvrig eksideres enten via en

kvalitet ved laparoskopisk reseksjon

for kapselkledde bakterieinfeksjoner

fra medialt til lateralt og gå rett inn

kant og ventralt for Gerotas fascie og

(Figur 5). Operasjonen begynner likt

PD eller distal pankreatektomi, men

(20). Det foregår nå en internasjonal

hos 1-5 %, med en dødelighet på 50-

i bursa omentalis og dele distalt for

ventralt for venstre binyre. Dersom

som ved reseksjon med splenektomi.

fordelen med sentral reseksjon er at

randomisert studie som ser på det

70 % (21). Vaksinasjon gitt i henhold

den gastroepiploiske arkaden. For

det er mistanke om infiltrasjon i

Miltvenen ligger under og bak pan

prosedyren er parenkymsparende

onkologiske resultatet ved åpen og

til gjeldende retningslinjer gir imi

delen med den første metoden er at

Gerotas fascie, må disseksjonsplanet

kreas. For å dissekere denne fri må

og miltbevarende. Operasjonen kan
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TEMA: PANKREASTUMORES

B

FIGUR 6
A) Mucinøs cystisk neoplasi sentralt i pankreas. B) Sentral reseksjon hvor collum pancreatis er satt av med staplerapparat og den distale enden av
pankreas er koblet til en jejunumslynge ad modum Roux-en-Y.

utføres både åpent og laparoskopisk.

lletransplantasjon, gjort dette til

pancreatis og venstre kolonfleksur

Etter at sentrale deler av kjertel

et mer akseptabelt inngrep. Total

mobiliseres ned. Milten mobiliseres

en er avsatt, lukkes stumpen mot

pankreatektomi gjøres for ulike in

og arteria gastica breves deles.

caput med stapler, mens den distale

dikasjoner; blant annet ved hoved

Disseksjonen går så fra lateralt til

pankreasenden anastomoseres til

gangs IPMN, mixed-type IPMN som

medialt og cauda og corpus pan

en jejunumslynge med ende-til-

affiserer hele kjertelen, tumor som

creatis frigjøres fra bakre bukvegg,

side anastomose som en Roux-en-Y

strekker seg fra caput mot cauda, og

og arteria og vena lienais settes av

løsning (Figur 6b).

eventuelt for eliminering av risiko

sentralt. Galleblæren tas ned og

for pankreasanastomoselekkasje

ductus hepaticus communis deles.

Sentral pankreatektomi er ikke uten

ved kompliserte karrekonstruksjon

Duodenum deles post-pylort og jeju

komplikasjoner og det er rapportert

er. Arvelig form for pankreatitt kan

num deles ca 20 cm distalt for Treitz

perioperativ morbiditet på 45 % og

behandles med total pankreatektomi

ligament og caput pancreatis og pro

fistuleringsrate på 36 %. Periopera

ev. kombinert med autolog øycelle

cessus uncinatus frigjøres fra karene

tiv mortalitet er < 1 %. Sammenlig

transplantasjon. En sjelden gang

på samme måte som beskrevet for

net med PD, forekommer postoper

gjøres kompletterende pankreatek

PD. Rekonstruksjon gjøres også på

ativ endokrin insuffisiens sjeldnere

tomi ved komplikasjoner etter PD

samme måte som beskrevet ovenfor

etter sentral reseksjon (relativ risiko

(”salvage pancreatectomy”) eller ved

med retrokolisk ende-til-side

0,22) (25).

tilbakefall av sykdom etter tidligere

heptikojejunostomi og antekolisk

pankreasreseksjon.

ende-til-side duodenojejunostomi.

TOTAL PANKREATEKTOMI
I selekterte situasjoner kan en total

Operasjonen starter på samme måte

PERIOPERATIVE DREN

pankreatektomi være en akseptabel

som ved PD med bred kocherisering

De fleste pankreaskirurger vil

løsning, men denne prosedyren er

og frigjøring av vena mesenterica

plassere minst et dren rundt anasto

forbundet med betydelig postop

superior opp til pankreas nedre

mosene etter PD (hepatikojejunos

erativ morbiditet. Imidlertid har

kant. Det gastrohepatiske ligamentet

tomi og pankreatikojejunostomi)

utvikling av nye former for insulin,

åpnes og arteria gastroduodenalis

og ved pankreasstumpen etter distal

supplement med pankreasenzymer,

deles slik at vena porta blir ekspon

pankreatektomi. Rasjonale er at

og ved benigne tilstander (kronisk

ert ovenfor pankreas. Videre dissek

drenasje av blod, pankreaseksudat

pankreatitt) bruk av autolog øyce

eres mesokolon av corpus og cauda

og lymfevæske vil (muligens) fore
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bygge postoperative infeksjoner og

har gjennomført flere randomiserte

effekten av kjemoterapi med tanke

ev. fistulering fra pankreas vil kunne

studier, og ESPAC-4 studien som ble

på resektabilitet.

ledes ut på drenet. Fistuleringsraten

publisert i 2017 viste at adjuvant

ved pankreatikojejunostomi og fra

behandling med gemcitabine kom

PANKREASKIRURGIENS FREMTID

pankreashalen etter henholdsvis

binert med capecitabine gav bedre

Pankreaskirurgi gjennomført ved

PD og distal pankreatektomi er på

overlevelse enn gemcitabine alene.

høyvolumsentra er et trygt inn

henholdsvis 10-15% og 15-20 %(26).

Dette ble raskt innført som standard

grep med akseptabel morbiditet og

I slike tilfeller, vil et velfungerende

behandling i Norge etter operasjon

mortalitet. Det har ført til at pasient

(åpent) dren gi et tidlig forvarsel om

for pankreascancer (35). En nyere

populasjonen som nå tilbys denne

lekkasje som muliggjør tidlig inter

studie har derimot vist at adjuvant

kirurgien har endret seg de siste

vensjon (fortrinnsvis optimalisert

behandling med modifisert FOLFIRI

20 årene. Nå tilbyr vi operasjon

perkutan drenasje).

NOX gir enda bedre overlevelse enn

til borderline resektable pasient

gemcitabine alene (36). Denne kom

er med en-bloc reseksjon av vena

Bruken av perioperative dren er ikke

binasjonen innebærer høyre grad av

mesenterica superior/vena porta og

uproblematisk da enkelte mener

toksisitet, men er nå innført i Norge

ev. også arteriereseksjon hos svært

at dette medfører risiko for buk

hos pasienter som tolerer behandlin

selekterte pasienter etter neoadju

kontaminasjon, mekanisk skade på

gen. Det er imidlertid ikke gjennom

vant kjemoterapi. Videre gjøres det

anastomosene og immobilisering av

ført noen randomiserte studier som

pankreaskirurgi for å forebygge

pasientene. Intervensjonsradiologen

ser på behandlingsrekkefølgen hos

kreftutvikling hos pasienter med

kan nå dessuten drenere de fleste

pasienter som er primært resek

premaligne pankreastumores som

lokulamenter med perkutan til

table. I USA og flere andre land gis

IPMN og MCN. Pasienter med me

gang. Det er ulike konklusjoner i

kjemo- eller radiokjemoterapi før

tastaser til pankreas fra blant annet

litteraturen rundt dette. PANDRA

operasjon (neoadjuvant) hos pasient

klarcellet nyrecellecancer tilbys

undersøkelsen fant høyere morbidi

er med resektabel pankreascancer

også pankreasreseksjon. De siste

tet ved profylaktisk dren (27), mens

etterfulgt av adjuvant behandling.

årene har pasienter med hereditær

andre finner ingen forskjell (28).

I Europa har det vært tradisjon å

eller kronisk pankreatitt fått utført

McMillan fant i en prospektiv ko

operere pasienten først for så å gi

total pankreatektomi med autolog

hortstudie at en selektiv tilnærming

adjuvant kjemoterapi. Det foregår nå

øycelletransplantasjon. Den kirur

basert på risikoen for å utvikle fistler

en skandinavisk randomisert multi

giske teknikken har også utviklet seg

(kjertelens konsistens, størrelsen på

senter studie (NORPACT-I) som sam

videre med økt bruk av minimalt

pankreasgangen og ev. intraoperativ

menlikner neoadjuvant behandling

invasive metoder. Laparoskopi er

blødning) resulterte i 25 % reduksjon

med kun adjuvant behandling hos

nærmest blitt standard ved distale

sammenlignet med sjablongmessig

primært resektable pasienter med

pankreasreseksjoner og enukleas

bruk av dren ved PD (29). Denne

pankreascancer (37). Pasienter som

joner, og mange sentra har begynt

selektive tilnærmingen støttes i se

har en borderline resektabel tumor

med robotassistert PD. Hovedmålet

nere metaanalyser (30,31). De fleste

(affeksjon av vena mesenterica su

er å tilby pasientene riktig onkol

er enige om at drenet kan fjernes

perior/vena porta) får neoadjuvant

ogisk operasjon på en trygg måte

på postoperativ dag 3 hos lavrisiko

behandling med fortrinnsvis FOLF

med kort rekonvalesenstid slik at

pasienter med lavt amylaseinnhold

IRINOX eller nab-Paclitaxel kombin

de kan komme i gang med adjuvant

på drensvæsken (32,33).

ert med gemcitabine før de vurderes

behandling. Imidlertid er den største

for operasjon med ev. venereseksjon.

utfordringen for å øke den kurative

KJEMOTERAPI VED

Pasienter med lokalavansert sykdom

raten ved pankreascancer, å kunne

PANKREASCANCER

(affeksjon av arteria mesenterica su

diagnostisere sykdommen tidlig

Flere studier har vist at duktalt

perior, truncus coeliacus eller arteria

(f.eks. ved hjelp av nye molekylære/

adenokarsinom i pankreas ikke kan

hepatica) vurderes som inoperable

genetiske tester) slik at flere pasient

kureres kun med kirurgi og at

og får kjemoterapi. Både borderline

er kan ha nytte av kirurgisk behand

kjemoterapi er et viktig ledd i behand-

resektable og lokalavanserte pasient

ling samt mer effektiv person

lingen (34). Den europeiske studie

er inkluderes i en prospektiv studie

tilpasset onkologisk behandling for

gruppen for pankreascancer (ESPAC)

(NORPACT-II) hvor man undersøker

å hindre tilbakefall av sykdom.
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PANKREASKIRURGI MED
SAMTIDIG KARREKONSTRUKSJON
Pankreaskirurgi med samtidig reseksjon og rekonstruksjon av vena porta/vena mesenterica
superior har de siste 10-15 år vært et behandlingstilbud ved Oslo universitetssykehus
(OUS) for pasienter med pankreas- og periampullære svulster med tumorinnvekst i venen.
Forbedringer i kirurgisk teknikk, bedre pasientseleksjon og bruk av neoadjuvant kjemoterapi
har gjort det mulig med reseksjon av svulster som tidligere ble vurdert som ikke-resektable.
DYRE KLEIVE 1, KNUT JØRGEN LABORI 1, PÅL- DAG LINE 2, BJARTE FOSBY 2
1

AVDELING FOR GASTRO - OG BARNEKIRUGI, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET

2

AVDELING FOR TRANSPLANTASJONSMEDISIN, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET

KORRESPONDANSE: DYRKLE@OUS - HF.NO

HISTORIKK

samtidig venerekonstruksjon som

og den første meta-analysen om

Pankreaskirurgi med samtidig resek

diskuteres den dag i dag.

emnet ble publisert i 2006 (3). Siden

sjon og rekonstruksjon av vena porta

den gang har det kommet ytterligere

og vena mesenterica superior (VP/

Det onkologiske rasjonale for vene

tre oversiktsartikler og meta-

VMS) ble første gang beskrevet av

reseksjon ved pankreaskirurgi ble

analyser som viser noe ulike kort-

Moore i 1951 (1). En 76-år gammel

første gang systematisk undersøkt på

og langtidsresultater (Tabell 1).

kvinne med icterus ble operert for

1970- og 1980-tallet. Særlig Fortners

en svulst i bukspyttkjertelhodet. Svul

publikasjoner fikk stor oppmerk

ONKOLOGISK RASJONALE

sten hadde vokst fast i den laterale

somhet (2). De omhandler konseptet

Ved tegn på innvekst i VP/VMS er det

delen av VP/VMS. Det ble foretatt en

om regional pankreatektomi med

prinsipielt følgende spørsmål som

segmental venereseksjon og rekon

samtidig lymfeknutedisseksjon og

må besvares på multidisiplinært

struksjon med primær ende-til-ende

portvenereseksjon med den hensikt

møte:

anastomose. Pasienten overlevde det

å oppnå optimal onkologisk kon-

1) Er svulsten teknisk resektabel?

umiddelbare postoperative forløpet,

troll. Resultatene var i midlertid ikke

2) Er hovedstammen på VP/VMS

men døde postoperativ dag 44. Ob

overbevisende med høy 30-dagers

mulig å rekonstruere?

duksjon viste sentrale lungeembolier,

mortalitet (16,6 %) og skuffende lang

3) Kan operasjonen gjøres med ak

men en åpen rekonstruert VP. Selv

tidsoverlevelse (2). Utover 1990-tallet

septabel risiko for komplikasjoner?

om denne artikkelen er fra 1950-tal

ble det presentert flere enkeltsen

4) Vil pasienten profitere på inn

let, omhandler den sentrale og viktige

ter studier som presenterte data på

grepet sammenlignet med palliativ

poeng omkring pankreaskirurgi med

pankreaskirurgi med venereseksjon

kjemoterapi?
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PUBLIKASJON

ANTALL STUDIER/PASIENTER

MORBIDITET

MORTALITET

OVERLEVELSE

Siriwardana,
Br J Surg 2006
(3)

52 studier/1646 pasienter
med venereseksjon

Median 42 % pr.
kohorte

5.9 % perioperativ
mortalitet

5.8 %
5-års overlevelse

Zhou,
World J Surg, 2012
(18)

19 studier/2247 pasienter

Ingen forskjell

Ingen forskjell

Ingen forskjell

Yu,
Eur J Surg Oncol, 2014
(19)

22 studier/2890 pasienter

Ingen forskjell

Ingen forskjell

Ingen forskjell

Giovinazzo,
Br J Surg, 2016
(20)

27 studier/9006 pasienter

Økt postoperative
komplikasjoner,
reoperasjonsrate
og blødning
for pasienter med
venereseksjon

Økt 30-dagers
mortalitet for pasienter
med venereseksjon

Bedre median
og langtids
overlevelse for
pasienter uten
venereseksjon

661 pankreatektomier med venereseksjon
1586 pankreatektomier uten venereseksjon

794 pankreatoduodenektomier
med venereseksjon
2096 pankreatoduodenektomier
uten venereseksjon

1587 pankreatektomier med venereseksjon
7419 pankreatektomier uten venereseksjon

TABELL 1
Systematiske oversiktsartikler og metaanalyser som sammenligner pankreatektomi med og uten venereseksjon.
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FIGUR 1
Pankreas med relasjon til sentrale blodkar.

TEMA: PANKREASTUMORES

FIGUR 2
Ulike rekonstruksjonsmetoder av vena porta/vena mesenterica superior.

TYPE GRAFT

FORDELER

ULEMPER

Autograft*

Ingen rejeksjon.
Ingen risiko for infeksjon.

Muligheter for mismatch.
Risiko for komplikasjoner relatert til
stedet der graftet er høstet. Krever tid.

Allograft

Klar til bruk - lite tidkrevende.
Ikke behov for venehøsting.

Mulighet for graftrejeksjon og
stenose.

Xenograft

Klar til bruk - lite tidkrevende.
Ikke behov for venehøsting.

Kostnad.
Mulighet for graftrejeksjon.

Syntetiske graft

Klar til bruk - lite tidkrevende.
kke behov for venehøsting.

Kostnad.
Infeksjonsrisiko.
Sannsynligvis assosiert med økt
forekomst av tidlig trombosering.

Parietale peritoneum graft

Ingen rejeksjon.
Ingen infeksjonsrisiko.

Tar tid å forberede.
Muligheter for mismatch.

TABELL 2
Interponat benyttet til venerekonstruksjon.
*Tallrike varianter er beskrevet. Høsting av vena saphena magna, venstre nyrevene, gonadalvener og vena jugularis er alle tidligere beskrevet (11).

For å kunne besvare de to første

(4). Som vanlig spiller komorbiditet

tegn til tumorbetinget konturendring

tumor, kan reseksjonsfasen begynne.

Det er definert fire ulike teknikker

ofte hadde mer peroperativ blødning

spørsmålene, kreves en dedikert

og funksjonsnivå en viktig rolle i den

av VP/VMS. Pasienter med borderline

Deling av duodenum/ventrikkel,

for rekonstruksjon av VP/VMS av

og fikk utført teknisk mer krevende

3-fase CT pankreas med god frem

preoperative vurderingen. I de siste

og lokalavansert pankreascancer

proksimale jejunum, gallegang og

International Study Group of

prosedyrer enn de øvrige reseksjons

stilling av vener og arterier og en

par år har neoadjuvant kjemoterapi

inngår nå i en systematisk prospektiv

eventuell tilhefting mot arteria

Pancreatic Surgery (9) (Figur 2).

teknikkene og derav flere postoper

grundig beskrivelse av eventuelle

fått en mer sentral rolle for pasient

registrering og oppfølging som ledd

mesenterica superior tilstrebes i

anatomiske karvariasjoner. På OUS

er med tegn på tumorinnvekst i VP/

i NorPact-2 studien (8).

den grad det går an, før okklusjon av

Type 1: Kilereseksjon av venen

patch eller interponert graft finnes

har det vært tradisjon for samarbeid

VMS. Det har det siste året fremkom

VP/VMS. På denne måten reduseres

med venorafi

det et bredt utvalg av materiale med

med kirurger med erfaring i kar-

met evidens som taler for at pasient

KIRURGISK TEKNIKK

avklemmingstiden av portablodet til

Type 2: Kilereseksjon av venen

hver sine fordeler og ulemper

kirurgisk teknikk, både i pre- og per-

er som har stabil sykdom etter

Venereseksjon er som regel mest

leveren. Hvis venerekonstruksjonen

og rekonstruksjon med patch

(Tabell 2). Ved OUS har tilgjengelig

operativ fase. Såfremt reseksjonen

neoadjuvant kjemoterapi, og som

aktuelt for svulster som utgår fra

er omfattende og tidkrevende, kan

Type 3: Segmental venereseksjon

heten på bekkenvener, høstet fra

kan foretas med en mulig rekonstruk-

deretter gjennomgår kirurgi, har

bukspyttkjertelhodet grunnet nær

man vurdere avklemming av arteria

med primær ende-til-ende

avdød donor under organuttak,

sjon, kan spørsmål tre og fire besvar

bedre langtidsoverlevelse sammen

anatomisk relasjon (Figur 1). Som

mesenterica superior like forut for

anastomose

bidratt til hyppig bruk av denne

es. Erfaringer fra OUS tilsier at pank

lignet med pasienter som tas direkte

hovedregel innledes inngrepet med

avklemming av venestrukturene får

Type 4: Segmental venereseksjon

metoden. En evaluering av resulta

reatoduodenektomi med samtidig

til kirurgi (5, 6). Dette gjelder altså for

Kochers mobilisering samt identi

å redusere stase i tarmkrøset. Etter

med interponert graft

tene med denne type graft viser

venereseksjon er beheftet med en

gruppen pasienter med tegn på vene-

fisering og sikring av VMS. Så langt

proksimal- og distal kontroll av VP/

noe større risiko for alvorlige postop

og/eller arterieinnvekst i henhold til

det lar seg gjøre spares vener fra

VMS, og kontroll av innmunnende

Det foreligger ingen randomiserte

het (10). Generelt er primær ende-

erative komplikasjoner (37 % vs

anatomiske definisjoner for border

tverrkolonkrøset, men tidvis må

grener som vena lienalis, eventuell

studier som har undersøkt hvilken

26,3 %, p=0,014, for henholdsvis

line og lokalavansert pankreascan

disse ofres for å få full oversikt over

innmunning av vena mesenterica

rekonstruksjonsteknikk som gir best

til-ende anastomose den hyppigst
rapporterte rekonstruksjonsmetoden

pankreatoduodenektomi med og

cer. Disse definisjonene har tradi

hovedstammen til VMS. Etter fridis

inferior og første jejunale gren, deles

resultat. Studier som er publisert har

(11). Vedrørende bruk av postoper

uten venereseksjon), men med like

sjonelt vært kompliserte og under

seksjon av strukturene i leverliga

venen og preparatet fjernes i sin

ulike definisjoner på kort- og lang

ative antikoagulasjon etter rekon

gode langtidsresultater (median

stadig revisjon, men er i dag presen

mentet (VP og arteria hepatica med

helhet. Forut for avklemming og

tids holdbarhet, ulik modalitet for

struert VP/VMS foreligger det ingen

overlevelse 21 vs 17 måneder,

tert i nasjonalt handlingsprogram for

grener) og identifisering av arteria

deling må man ha dannet seg et inn

oppfølging (CT, MR eller ultralyd) av

evidens på hva som er optimalt (12).

p=0,062, for henholdsvis pankreato

bukspyttkjertelkreft (7). De siste par

mesentericia superior samt truncus

trykk av lengden av venen som skal

rekonstruert VP/VMS og er ofte het

Ved OUS gir vi nå høydose Fragmin

duodenektomi med og uten vene

år har vi ved OUS anbefalt neoadju

coeliacus med dertil forsikring om

erstattes og hva slags materiale man

erogene pasientkohorter der pasient

(f. eks. 5000 E x 2 subkutant) de første

reseksjon for duktalt adenokarsinom)

vant kjemoterapi for pasienter med

at disse strukturer ikke er involvert i

eventuelt skal erstatte venen med.

er som fikk utført type 4 reseksjoner

to ukene etter kirurgi etterfulgt av
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ative komplikasjoner. Ved behov for

akseptabel kort- og langtidsholdbar
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lavdose Fragmin (f. eks 5000 E x 1

ARTERIERESEKSJON

av pasientene fikk en alvorlig komp

subkutant) i ytterligere to uker. På

Tradisjonelt sett er tumorinnvekst

likasjon. Samtidig var det akseptabel

postoperativ dag syv startes livslang

i arteria mesenterica superior,

90-dagers mortalitet på 4,5%. Median

Albyl-E tablett (75 mg x 1 daglig) med

truncus coeliacus og arteria

overlevelse for pasientene som ble

mindre komplikasjoner har tilstøtt

hepatica communis et tegn på lokal

operert for duktalt adenokarsinom

innen denne perioden. Intern eval

avansert og ikke-resektabel sykdom.

var 18,5 måneder (17). Dette er tall

uering av antikoagulasjonsbruk har

Flere publikasjoner viser at det er

som illustrerer viktigheten av nøye

ikke vist noen fordeler eller ulemper

mulig å oppnå tumorreseksjon med

seleksjon av disse pasientene. Ved

ved denne behandlingen i forhold til

akseptabel morbiditet og mortalitet

OUS vurderes pasienter med arterie

postoperative komplikasjoner (13).

i selekterte tilfeller med arterie

affeksjon for kirurgi etter neoadju

Ultralyd av rekonstruert VP/VMS

affeksjon (14-16). En retrospektiv

vant kjemoterapi, og de inkluderes

utføres rutinemessig samme kveld

studie fra OUS av pasienter som fikk

i en studieprotokoll (NorPact 2 –

som avsluttet prosedyre og dagen

utført pankreaskirurgi med samtidig

studien) for prospektiv oppfølging

før utskrivelse.

arteriereseksjon, fant at 45 %

av kort- og langtidsresultater.
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KOMPLIKASJONER
ETTER PANKREASKIRURGI
Postoperative komplikasjoner oppstår hos en relativt stor andel
pasienter i forbindelse med pankreaskirurgi. Ved pankreato
duodenektomi forekommer dette hos 30-50% og ved distal
pankreasreseksjon hos 20-30 %. Postoperativ 90-dagers mortalitet
anslås til 2-4 % ved pankreatoduodenektomi og < 1,5 % ved distal
pankreasreseksjon (1-4).
ANNE WAAGE 1, KNUT JØRGEN LABORI 1
1

AVDELING FOR GASTRO - OG BARNEKIRURGI, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET

KORRESPONDANSE: UXAWAA@OUS - HF.NO

De vanligste komplikasjoner etter pankreas

• Grad A: ventrikkelsonde i 4-7 dager eller

kirurgi (forsinket ventrikkeltømming,

innsettes > postoperativ dag (POD) 3, ikke

pankreasfistel, blødning og gallelekkasje)

i gang med fast føde innen POD 7.

er definert av International Study Group

• Grad B: ventrikkelsonde i 8-14 dager eller

of Pancreatic Surgery og inndelt i grad A,B

innsettes > POD 7, ikke i gang med fast føde

og C etter alvorlighetsgrad (5-8). Denne

innen POD 14.

artikkelen omhandler håndteringen av

• Grad C: ventrikkelsonde > 14 dager eller

de vanligste komplikasjonene etter pank

innsettes > POD 14, ikke i gang med fast

reaskirurgi og baserer seg på retnings

føde innen POD 21.

linjene som følges ved Oslo universitets
sykehus (OUS) hvor det utføres ca 200

Selv om tilstanden ikke er livstruende, vil

pankreasreseksjoner per år (9).

den påvirke ernæringsstatus og forlenge
sykehusoppholdet. Problemet løser seg

FORSINKET VENTRIKKELTØMMING

oftest i løpet av en til tre uker. Årsaker til

Forsinket ventrikkeltømming er en relativt

forsinket ventrikkeltømming kan være

hyppig postoperativ tilstand etter pankreas

postoperative komplikasjoner (anasto

kirurgi, spesielt etter pankreatoduo

moselekkasje, abscess, infeksjon, ileus)

denektomi hvor den sees i en frekvens på

eller kan relateres til den inflammatoriske

15-30 %. Komplikasjonen graderes i type A,

reaksjonen som induseres av stor kirurgi

B eller C (5):

(sekundær form). Det er viktig å utelukke
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og behandle eventuell utløsende årsak. Forsinket ventrik

pasienten fastende i 24 timer før ny vurdering. Hvis volu

sees ved bløt kjertel, høy body mass index (BMI) og

parametere vurderes. I tillegg angis pankreasanastomosen

keltømming kan også forekomme uten at det påvises en

met på sonden er over 400 ml 4 timer etter avklemming,

liten diameter på pankreasgangen (12). Ved pankreas-

som høy- eller lavrisiko. Ved pankreatoduodenektomi

spesifikk årsak (primær form). Hormonelle forandringer

velger vi oftest å beholde sonden, og en kraftig dilatert

reseksjoner innlegges rutinemessig dren som fjernes

angir alternativ fistula risk score (aFRS) risikoen for

sekundært til reseksjon av duodenum og denervering av

ventrikkel bør dreneres i to til tre døgn før pasienten

POD 3 hvis det ikke er tegn til lekkasje. Biokjemisk

anastomoselekkasje og baserer seg på BMI, kjertelens

øvre gastrointestinal traktus er mulige årsaksfaktorer.

forsøker å drikke igjen. Etter fjerning av ventrikkelsonde

lekkasje defineres ved at verdien av amylase POD 3

konsistens (bløt eller fast) og diameter på pankreasgangen
i millimeter (13).

anbefales det å starte med flytende kost og gi meto

på peroperativt innlagt dren er over tre ganger øvre

Peroralt inntak etter pankreasreseksjon kan starte POD 1

klopramid før måltid da dette kan bedre ventrikkel

normalverdi i plasma. Biokjemisk lekkasje i seg selv er

med normal diett uten restriksjoner, men pasientene

tømmingen til tarmen. Pasienter som etter POD 5-7 ikke

ikke gradert som en komplikasjon etter pankreas-

Pasienter med udrenerte pankreasfistler kan utvikle

må informeres om å starte forsiktig med inntak av mat

har kommet i gang med adekvat næringsinntak, bør

kirurgi, selv om drenet eventuelt beholdes i inntil tre

symptomer med magesmerter, feber, kvalme/oppkast,

de første tre til fire dagene og øke dette gradvis etter

vurderes for parenteral ernæring. Hos pasienter som er

uker (6). Klinisk relevante pankreasfistler inndeles i

stigende infeksjonsparametere og eventuelt sepsis. CRP

toleranse (obs kvalme, oppkast, sure oppstøt). Som

alvorlig underernærte eller har hatt ventrikkelretensjon

grad B (persisterende dren over tre uker, infeksjonstegn

øker normalt til rundt 200 etter stor kirurgi da vevstrau

regel vil pasienter med forsinket ventrikkeltømming ha

preoperativt, bør det vurderes å starte parenteral er

med organsvikt, klinisk relevant endring i behandling

met medfører en inflammatorisk reaksjon. Uten komp

kvalme, nedsatt matlyst og eventuelt oppkast. Tiltak ved

næring tidligere. I spesielle tilfeller vurderes nedleggelse

av biokjemisk lekkasje med behov for perkutan eller

likasjoner, faller CRP vanligvis fra POD 3. Dersom CRP

forsinket ventrikkeltømming vurderes individuelt og

av enteral ernæringssonde hos pasienter som ikke er i

endoskopisk drenasje og/eller angiografi prosedyre)

stiger POD 3 eller senere, kan dette indikere at en

pasienten bør ofte holdes fastende og gis medikamentell

gang med inntak av fast føde etter to til tre uker (10).

og grad C (reoperasjon, organsvikt, mors) (6).

komplikasjon er under utvikling, for eksempel pankreas

også vurderes ved oppkast med stort volum og/eller ved

PANKREASFISTEL

Dren etter pankreatektomi fjernes som hovedregel POD 3.

radiologiske tegn til uttalt ventrikkelretensjon. Ventrik

Ved OUS er hyppighet av klinisk relevante pankreas

Drensvolum og infeksjonsparametere (CRP, leukocytter)

Optimal drenasje er det viktigste tiltaket ved behandling

kelen bør da tømmes direkte etter nedleggelse av sonde,

fistler 10-15 % ved pankreatoduodenektomi (1), 15-20 %

kontrolleres regelmessig for å oppdage eventuelle

av pankreasfistler. Drenasjen utføres ultralyd- eller CT

og pasienten må utredes for mulig bakenforliggende

ved distal pankreasreseksjon (3) og 25-30 % ved enuk

udrenerte væskelokulamenter under pågående drens

veiledet med innleggelse av pigtail dren. Det må sikres

utløsende årsak (anastomoselekkasje, abscess, infek

leasjon (11). Flere risikofaktorer for pankreasfistel er

behandling. Etter pankreatoduodenektomi må både

prøvetaking for bakteriologisk undersøkelse fra dren

sjon, ileus). Hvis sonde nedlegges, er det naturlig å holde

påvist. Høyest fistelrate etter pankreatoduodenektomi

drensvolum, amylaseverdi i drensvæske og infeksjons

erte væskeansamlinger og bredspektret antibiotika må

behandling med metoklopramid. Ventrikkelsonde bør
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lekkasje som ikke er adekvat drenert.
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vurderes for å behandle mulig infisert

defekt pankreasanastomose må unngås (14).

væskeansamling og hindre sepsisutvikling.

Restpankreatektomi kan en sjelden gang

Optimal ernæring fremmer tilheling av

være aktuelt, men inngrepet er forbundet

pankreasfistler og ved alvorlig eller lang

med høy mortalitet og vil kunne resultere i

varig pankreasfistel vurderes enteral

betydelig morbiditet. Det kliniske bildet ved

ernæring i form av nasojejunal ernærings

alvorlige tilfeller av pankreasfistler vil oftest

sonde eller eventuelt parenteral ernæring.

være intraabdominal sepsis (peritonitt)

Ved klinisk relevant pankreasfistel, behol

hvor det påvises flere udrenerte væske

des drenet så lenge pasienten er allment

lokulamenter som ikke er tilgjengelige for

påvirket, har høye infeksjonsparametere

perkutan drenasje eller at pasienten ut

eller høye drensvoulm. De fleste pankreas

vikler et blødende pseudoaneurisme. Rest

fistler tilheler vanligvis spontant i løpet av

pankreatektomi vil i særlig grad være

to til seks uker. Etter lang tid (fire til seks

aktuelt å vurdere ved laparotomi for kompl

uker) med høye drensverdier av pankreas

ekse blødende arterielle erosjoner/pseudo

amylase kan drenet vurderes fjernet hos

aneurismer eller i tilfeller hvor restpankreas

pasienter som ikke er allment påvirket, har

helt har mistet kontakten med tynntarms

lave infeksjonsparametere og lave drens

løpet (“major disruption”). Eksternalisering

volum (< 100 ml/døgn). Det har da dannet

av pankreasgangen (Wirsungostomi) er

seg en fistelkanal som sannsynligvis sukses

også beskrevet i kasuistiske rapporter. Ved

sivt tilheler. Alternativt kan man legge inn

eksternalisering av pankreasgangen bør det

et tynnere dren i fistelkanalen som gradvis

som hovedregel gå seks måneder før relap

trekkes ut i løpet av noen dager.

arotomi vurderes. Dette for å oppnå tilbake
gang av de inflammatoriske forandringene,

Octeotrid brukes ikke rutinemessig ved

modning av fistelkanalen og optimalisering

pankreasreseksjoner, men gis som ledd

av ernæringstilstanden. Ved relaparotomi

i behandling av pankreasfistler med høy

vil den beste løsningen som oftest være å

produksjon, elektrolyttforstyrrelser eller

utføre en fistulojejunostomi med Roux-en-Y

hudproblemer langs fistelkanalen. Hvis

slynge, uten forsøk på fripreparering av

det etter tre dager med Octeotrid ikke opp

restpankreas for anleggelse av en pankrea-

nås signifikant reduksjon av lekkasje fra

tikojejunostomi.

pankreasfistelen, avsluttes oftest behand
lingen. Ved persisterende pankreasfistel

BLØDNING ETTER PANKREASKIRURGI:

etter distal pankreasreseksjon kan behand

Akutt blødning etter pankreaskirurgi kan

ling med endoskopisk retrograd pankreato

raskt utvikle seg til en livstruende komp

grafi (ERP) og innleggelse av transpapillær

likasjon (15,16). Prognosen er avhengig av

stent vurderes. Dette kan være aktuelt ved

om det samtidig foreligger en pankreas

fistler som ikke er tilhelet fem til seks uker

fistel. Spesielt alvorlig er blødning fra

etter påbegynt drensbehandling, eventuelt

pseudoaneurisme som oppstår på grunn av

tidligere hvis den kliniske tilstanden tilsi

pankreaslekkasje (med eller uten abscess)

er dette. Perkutan eller åpen drenasje av

som har skadet arterieveggen eller li

alvorlige pankreasfistler etter pankreato

gerte arteriegrener. Vanlig lokalisasjon

duodenektomi er vist å kunne gi både høy

av pseudoaneurisme etter pankreato

tilhelingsrate og overlevelse sammenliknet

duodenektomi er den ligerte stumpen av

med restpankreatektomi (”salvage pancreat-

arteria gastroduodenale ved avgangen fra

ectomy”) (14). Prinsippene for valg av

arteria hepatica communis (ca 50 %), men

drenasje ved alvorlige pankreasfistler er

kan også dannes i andre nærliggende ar

”mini-invasiv tilnærming”, ”adekvat dre

terier (arteria hepatica communis/propria,

nasje”, og ”ingen ytterligere skade”. Det vil

arteria lienalis, arteria mesenterica superior)

si at det ved perkutan eller åpen drenasje

(15,16). Blødning fra pseudoaneurisme de

må oppnås god drenasje (eventuelt flere og

buterer oftest tidligst fem dager postopera

tykke dren) og manipulering av en allerede

tivt, men kan i enkelte tilfeller oppstå etter
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flere uker. Postoperativ blødning etter pankreaskirurgi

en som deretter kan få utført angiografi med eventuelt

denne komplikasjonen beskriver oftest operativ behand

nere årsaker er sårruptur, ileus og ventrikkel- eller tarm

deles inn i tidig blødning og sen blødning.

embolisering/stent. Dersom blødningsfokus er kirurgisk

ling, men perkutan drenasje kan vurderes i tilfeller med

perforasjon. I Norge er reoperasjonsraten relativ høy

tilgjengelig, må det utføres hemostase under laparoto

klinisk og radiologisk tegn til minimal lekkasje (19, 20).

(14 %) etter pankreatoduodenektomi (2). Det er mulig at

Tidig blødning (≤ 24 timer): Skyldes oftest kirurgisk blød

mien. Restpankreatektomi kan også bli aktuelt. Tilgang

ning (løsning av karligatur, svikt i forsegling av blodkar,

til blødningsfokus vil ofte være vanskelig ved laparotomi

LYMFELEKKASJE

radiologi) og endoskopisk behandling i håndteringen

blødning fra karanastomose), eventuelt blødningsdiatese.

på grunn av overliggende galle- og pankreasanastomose

Lymfelekkasje diagnostiseres vanligvis POD 4-6, og even

av enkelte av disse komplikasjonene kan føre til en

Pasienten må oftest reopereres med eksplorasjon og

og postoperative adheranser. I tillegg vil den eroderte

tuelle tiltak avhenger av drensvolum. Diettrestriksjoner

reduksjon i reoperasjonsraten. Postoperativ 90-dagers

hemostase.

arterien ofte være vanskelig å rekonstruere på grunn av

eller parenteral ernæring fører som oftest til opphør av

mortalitet anslås til 2-4 % ved pankreatoduodenektomi

peripankreatisk inflammasjon. Pseudoaneurisme i arte

lekkasjen (21). Oppstart med strengt fettfattig diett med

og < 1,5 % ved distal pankreasreseksjon, og nasjonale tall

Sen blødning (> 24 timer): Oppstår dager til uker etter

ria gastroduodenale stumpen vil oftest kunne behandles

tillegg av medium chain triglyceride (MCT) anbefales i

viser postoperativ mortalitet innenfor det internasjonal

operasjonen og inndeles i intraluminal og ekstraluminal

vellykket med embolisering/stent. Ved pseudoaneurisme

fire til fem dager. Hvis dette ikke gir bedring, og spesielt

litteratur definerer som akseptabelt (1-4).

blødning:

i arteria hepatica communis/propria kan det også utføres

ved høye drensvolum, kan parenteral ernæring vur

stenting eller embolisering. Ved normal serum-bilirubin

deres. Octeotrid kan også vurderes for å oppnå raskere

KONKLUSJON

1. Intraluminal: Blødning fra gastrointestinal-traktus

vil leveren kunne tolerere embolisering/ligatur av arte

tilheling. Dren kan fjernes hvis lymfelekkasjen opphører

Pankreaskirurgi er forbundet med relativt høy komplik

(suturlinje i gastro- eller duodenoenterostomi, reseksjons

ria hepatica, spesielt hvis dette utføres noen uker etter

eller det er små drensvolum med lymfe når normal diett

asjonsrate og med en postoperativ mortalitet på 1-4 %.

flate i pankreas eller suturlinje i pankreatikojejunostomi,

anleggelse av hepaticojejunostomien. Alternativt vil man

gjeninnsettes. Indikasjon for perkutan drenasje forelig

Systematisk registrering av postoperative komplik-

ulcus) med svart eller blodig avføring eller oppkast

kunne oppnå blødingskontroll med stenting av enten

ger kun ved kliniske symptomer.

asjoner og mortalitet gjør det mulig å vurdere resultater

oppstår oftest de første dagene etter operasjonen. Ved

arteria hepatica dextra eller sinistra og samtidig embo

intraluminal blødning etter POD 5 bør pseudoaneurisme

lisering av grenen som ikke er stentet dersom blødnings

REOPERASJONER OG MORTALITET

foregår både nasjonalt (Norsk kvalitetsregister for

med blodansamling intraluminalt via anastomosedefekt

fokus gjenfinnes i denne. Multiorgansvikt og mortalitet

Reoperasjon forekommer hos 8-14 % etter pankreato

gastrokirurgi - Norgast) og institusjonelt (ved Oslo

utelukkes og CT angiografi utføres. Ved mistanke om

ved postpankreatektomi blødning skyldes vanligvis det

duodenektomi (1, 2, 22) og hos 5-6 % etter distal pankreas

universitetssykehus - Kvalitetsregister for HPB-kirurgi).

annet blødningsfokus enn pseudoaneurisme, utføres

store akutte blodtapet i forbindelse med blødningen fra

reseksjon (3, 4). Hyppigste årsaker til reoperasjon er

Gjennom registrering oppnås kunnskap som bidrar

gastroenteroskopi. Hvis det ikke påvises sikker blød

pseudoaneurismet eller infeksiøse komplikasjoner

blødning, pankreasfistel eller gallelekkasje, mens sjeld

til ytterligere kvalitetsforbedring av pankreaskirurgien.

ningskilde fra gastro- eller duodenoenterostomien etter

(leverabscess, gallelekkasje, pankreasfistel).

økt erfaring med og økt bruk av perkutan (intervensjons

etter ulike typer pankreasoperasjoner. Slik registrering

pankreatoduodenektomi, bør tynntarmsløpet mot galleog pankreasanastomosen inspiseres. Dette må utføres

GALLELEKKASJE

med forsiktighet fordi det kan være risikabelt da ana

Gallelekkasje sees hyppigst fra hepaticojejunostomien

stomosene er relativt skjøre første uke etter operasjonen.

(3-4 % etter pankreatoduodenektomi), men lekkasje fra

Endoskopisk påvist intraluminal blødningskilde kan

aberrant gallegang som munner ut i galleblæresengen

behandles endoskopisk.

kan også forekomme (17,18). Ved små drensvolum og/
eller allment upåvirket pasient, vil vedvarende drens

2. Ekstraluminal: Intraabdominal blødning, av og til med

behandling eller ny perkutan drenasje oftest gi tilheling.

samtidig intraluminal (gastrointestinal) blødning, kom

Antibiotikabehandling bør vurderes. Ved større drens

mer ofte plutselig. Men, kan også komme etter en ”varsel

volum og/eller allment påvirket pasient, må optimal

bløding” (”sentinel bleed”) der man kanskje bare noterer

perkutan drenasje sikres, og perkutan transhepatisk

blodtilblandet innhold på drenet og/eller et signifikant

cholangiografi (PTC) med innleggelse av dren vurderes.

hemoglobin fall over et kortere tidsrom. Blødningen led

I de fleste tilfeller oppnås tilheling ved konservativ

sages oftest av pågående eller tidligere pankreaslekkasje

behandling. En sjelden gang kan reoperasjon med an

og intraabdominal abscess, og kan være livstruende og

leggelse av ny hepaticojejunostomi være aktuelt, spesielt

krever umiddelbare tiltak. CT angiografi gjennomføres

hos pasienter med gallesepsis som ikke bedres ved

for kartlegging av pseudoaneurisme eller annen blød

perkutan drenasje.

ningskilde. Radiologisk intervensjon med coiling og/eller
stenting vil oftest være det beste behandlingsalternativet
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PANKREASCANCER:
SYKDOMSFORSTÅELSE FRA
EPIDEMIOLOGI TIL TUMORBIOLOGI
Pankreascancer er dessverre blant de ledende kreftformene når det kommer til kreftrelatert død.
Det er bekymringsverdig at forekomsten stiger i befolkningen uten tilsvarende bedring i forståelse
av risikofaktorer, forebyggende tiltak, tidlig diagnostikk eller helbredende behandling. Bedre
forståelse av svulstens tumorbiologi er essensielt for å kunne bedre behandlingsalternativer og
bedre prognosen. Vi ser her på utfordringer knyttet til epidemiologiske utviklingstrekk, forståelse
av sykdommens forstadier og nyere viten rundt tumorbiologi ved pankreascancer.
JAN RUNE AUNAN 1, KJETIL SØREIDE 1
1

GASTROKIRURGISK AVDELING, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
FIGUR 1 INSIDENS OG NYE TILFELLER AV PANKREASKREFT I NORGE
(A) alders-standardisert insidens-rater per 100 000 person-år for periodene, og (B) absolutte antall nye diagnoser fordelt på kjønn i fra 2008. Data er
basert på Cancer in Norway 2017 (www.kreftregisteret.no).

KORRESPONDANSE: KSOREIDE@MAC.COM

INTRODUKSJON

om kreftbyrden i antall er større for

I perioden 2013-2017 ble det i snitt

Pankreascancer er en utfordrende

disse kreftgruppene, så er fremskritt

diagnostisert rundt 800 pankreas

kreftsykdom på flere måter: Den har

innen tidlig oppdagelse og nyere

cancere i året i Norge (2). Insidensen

uspesifikke risikofaktorer, gir

behandlingsalternativer for disse

i Norge er stigende (Figur 1) for både

få spesifikke symptomer for tidlig

sykdommene såpass gode at et større

menn og kvinner. Den økende fore

diagnose, har ingen gode diagnos

antall nå blir helt friske, eller har god

komsten sammenfaller med økende

tiske modaliteter for tidlig påvisning,

behandlingsrespons og sykdoms

populasjonsbaserte reseksjonsrater

og ved diagnosetidspunkt er flertallet

kontroll ved moderne multimodal

rapportert for både pankreatoduo

i et sykdomsstadium som ikke tillater

behandling. Tilsvarende er dessverre

denektomier (3) og distale pankreas

tentativ kurabel tilnærming. Dette

ikke tilfelle for pankreascancer,

reseksjoner (4) i Norge, selv om dette

gjør at mortaliteten er tilnærmet

og for hele gruppen ligger median

også inkluderer andre indikasjoner

lik insidensen av sykdommen, med

overlevelse fra diagnose på fire til

enn kun pankreascancer. Lignende

knappe 3-5% langtidsoverlevere

seks måneder i de fleste nasjonale

insidens-tall rapporteres fra andre

i de fleste epidemiologiske frem

registerstudier. Følgelig er nå pank

steder i Europa, med en kreftinsidens

stillinger. Dette har dessverre vært

reaskreft den fjerde vanligste årsak

på rundt 7 per 100 000 innbyggere

tilfelle også i Norge gjennom de siste

til kreftdød. Byrden som pankreas

og med en økende forekomst.

50 årene (1), selv om det foreligger

kreft bringer til kreftdødeligheten

en begrenset forbedring observert

kommer til å øke, og man har frem

RISIKOFAKTORER

i 5-års relativ overlevelse rapport

skrevet at det blir den nest vanligste

Flere risikofaktorer er kjent for

ert i perioden (2). Pankreascancer

årsak til kreftrelatert død innen få år.

pankreascancer (Figur 2), men de

forekommer på langt nær så hyppig

fleste av disse er uspesifikke.

som de andre store folkesykdom

EPIDEMIOLOGI

Røyking er nok den sterkeste assosi

mene (som lungekreft; brystkreft;

Pankreascancer har en relativt lik

erte risikofaktor, og om lag 25-35 %

prostatakreft; kolorektal kreft). Selv

fordeling mellom menn og kvinner.

av alle tilfeller tilskrives røyking.
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FIGUR 2 RISIKOFAKTORER VED PANKREASCANCER
Illustrert vises enkelte kjente risikofaktorer som er assosiert til pankreaskreft. Se tekst for utdypende kommentarer.
Lillasløyfen symboliserer pankreaskreftsaken.
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“Bedret forståelse av tumorbiologi
og epidemiologiske mønstre i befolkningen
vil forhåpentligvis bidra til at diagnostikk,
behandling og overlevelse kan bedres.”
FIGUR 3 ALDERSSPESIFIKKE RATER AV NYE TILFELLER AV PANKREAS CANCER I NORGE (2013-2017)
Data er basert på Cancer in Norway 2017 (www.kreftregisteret.no).

Alder er en klar risikofaktor da den

grønnsaker å bidra til at forekomsten

Europa, men dette gjelder i det hele

aldersjusterte insidensen stiger med

av pankreaskreft fortsatt er økende.

en liten andel (<2 %) av alle med

hvert tiår, spesielt etter 50-60 års

Forekomsten kan således forventes

pankreaskreft. Diabetes er en risiko

alderen (Figur 3). Dette gjør også

å tilta i årene fremover.

faktor for pankreascancer, men

at mange som får diagnosen har

det er usikkert i hvilken grad dette

betydelig komorbiditet som følger

Familiær forekomst av pankreas

gjelder for sykdommen selv eller om

høyere alder og ikke er kandidater

cancer er kjent, men relativt få

det er en assosiasjon med pankreas

for stor kirurgi eller for de tøffeste

tilfeller kan knyttes til rent genetiske

cancer og risiko for å få diabetes.

kurene med kjemoterapi, slik som

syndrom (5). Blant de som er kjent er

Utvikling av hyperglykemi er assosi

FOLFIRINOX. Fedme, diabetes, og

arvelig bryst- og eggstokkreft (BRAC

ert med en økt risiko for pankreas

overforbruk av alkohol er assosiert

1/2 mutasjoner), hereditær pankrea

cancer, og kan ofte oppdages i flere

med pankreaskreft, det samme er

titt, Peutz-Jeghers syndrom,

år før svulsten blir klinisk påvisbar.

både akutt og kronisk pankreatitt.

familial atypical multiple mole

Dessverre er ofte hyperglykemi,

I hvilken grad disse faktorene repre

melanoma (FAMMM), Lynch

redusert glukosetoleranse eller ut

senterer interaksjoner i et metabolsk

syndrom (hereditær non-polypose

vikling av diabetes gjerne assosiert

syndrom er ikke avklart, og er hver

colorectal cancer; HNPCC), ataxia

med fremskredet sykdom, slik at det

for seg ikke sterke nok risiki til å

telangiectasia og Li-Fraumeni

per i dag ikke sikkert kan definere

forsvare screening (Figur 4). Selv om

syndrom assosiert med økt risiko for

risikogrupper (7), men flere prosjekt

prevalensen av røykere avtar i flere

duktalt pankreas adenokarsinom (6).

jobber med muligheten for å finne

land, så antas økende forekomst

Internasjonale register på familier

markører som kan bedre

av fedme, metabolsk syndrom, inak

med genetiske bærere av ulike

deteksjonsraten for tidlig cancer

tivitet og for lavt inntak av frukt og

syndrom foreligger i både USA og

eller forstadier.
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FIGUR 4 TIDLIGERE OPPDAGELSE AV PANKREASKREFT ER NØDVENDIG FOR Å BEDRE OVERLEVELSE
Populasjonsbasert screening er vanskelig grunnet få tydelige risikofaktorer i den generelle befolkningen. Alder er en av de sterkeste
risikofaktorene sammen med røyking. Arvelige syndromer utgjør et lite antall, men disse bør følges om kjent syndrom foreligger. Cyster i pankreas
kan være forstadier til kreft, og egen diagnostikk og oppfølging av disse er anbefalt. Ved å kunne bedre definere risikogrupper og utføre tidlig
diagnostikk vil man potensielt kunne øke reseksjonsraten som nå rapporteres til å være 15-20%. Figuren er gjengitt med tillatelse fra
Søreide K. Sweet Predictions Speak Volumes for Early Detection of Pancreatic Cancer. Gastroenterology. 2018 Aug;155(2):265-268.

KIRURGEN 1-2019 I 37

TEMA: PANKREASTUMORES

TEMA: PANKREASTUMORES

FIGUR 5 FORSTADIER OG TUMORBIOLOGI VED PANKREASKREFT
Øverst i panelet er illustrert en progresjonsmodell via forstadier i pankreas (PanIN), som til slutt leder til invasivt karsinom
og metastasering. Stegvise molekylære endringer er vist i modellen, men disse er ikke uttømmende og en betydelig kompleksitet foreligger
mellom celleforandringer, endringer i stroma og interaksjon mellom ulike celletyper og immunsystemet. Typisk for pankreaskreft er en endring
i flere metabolske signalveier, som vist i midtre del av panelet, noe som gjenkjennes i klinikken ved for eksempel sarkopeni (tap av muskelmasse),
vekttap og utvikling av diabetes. Påvisning av metabolitter eller sirkulerende komponenter fra kreftcellene kan brukes for å bedre tidlig
diagnostikk, til å forutsi prognose og prediktiv effekt av behandling. Figuren er gjengitt med tillatelse fra Søreide K. Sweet Predictions
Speak Volumes for Early Detection of Pancreatic Cancer. Gastroenterology. 2018 Aug;155(2):265-268.

FORSTADIER

og 20-25 % i corpus og cauda, mens

omtales i detalj annet sted i denne

Pankreaskreft er beskrevet å utvikle

en liten andel inntar hele kjertelen

temaserien og vil derfor ikke utdypes

seg gjennom forstadier. Pankreatisk

eller er multifokale. Lokalisering av

nærmere her annet enn som en

intraepiteliale neoplasier (PanIN)

tumor har betydning for symptom

erkjent potensiell forløper til kreft.

gjenkjennes kun mikroskopisk i

utvikling og sannsynlighet for tidlig

Da PanIN lesjonene ikke er synlige

gangepitelet og deles inn i flere gra

diagnose, men også for underliggen

annet enn som morfologiske foran

der (PanIN grad 1, 2 og 3; se Figur 5)

de biologi da det er funnet ulike typ

dringer observert ved histopatol

og med beskrevne assosierte genet

er molekylære signalveier i svulster

ogisk undersøkelse har disse liten

iske forandringer. Disse har bidratt

lokalisert i ulike deler av pankreas

praktisk betydning for diagnostikk

til beskrivelsen av en stegvis modell

(9). Pankreaskreft utvikler seg oftest

og behandling. De representerer

til utvikling av invasivt duktalt ade

fra pankreatisk intraepitelial neopla

imidlertid en biologisk viktig modell

nokarsinom i pankreas (8). Det finnes

si (PanIN), men kan også utvikle seg

for bedret forståelse av sykdommens

flere andre kreftformer i pankreas

fra cystiske lesjoner som intraductal

utviklingstrekk. I motsetning til dette

(som sarkomer, acinære karsinomer,

papillær mucinøs neoplasi (IPMN)

kan IPMN forandringer gjenfinnes

nevroendokrine karsinomer etc),

eller mucinøs cystisk neoplasi (MCN)

som cystiske lesjoner på radiologiske

men duktal adenokarsinom utgjør

som forstadie (10). Disse cystiske

undersøkelser (CT, MR og/eller EUS)

95 % av tilfellene som utgår fra selve

lesjonene er visualiserbare på

og disse er å anse som kliniske for

pankreas. Fordelingen av svulster i

bildeanalyser (som CT og MR)

stadier som bør følges og behandles

selve kjertelen er omtrent 60-70 %

i motsetning til PanIN, som kun ses

etter gjeldende retningslinjer. IPMN

lokalisert til pankreashodet (caput),

i mikroskop. Cystiske lesjoner

er beskrevet som et eget forstadie til
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pankreaskreft (11). Rundt en tred

sistens mot de fleste konvensjonelle

de av andre mulige mutasjoner og

jedel av IPMN lesjonene inneholder

terapier inkludert kjemoterapi, radio

markert heterogenitet, både innad i

adenokarsinom ved reseksjon (12).

terapi og nyere biologiske legemi

en tumor og mellom pasienter.

Dette er viktig da vi trenger å kunne

dler (14). Bedret lokal og systemisk

Pankreastumores har et karakteris

bedre forstå hvordan, hvorfor og

kontroll på sykdommen er derfor ett

tisk fibrøst stroma og ofte en kraftig

gjennom hvilke mekanismer pank

av de viktigste målene for å kunne

desmoplastisk reaksjon i vevet med

reaskreft utvikler seg fra tidligere

bedre overlevelse generelt, men også

cellefattig tumorvev. Denne heter

molekylære forandringer, til spesi

effekten av kirurgisk behandling,

ogene stromaen inneholder fibro

fikke endringer i cellestruktur,

som i dag anses å være eneste kura

blaster, myofibroblaster, pancreas

endringer til forstadier, assosierte

tive modalitet for sykdommen.

stellatceller, immunceller, blodkar

biomekanismer og metabolske en

og ekstracellulær matriks med

dringer og dernest utvikling til inva

TUMORBIOLOGI

cytokiner og vekstfaktorer (18).

sivt karsinom. Ved bedre forståelse

Pankreaskreft besitter en kompleks

Bedret forståelse av stroma-tumor

av disse mekanismene (Figur 5)

tumorbiologi og viser avvikende

interaksjoner vil forhåpentligvis

håper man å kunne identifisere og

genetikk og cellesignalisering på

kunne bidra til bedret og mer tilg

utvikle nye biomarkører og diagnos

flere fronter som forhåpentligvis

jengelig behandling ved pankreas

tiske verktøy som kan påvise kreften

kan utnyttes til å utvikle bedre diag

cancer.

tidligere og i et kurabelt stadium.

nostikk, nye behandlingsmåter og
prognostiske verktøy (7,15). Temaet

Hypoksi og kompresjon av blodkar

AGGRESSIVT VEKSTMØNSTER

er vidt og omfatter flere områder

fra en fibrøs stroma fører til nedsatt

Pankreascancer er kjent for å inva

hvor det pågår utbredt forsknings

effekt og tilgjengelighet av kjemo

dere naboorgan og peripankreatisk

aktivitet, og en detaljert oppsummer

terapi og derav en ofte observert

vev tidlig i forløpet, med involver

ing i denne artikkelen er ikke mulig.

dårligere behandlingseffekt for

ing av både lymfesystem og blodkar

Enkelte områder vil derfor nevnes

tilgjengelige cellegiftkurer ved

som ofte gir lymfeknutemetastaser

kortfattet som en illustrering på

pankreaskreft enn hos flere andre

eller hematogen spredning til lever,

områder av interesse.

typer solide svulster. Kreftcellene

peritoneum, lunge og skjelett. Svul

overlever og blomstrer i dette hypok

stene har også en typisk tendens til

Vekstfaktorer som TGFα, IGF1, FGF

siske miljøet blant annet ved å akti

perinevral vekst, noe som obser

og HGF samt deres tyrosin kinase

vere flere mekanismer og faktorer,

veres hos rundt 80% av pasientene.

reseptorer aktiveres og fører til

som HIF (hypoxia inducible factor)

Dette gir en bane til rask invasiv

celledeling, tumorvekst, invasering

og KRAS som fører til endringer

vekst lokalt, langs nerveplexus i

og fjernmetastasering. Samtidig

i cellens metabolisme og energi

cøliakus gebetet og inn i retroperi

aktivering av anti-apoptotiske og

utnyttelse (18). Denne metabolske

toneum og ser ut til å kunne ha en

overlevelsessignaler som STAT3,

reprogrammeringen foregår på flere

parakrin regulering (13). Pankreas

NF-κB og AKT forsterker denne

nivåer (19) og inkluderer autofagi

sin anatomiske nærhet til blant an

prosessen (10,16). Det er også

(20) og macropinocytose (21).

net sentrale vaskulære strukturer

omfattende ‘crosstalk’ mellom

Hypoksien skaper også en nisje hvor

som arteria mesenterica superior

signaliseringsveiene, noe som van

sakte delende og dermed relativt

og vena porta kombinert med det

skeliggjør å bruke disse som mål for

kjemoresistente celler kan overleve.

ensartede vekstmønsteret gjør en

målrettet behandling.

vid reseksjonsmargin vanskelig, noe

Store mengder immunosuppressive

som er årsaken til de ofte observerte

Aktiverende mutasjoner i onkogen

regulatoriske T celler og andre

lokale residiv selv etter operasjon

et KRAS er tilstede i over 90 % av

suppressorceller hindrer en

er med kurativ intensjon og såkalt

tumorene (Figur 5) og opptrer tidlig

immunrespons mot kreftcellene

«R0» radikalitet. Pankreascancer må

i utviklingen. Inaktiverende mu

(18). Forståelse av de metabolske

således anses som en systemsykdom,

tasjoner i tumorsuppressor genene

forandringene i tumormiljøet, samt

selv der den bildemessig er lokalisert

TP53, CDKN2A og SMAD4 finnes i

hvordan immunceller påvirkes

og fremstår som teknisk resektabel.

50-80% (10,17). Selv om disse mutas

og eventuelt kan manipuleres til

Pankreaskreft har en særegen re

jonene er vanlige er det en myria

å angripe tumorceller er et spen
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nende forskningsområde og vies stor

signatur basert på genetikk, immu

oppdagelse av sykdommen. Blant

oppmerksomhet. Man har per i dag

nologi, transkriptomet og proteomet

noen av de lovende teknikkene er

ikke sett samme effekt av immun

som kriterier for inndelingene.

påvisning av sirkulerende fragment

terapi for pankreaskreft som for

Det er overlapp i forslagene, og flere

er fra tumorceller, DNA eller fra me

andre krefttyper, men dette kan

samsvarer med klinisk forløp og har

tabolismen i blod (Figur 5), urin eller

endre seg med bedre klassifisering

således prognostisk verdi, men pre

sågar påvist i utåndet luft (22,23).

av subgrupper og nye mekanismer.

sisjonen på disse klassifiseringene

Lovende studier er fremlagt, men en

er enda ikke god nok til å tas i bruk

klinisk realitet er fortsatt et stykke

generelt i klinisk praksis.

unna.

per basert på særegne genetiske og

NYE TEKNIKKER

KONKLUSJON

molekylære karakteristika relatert

I tillegg til nye teknikker for sekven

Bedret forståelse av tumorbiologi

til klinisk forløp. Per i dag foreligger

sering av genomet og molekylær

og epidemiologiske mønstre i befolk

ingen felles konsensus på området,

klassifisering av pankreaskreft inn

ningen vil forhåpentligvis bidra til at

og klassifiseringene som er foreslått

i klinisk relevante undergrupper, så

diagnostikk, behandling og overlev

består både i tre, fire, og fem under

er det lagt håp i at nye diagnostiske

else kan bedres i nær fremtid for

grupper, med varierende bruk av

teknikker skal kunne bedre tidlig

denne kreftformen.

Flere forskere har forsøkt å dele
pankreascancere inn i undergrup
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INGEN RENDYRKET

og ernæringsfysiologer. I tillegg gir

strategisk prioritering av offentlige

generalsekretær i Kreftforeningen,

krever strategisk planlegging og sa

PASIENTO RGANISASJON

nettsiden informasjon om relevante

midler til pankreaskreft. I 2015 stod

betegnet PKNNs aktiviteter som en

marbeid med flere samfunnsaktører.

Pankreaskreft Nettverk Norge (PKNN)

mediainnlegg, møter eller seminar

Cancer Research UK for en betydelig

“eye opener” for alvorlighetsgraden

For å kunne lykkes er det viktig for

ble etablert høsten 2016. Til forskjell

er, og det finnes lenker til nyttige

investering i forskning på pankreas

av pankreaskreft, dens betydning på

en nyetablert forening som PKNN å

fra en tradisjonell pasientorganis

norske og internasjonale nettsider.

kreft gjennom etableringen av det

samfunnsnivå og uforholdsmessige

kunne samarbeide på et internasjon

asjon rekrutterer ikke PKNN med

Spørsmål om kosthold - et viktig tema

såkalte “Pancreatic Cancer Dream

underprioritering. Kreftforeningens

alt nivå. World Pancreatic Cancer Co

lemmer bare blant pasienter med

for pasienter med pankreaskreft -

Team”, et flerårig samarbeids

bøsseaksjon vil i år komme kreftsyk

alition (WPCC) og Pancreatic Cancer

pankreaskreft og deres pårørende,

kan via hjemmesiden rettes direkte

prosjekt mellom to av de fremste

dommer med lav overlevelse, inklud

EU (PCEU) er paraplyorganisasjoner

men også blant fagfolk - helseper

til PKNNs kliniske ernæringsfysiolog.

forskningsmiljøene i Storbritannia

ert pankreaskreft, til gode. Dette er et

som både støtter nasjonale pankreas

sonell og forskere - som arbeider

PKNN formidler også informasjon

og USA. I 2018 ble et omfattende

positivt tegn og gir håp om økt satsning

kreftforeninger og handler politisk.

med denne kreftformen. Organis

i medlemsmøter, som foreløpig har

nasjonalt forskningsprogram i

på pankreaskreft også i Norge.

PCEU arbeider for pankreaskreftsak

asjonen ble bevisst kalt “nettverk”

vært avholdt i Bergen og Oslo, og på

Frankrike (PAIR, Programme

siden målet er å forbedre prognosen

åpne seminarer, som siden 2016 har

d´Actions Intégrées de Recherche)

en gjennom dedikerte medlemmer i
FAGMØTER

Europaparlamentet og rapporter om

ved pankreaskreft gjennom aktivt

vært organisert i forbindelse med

viet pankreaskreft, samtidig som en

OG BRUKERMEDVIRKNING

bl. a. epidemiologi, kreftstrategier og

Det er tøft å få diagnosen pankreas

samarbeid mellom flere aktører,

markering av World Pancreatic Can

storslagen nasjonal klinisk data

PKNN ønsker å bidra til økt samar

fordeling av forskningsmidler i EU-

kreft, og for de aller fleste pasienter

inkludert forskningsmiljøer,

cer Day (torsdag i 3. uke i november).

base og biobank for pankreaskreft

beid om både klinisk forskning og

land. Konkrete råd og internasjonal

er dette en sykdom som de aldri har

myndigheter og næringsliv.

(BACAP) ble etablert. PKNN vil i

translasjonsforskning. For å samle

oppmerksomhet fra organisasjoner

hørt om før. Selv om det i Norge årlig

BEHOV FOR STRATEGISK STØTTE

dialog med politikere og helsemyn

og synliggjøre fag- og forsknings

som WPCC og PCEU gir PKNN betyde

dør flere pasienter av pankreaskreft

KVALITETSSIKRET

PKNN vil også arbeide for at pasient

digheter øke bevisstheten om pan

miljøene i Norge, organiserte PKNN i

lig medvind i arbeidet i Norge.

enn av brystkreft, er bevisstheten

PASIENTI NFORMASJON

er skal få et bedre tilbud om ut

creaskreft og sette fokus på sykdom

september 2018 et nasjonalt fagmøte

om pankreaskreft i allmennbefolk

Målet til PKNN er først og fremst å

prøvende behandling. Sett i forhold

men. Konkrete innspill er allerede

om pankreaskreft og et første nord

Pankreaskreft forventes innen få år

ningen nærmest fraværende. De

tilby enkel og forståelig informasjon

til sykdommens alvorlighetsgrad og

rettet til Helse- og Omsorgsdepart

isk samarbeidsmøte. I tillegg støtter

å være den nest hyppigste årsak til

fleste pasienter og pårørende leter

om aspekter ved sykdommen som er

det faktum at pankreaskreft er den

mentet om etablering av et nasjonalt

PKNN forskning ved å formidle in

kreftrelatert død. Dette motiverer

etter opplysninger på internett, men

relevant for pasienter og pårørende.

fjerde hyppigste årsak til kreftrelat

kvalitetsregister for pancreaskreft og

teresserte pasienter og pårørende til

til handling og intensivert innsats.

blir oftest skuffet eller forvirret av

PKNNs hjemmeside (www.pknn.

ert død, er klinisk-, basal- og translas

aktiv inklusjon av pankreaskreft

brukermedvirkning i forskningspros

PKNN arbeider derfor bredt for å

den store mengden fragmentert, us

no) gir opplysinger om blant annet

jonsforskning på pankreaskreft

i den nasjonale kreftstrategien.

jekter og brukerutvalg i vurderings

oppnå fremskritt når det gjelder

trukturert og delvis motsigende

utredning, behandling, oppfølging,

svært underprioritert. Norge er ikke

prosessen av forskningssøknader.

pankreaskreft. Norske kirurger

informasjonen som finnes. Inntil

ernæring, fysisk aktivitet og nyttige

alene om dette, men de siste årene

MEDLEMSORGANISASJON

nylig fantes ingen spesifikk pasient

tjenester fra blant annet Kreftfore

har flere land erkjent behovet for

I KREFTFORENINGEN

INTERNASJONALT SAMARBEID

kreft både tidlig og sent i sykdoms

organisasjon som kunne støtte

ningen og NAV. Informasjonen som

å løfte forskningsmiljøet gjennom

I 2018 ble PKNN medlemsorganis

Å øke bevisstheten om pankreas

forløpet. Informasjon om PKNNs

pasienter og pårørerende i denne

tilbys er kvalitetssikret av PKNNs

øremerket finansiering over en

asjon av Kreftforeningen, noe som

kreft i befolkningen, blant politikere,

arbeid og nettside til pasienter med

ofte vanskelige og korte sykdoms

styre og et fagråd, som inkluderer

lengre tidsperiode. I USA sikrer

vil gi betydelig drahjelp til å fremme

helsemyndigheter og ikke minst

pankreaskreft vil kunne gi viktig

perioden.

onkologer, kirurger, kreftsykepleiere

“Recalcitrant Cancer Research Act“

pankreaskreftsaken. Anne Lise Ryel,

helsepersonell, er utfordrende og

støtte i en vanskelig situasjon.
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NEVROENDOKRINE
PANKREASNEOPLASMER
Forekomsten av nevroendokrine pankreasneoplasmer (pNEN), spesielt
nevroendokrine pankreassvulster (pNET) har økt betydelig de siste årene.
Svulstene er i økende grad et tilfeldig funn ved radiologiske prosedyrer.
Prognosen til pasientene er vanligvis betydelig bedre enn for adeno
karsinomer i pankreas. Håndteringen avhenger av størrelse, lokalisasjon
i pankreas, spredning og pasientens alder og komorbiditet. Det er
betydelig flere behandlingsmodaliteter enn for adenokarsinomer.
ESPEN THIIS - EVENSEN 1
1

SENTER FOR NEVROENDOKRINE SVULSTER, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET

KORRESPONDANSE: ETHIISEV@OUS - HF.NO

KLASSIFIKASJON

oden 2006-10 (1). Forekomsten av adeno

Nevroendokrine neoplasmer (NEN)

karsinom i pankreas i perioden 2013-17

graderes etter hvor stor andel av kreft

er til sammenlikning 16,7 per 100.000.

cellene som er i delingsfase. Ved immun

Fra den amerikanske SEERS-databasen

histokjemisk metode farges cellene som er

er det kalkulert at økningen i små pNET

i delingsfase og patologen angir prosentvis

(mindre enn 2 cm) over de siste 25 årene

andel av kreftceller i delingsfase. Dette

er på over 700%. Mye av den registrerte

uttrykkes som Ki67 %, dvs. en Ki67 på 13 %

økningen i insidens skyldes trolig økt

betyr at 13 % av kreftcellene er i delings

bruk av, og bedre kvalitet på CT og MR

fase. Etter WHO klassifiseringen for NEN

undersøkelser.

benevnes svulster med Ki67 <2 % grad I,
3-20 % Grad II og >20 % grad III. Grad I og II

ETIOLOGI

benevnes nevroendokrine svulster (NET)

Ukjent foruten i de sjeldne tilfellene der

og grad III benevnes nevroendokrine

pNET er et ledd i svært sjeldne arvelige

carcinomer (NEC).

syndromer som multippel endokrin
neoplasi type 1 (MEN1) og von Hippel

FOREKOMST

Lindaus sykdom.

Insidensen for NET (mindre for NEC) er
sterkt økende med insidens per 100.000

DIAGNOSE

fra 0,47 i perioden 1993-97 til 0,71 i peri

De fleste med pNEN får dette påvist som
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FIGUR 1
Liten pNET påvist hos 62 år gammel mann under utredning for nyrestenssykdom.

FIGUR 2
Algoritme for utredning og behandling av nevroendokrine pankreasneoplasmer.

ledd i utredning av epigastrie

CT og MR viser normalt solide hyper

avhengig av hva som ligger enklest

miljøet om pNET på 2 cm eller min

Der radikal kirurgi ikke er mulig

pasienter på Rikshospitalet har vi

smerter, diare, vekttap og/eller

vaskulære lesjoner (Figur 1), sjeld

til. Dette er helt vesentlig for valg av

dre skal reseseres eller om disse kan

finnes det en rekke palliative behan

registrert at nær 40 % av antatt

asteni. Sjeldnere dominerer

nere hypovaskulære eller cystiske

behandling. MR pankreas kan være

overvåkes og reseseres først dersom

dlinger som somatostatinanaloger,

radikalt opererte senere får påvist

hormonsymptomer. Ca. 1/3 av pNET

lesjoner. Vanligvis, dersom de er

nyttig for å skille en cystisk pNET fra

de vokser utover 2 cm. Uenigheten

tyrosin-kinasehemmere, mTOR-

metastaser (opptil 12 år etter

produserer hormoner. Disse kan

større enn 1 cm, er pNET positive

andre cystiske pankreaslesjoner.

skyldes forskjellige oppfatninger om

hemmer, kjemoterapi, leverarter

operasjon). Vi anbefaler derfor hos

gi egne sykdomsbilder, blant de

på oktreotidscintigrafi eller 68Galli

små pNETs spredningspotensiale

ieembolisering, radiofrekvens

pasienter med lang forventet leve

vanligste, men likevel sjeldne;

um-PET. 68Gallium-PET er per i dag

DIFFERENSIALDIAGNOSER

(2,3). Basert på foreliggende littera

ablasjoner og nukleærmedisinske

tid oppfølging i 15 år etter «radikal

gastrin som gir ulcussykdom, gas

den mest sensitive metoden for å

Det finnes en rekke andre årsaker til

tur er det umulig å konkludere om

terapier.

kirurgi» med radiologiske kontroller

troøsofageal refluks og diare, insulin

påvise NET og er i ferd med å fase ut

hypervaskulære lesjoner i pankreas,

hvilken tilnærming som er riktig.

som gir hypoglykemi, glukagon

bruk av oktreotidscintigrafi. NEC er

både benigne (for eksempel bimilt,

Figur 2 viser Rikshospitalets til

PROGNOSE

er under 50 år, ellers CT), deretter

som gir lett diabetes og et uttalt

sjeldnere positive på disse nukleær

serøst cystisk neoplasme, fokal pank

nærming til hypervaskulære lesjoner

Prognosen avhenger av differen

hvert 2. år i 4 år så hvert 3. år til 15

utslett, samt vasointestinal poly

medisinske metodene og oftere posi

reatitt) og maligne (for eksempel ade

i pankreas.

sieringsgrad (Ki67%) og stadium.

års oppfølging.

peptid som gir voldsom diare.

tive på FDG-PET. For å utrede et funn

nokarsinom, gastrointestinal stromal

Sykehistorien for pNEC er som for

av en lesjon suspekt på NEN må det

tumor, solid pseudopapillært neo

Enukleasjon er aktuelt for små pNET

5-års overlevelse for pNET pasienter

VIDERE LESNING

adenokarsinomer. Det er ofte svært

gjøres CT med arteriell og portovenøs

plasme, metastaser). Mange av disse

som ligger klart skilt fra hovedgan

med lokal, regional og disseminert

De nordiske retningslinjene for

utbredt sykdom når pNET påvises

fase for å karakterisere lesjonen og

vil også være positive på oktreotid

gen i pankreas. Cytoreduktiv kirurgi,

sykdom henholdsvis 75, 71 og 34 %

behandling av NEN gir en grei

som ledd i utredning av andre symp

for å påvise metastaser som ofte bare

scintigrafi og 68Gallium-PET slik at

der man fjerner primærtumor eller

(4). For pNEC pasienter er de

oversikt (5). Nasjonalt handlings

tomer enn rene hormonsymptomer.

synes i arteriell fase. Er det tvil om di

utslag på disse i undersøkelsene er

metastaser uten å operere pasienten

samme tall 0 %.

program med retningslinjer for

På en annen side kan en pNET på

agnosen, eller før planlagt kirurgi av

ikke et bevis på at det foreligger

radikalt er vanlig. Tanken er at man

5 mm gi invalidiserende hormon

små lesjoner uten tegn på spredning,

en pNEN.

forebygger senere symptomer og

OPPFØLGING

ing av nevroendokrine svulster

symptomer. En stadig økende andel

bør det gjøres endoskopisk ultralyd

komplikasjoner. Effekten av dette

Den relativt langsomme veksthas

i fordøyelsessystemet gir en

av pasienter med pNET får dette

(EUS) med vevsprøvetaking. Ved met

BEHANDLING

på overlevelse er omdiskutert og på

tigheten for pNET gjør at det kan gå

grundigere oversikt (6).

påvist som et tilfeldig funn ved

astatisk sykdom må det gjøres biopsi

Kirurgi er den eneste potensielt kura

Rikshospitalet har vi blitt mer til

årevis fra en antatt radikal operasjon

utredning av andre tilstander.

av primærtumor eller metastaser,

tive behandling. Det diskuteres i fag

bakeholdne med denne type kirurgi.

til metastaser kan påvises. Blant våre
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årlig i 5 år (vanligvis MR hos pasient

Basert på Kreftregisterets tall er

diagnostikk, behandling og oppfølg
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Indikasjoner: Behandling av komplekse perianale fistler hos voksne med inaktiv/mild aktiv luminal Crohns sykdom, når fistlene
ikke har vist god nok respons på minst én konvensjonell behandling eller biologisk behandling. Alofisel skal brukes etter at
fistlene er forbehandlet.1

(DARVADSTROCEL)

REFERANSER

NYTT BEHANDLINGSALTERNATIV FOR PASIENTER
MED CROHNS SYKDOM MED

KOMPLEKSE PERIANALE FISTLER

1

2. Sallinen V, Le Large TY, Galeev S et al. Surveillance strategy for small asymptomatic non-functional pancreatic neuroendocrine tumors - a systematic review and
meta-analysis. HPB (Oxford). 2017;4:310-320.

5. Janson ET, Sorbye H, Welin S et al. Nordic guidelines 2014 for diagnosis and
treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. Acta Oncol.
2014;53:1284-97.

3. Ricci C, Casadei R, Taffurelli G et al. Sporadic Small (≤20 mm) Nonfunctioning
Pancreatic Neuroendocrine Neoplasm: is the Risk of Malignancy Negligible When
Adopting a More Conservative Strategy? A Systematic Review and Meta-analysis.
Ann Surg Oncol. 2017 Sep;24:2603-2610.

6. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling
og oppfølging av nevroendokrine svulster i fordøyelsessystemet.
(https://helsedirektoratet.no/retningslinjer#k=)

Alofisel «Takeda»

C

ALOFISEL GIR VEDVARENDE HØYERE REMISJON OG
RASKERE SYMPTOMLINDRING VS. KONTROLLGRUPPEN,
OG HAR GUNSTIG SIKKERHETSPROFIL.3,4

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt
som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON5
Kontraindisert ved overfølsomhet overfor noen av hjelpestoffene, eller for bovint serum. Forsiktighet
utvises ved kjent akutt hypersensitivitet overfor benzylpenicillin og streptomycin. Kan ikke steriliseres
og kan derfor inneholde potensielt infisert biologisk materiale, men risikoen regnes som lav og
kontrolleres under produksjon. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker
prevensjon. Vanligste bivirkninger er analabscess, proktalgi og analfistel.
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4 Boyar Cetinkaya R, Aagnes B, Myklebust T et al. Survival in Neuroendocrine
Neoplasms: A Report from a large Norwegian Population-based Study. Int J Cancer.
2018;142:1139-1147.
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blir injisert i lumenet av fistelkanalene for å unngå cellelekkasje. Masser området rundt de
eksterne åpningene forsiktig i 20-30 sekunder, og dekk de eksterne åpningene med en
ATC-nr.: L04 steril bandasje. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke
INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 ml inneh.: Darvadstrocel 5 millioner celler, DMEM nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhets- og effektdata mangler. Eldre: Dosejustering
«Dulbeco’s Modified Eagle’s Medium» (inneholder aminosyrer, vitaminer, salter og ikke nødvendig. Administrering: Injiseres intralesjonalt ved kirurgi under anestesi (generell
eller regional). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller bovint serum.
karbohydrater), humant albumin.
Indikasjoner: Behandling av komplekse perianale fistler hos voksne med inaktiv/mild aktiv Forsiktighetsregler: Preparatet kan inneholde spor av benzylpenicillin og streptomycin.
luminal Crohns sykdom, når fistlene ikke har vist god nok respons på minst én konvensjonell Dette skal vurderes ved kjent akutt hypersensitivitet (tidligere anafylaktiske reaksjoner) for
eller biologisk behandling. Skal brukes etter at fistlene er forbehandlet. Dosering: Skal slike preparater. Lokalbedøvelse anbefales ikke, fordi effekten på de injiserte cellene er ukjent.
bare administreres av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av tilstander Bruk av hydrogenperoksid, metylenblått, jodoppløsninger eller hyperton glukoseoppløsning
hvor preparatet er indisert. I tråd med retningslinjer for behandling av komplekse perianale gjennom fistelkanalene er ikke tillatt før, ved eller etter injeksjonen, da dette kan skade
fistler skal fistlene karakteriseres før behandling. Dette innebærer dyptgående kunnskap levedyktigheten til cellene, og derfor påvirke behandlingens effekt. Administrering med
om fistlenes anatomi (antall eksisterende fistler og åpninger), topografi (omfang og forhold tynnere nåler enn 22G kan skade cellene, påvirke levedyktigheten og dermed behandlingens
til sfinktere og andre bekkenmuskler) og potensielle tilknyttede komplikasjoner (f.eks. effektivitet. Preparatet kan ikke steriliseres. Kan inneholde potensielt infisert biologisk
abscesser). Før administrering skal det sjekkes at det ikke finnes noen abscesser, og at materiale, selv om risikoen regnes som lav og kontrolleres under produksjonen. Pasienten
lokal slimhinnesykdom er mild eller inaktiv. Ev. abscess skal snittes og dreneres, og hvis skal følges opp mtp. infeksjon etter administrering. Forbehandling av fistler er forbundet med
hensiktsmessig skal seton plasseres i samsvar med rutinemessige kirurgiske prosedyrer. proktalgi og smerter etter prosedyren. Interaksjoner: In vivo interaksjonsstudier ikke utført.
Voksne: En enkeltdose består av 120 millioner celler (4 hetteglass). Hvert hetteglass Interaksjonsstudier in vitro har vist at preparatets cellelevedyktighet og immunmodulerende
inneholder 30 millioner celler i 6 ml suspensjon. Det fullstendige innholdet av de 4 hetteglassene funksjon ikke påvirkes av klinisk relevante konsentrasjoner av konvensjonelle behandlinger
administreres for behandling av opptil 2 interne åpninger og opptil 3 eksterne åpninger. for Crohns sykdom (infliksimab, metotreksat og azatioprin). Fargestoffer og lokalbedøvelse
Dette betyr at en dose på 120 millioner celler kan brukes til å behandle opptil 3 fistelkanaler anbefales ikke, fordi lokalbedøvelsens påvirkning på de injiserte cellene er ukjent.
som er åpne til det perianale området. Begrensede data om sikkerhet og effekt ved gjentatt Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet og
Data
administrering. Før administrering, skal fistelkanalene forbehandles: Tilstedeværende seton- hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Amming: Bruk bør unngås. Fertilitet:
Proktalgi1, analfistel.
tråd må fjernes først. Forbehandlingen består av følgende trinn: a) Lokaliser de interne mangler. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
1
åpningene. For dette trinnet anbefales det å injisere en natriumkloridoppløsning 9 mg/ml Infeksiøse: Analabscess. Øvrige: Smerter etter prosedyren .
(0,9%) gjennom de eksterne åpningene til oppløsningen kommer ut gjennom de interne 1 Forbehandlingsreaksjoner oppstår opptil 7 dager etter at fistlene er rengjort for behandling.
åpningene. Injeksjon av andre substanser gjennom fistelkanalene, f.eks. hydrogenperoksid, Egenskaper: Klassifisering: Ekspanderte humane allogene mesenkymale voksne
metylenblått, jodoppløsninger eller hyperton glukoseoppløsning, er ikke tillatt, da dette stamceller, ekstrahert fra fettvev (eASC). Virkningsmekanisme: Immunmodulerende og
skader levedyktigheten til cellene som skal sprøytes inn. b) Utfør en kraftig utskrapning av antiinflammatorisk effekt på betennelsesområder. Inflammatoriske cytokiner, særlig IFN-γ
alle fistelkanalene, med spesiell vekt på de interne åpningsområdene, vha. en metallkyrette. frigitt av aktiverte immunceller, aktiverer eASC. Når de er aktivert, svekker eASC spredning
c) Sy de interne åpningene for å lukke dem. Etter forbehandling av fistelkanalene: 1. av aktiverte lymfocytter og reduserer inflammasjon, slik at vevet rundt fistelkanalen kan
Forberedelse: a) Resuspender cellene ved å knipse lett på bunnen av hetteglassene til leges. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 15-25ºC. Oppbevar preparatet
homogen suspensjon, unngå bobledannelse. Hvert hetteglass skal brukes umiddelbart i ytteremballasjen og i forsendelsespakningen til enhver tid frem til administrering, for
etter resuspensjon, for å hindre at cellene legger seg på bunnen igjen. b) Fjern hetten fra å opprettholde nødvendig temperatur. Oppbevar pakningen borte fra varme og direkte
hetteglasset, vend hetteglasset opp ned og trekk ut hele innholdet forsiktig vha. sprøyte med lyskilder. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Skal ikke bestråles. Holdbar i 48
konvensjonell nål, ikke tynnere enn 22G. c) Skift ut nålen med en lengre nål som heller ikke timer. Pakninger, priser: 4 × 6 ml (hettegl.) Maksimal utsalgspris for apotek: 746587,80.
er tynnere enn 22G, for å nå de tiltenkte injeksjonsstedene. En nål for spinalbedøvelse, rundt Basert på SPC godkjent av SLV: 08.05.2018
90 mm lang, er påkrevd. d) Gjenta trinn a), b) og c) for hvert hetteglass etter tur, når cellene
i ett hetteglass er injisert. 2. Injeksjon: 2 av hetteglassene skal brukes på interne åpninger,
og de 2 andre på eksterne åpninger. Utfør en liten aspirasjon rett etter at nålespissen er satt
Referanser:
inn i det planlagte injeksjonsstedet, for å unngå intravaskulær administrering. a) Injeksjon
1. Alofisel (darvadstrocel) SPC (08.05.2018) avsnitt 4.1
rundt interne fistelåpninger: Sett inn nålen gjennom anus, og fortsett som følger: Hvis det
2. https://www.legemiddelsok.no/
er én enkelt intern åpning, injiser innholdet i hvert av de 2 hetteglassene (etter hverandre) i
3. Panés J, García-Olmo D, Van Assche G, et al. Expanded allogeneic adiposederived
små porsjoner inn i vevet rundt den interne åpningen. Hvis det er 2 interne åpninger, injiser
mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas in Crohn’s disease: a
innholdet i det ene hetteglasset i små porsjoner inn i vevet rundt én intern åpning. Injiser
phase 3 randomised, double-blind controlled trial. Lancet 2016;388(10051):1281–90.
deretter innholdet i det andre hetteglasset i vevet rundt den andre interne åpningen, og
4. Panés J, García-Olmo D, Van Assche G, et al. Long-term Efficacy and Safety of
sett inn små porsjoner av cellesuspensjonen. b) Injeksjon langs veggene på fistelkanalene:
Stem Cell Therapy (Cx601) for Complex Perianal Fistulas in Patients With Crohn’s
Sett inn nålen gjennom de eksterne åpningene og, fra fistelgangen: Hvis det er én enkelt
Disease. Gastroenterology 2018;154(5):1334-42.
ekstern åpning, skal innholdet i hver av de gjenværende 2 hetteglassene separat injiseres
5. Alofisel (darvadstrocel) SPC (08.05.2018), avsnitt 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.
overflatisk inn i veggene langs hele lengden av fistelkanalene, ved å sette inn små porsjoner
av cellesuspensjonen. Hvis det er 2 eller 3 eksterne åpninger, fordel innholdet av de
resterende 2 hetteglassene mellom de tilknyttede traktene. Prosedyren for injeksjon langs
veggene på fistelkanalene skal utføres på bakgrunn av forkunnskaper om fistelkanalenes
anatomi og topologi, som fastslått ved karakteriseringen av fistlene. Sørg for at cellene ikke Takeda AS • Postboks 205 • 1372 Asker • Tlf. 800 800 30 • www.takeda.no
Stamcellepreparat.
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FØRSTE ALLOGENE
STAMCELLEBEHANDLING
GODKJENT I EUROPA2

1. Boyar Cetinkaya R, Aagnes B, Thiis-Evensen E et al. Trends in Incidence of
Neuroendocrine Neoplasms in Norway: A Report of 16,075 Cases from 1993
through 2010. Neuroendocrinology. 2017;104:1-10.
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TEMA: PANKREASTUMORES

CYSTISKE
PANKREASLESJONER
Nye nasjonale anbefalinger for utredning, behandling og kontroll.
Cystiske pankreaslesjoner er ofte et tilfeldig funn ved utredning av ulike symptomer
eller sykdommer. Tilstanden oppdages i økende grad som et resultat av økt bruk av og bedre
bildediagnostikk. Indikasjon for kirurgisk behandling er begrenset til symptomatiske lesjoner,
maligne lesjoner eller innenfor visse kriterier lesjoner med malignitetspotensiale.
Norsk gastrointestinal cancer gruppe (NGICG) – HPB har nylig utgitt anbefalinger for utredning,
behandling og kontroll av cystiske pankreaslesjoner som presenteres i denne artikkelen.

EPITELIAL NEOPLASI

EPITELIAL NON - NEOPLASTISK

Intraduktal papillær mucinøs neoplasi

Lymfoepitelial cyste

Mucinøst cystisk neoplasme

Mucinøs non-neoplastisk cyste

Serøst cystisk neoplasme (mikro-/oligo-/makrocystisk)

Enterogen cyste

VHL assosiert serøst cystadenom

Periampullær duodenalveggscyste

Serøst cystadenokarsinom

Retensjonscyste

Cystisk nevroendokrin tumor G1+G2

Endometriecyste

Acinærcelle cystadenom

Kongenital cyste

Cystisk acinærcellekarsinom
Solid pseudopapillært neoplasme
Aksessorisk milt-epidermoid cyste
Cystisk hamartom
Cystisk teratom (dermoid cyste)
Cystisk duktalt adenokarsinom
Cystisk pankreatoblastom
Cystisk metastastisk epitelial neoplasi

KNUT JØRGEN LABORI 1, ERLING A. BRINGELAND 2
1

AVDELING FOR GASTRO - OG BARNEKIRUGI, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, RIKSHOSPITALET
2

AVDELING FOR GASTROENTEROLOGISK KIRURGI, ST. OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM
KORRESPONDANSE: UXKNAB@OUS - HF.NO

NON - EPITELIAL NEOPLASI

NON - EPITELIAL NON - NEOPLASTISK

Benign non-epitelial neoplasme (f.eks. lymfangiom)

Pseudocyste assosiert med pankreatitt

Malign non-epitelial neoplasme (f.eks. sarkom)

Parasittcyste

TABELL 1
WHO klassifikasjon av cystiske pankreaslesjoner

EPIDEMIOLOGI OG KLASSIFIKASJON

eller har et malignitetspotensiale.

tomatiske cyster uten eller med lavt

Prevalensen av cystiske pankreas

Indikasjon for kirurgisk behandling

malignitetspotensiale. Diagnostikken

lesjoner angis til 2 % ved bruk av

er begrenset til symptomatiske

tar sikte på å klassifisere lesjonene

CT og opp til 15 % ved bruk av MR

lesjoner, maligne lesjoner eller

i én av fire grupper (Figur 1):

(1-3). En studie av 2803 konsekutive

innenfor visse kriterier lesjoner

pasienter som fikk utført MR ab

med malignitetspotensiale (6-8).

domen som ledd i screening viste

1) pseudocyste, 2) cystisk lesjon uten
malignitetspotensiale (serøst cystisk

cystiske pankreaslesjoner hos 2,4

Retningslinjer for cystiske pankreas

neoplasme SCN), 3) cystisk lesjon

% av pasientene; 0,23 % i alderen

lesjoner er basert på at cystene kan

med malignitetspotensiale (mucinøst

18-39 år, 1,3 % i alderen 40-49 år, 2,6

klassifiseres ut fra bildediagnostikk,

cystisk neoplasme - MCN, intraduktal

% i alderen 50-59 år, 3,6 % i alderen

men inntil 25 % av lesjonene kan

papillær mucinøs neoplasi - IPMN,

60-69 år, og 10,6 % i alderen 70-79 år

ikke sikkert klassifiseres ut fra CT

solid pseudopapillært neoplasme

(2). Prevalensen øker med alderen,

og/eller MR. Det foreligger derfor

- SPN), og 4) maligne cystiske lesjon

men prevalensen av cyster > 2 cm

en risiko for underbehandling, dvs.

er. Hver av disse cystiske pankreas

i diameter er imidlertid meget lav

risiko for ikke å operere en malign

lesjonene skiller seg når det gjelder

(4). Pankreascyster inndeles etter

eller premalign lesjon. På den annen

alder ved diagnose, kjønnsfordeling,

WHO-klassifikasjon (2010) (Tabell 1)

side foreligger også risiko for overbe

lokalisasjon i pankreas og radio

(5). Noen cystiske lesjoner er maligne

handling, dvs. operasjon av asymp

logiske karakteristika (Tabell 2).
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FIGUR 1 CYSTISKE PANKREASLESJONER
(pseudocyste, SCN: serøst cystisk neoplasme, MCN: mucinøst cystisk neoplasme, SPN: solid pseudopapillært neoplasme, MD-IPMN: hovedgangs
(main duct) intraduktal papillær mucinøs neoplasi, BD-IPMN: sidegangs (branch duct) intraduktal papillær mucinøs neoplasi)
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Pseudocyste

Serøst cystisk
neoplasme

TEMA: PANKREASTUMORES

ALDER VED KJØNN
DIAGNOSE

LOKALISASJON

RADIOLOGI

MALIGNITETS 
POTENSIALE

40-60 år

Hele pankreas

Velavgrenset cyste uten septa
eller kontrastladende knuter.
Innholdet er oftest anekkoisk.

Intet

Sentralt arr med kalk er
patognomonisk (15-25 %).
Oftest mikrocystisk i bikubemønster, men kan forekomme
som unilokulær cyste
(oligo-makroscystisk variant).

Intet

50-70 år

Lik kjønnsfordeling

Hyppigst hos kvinner
(3:1)

Hele pankreas

Hyppigst hos kvinner
(95 %)

Corpus/Cauda 95 %

Multilokulære, ev. unilokulære med tykt mucinøst
innhold og tykk fibrøs kapsel.
Ev. kalsifisert kapsel eller
kalsifisering i septa (eggskallforkalkninger), ev.murale
knuter kan forekomme.

Lavgradig dysplasi,
høygradig dysplasi
eller invasivt karsinom.
Malignitetspotensiale.

Intraduktal
papillær mucinøs
neoplasi

50-70 år

Lik kjønnsfordeling

Caput >
Corpus/Cauda

Hovedgangs-IPMN er karakterisert av segmental eller
diffus dilatert hovedgang >
5 mm, uten annen forklaring.
Sidegangs-IPMN har kommunikasjon til hovedgangen i
pankreas. En liten andel IPMN
er blandet type. Multifokal
sidegangs-IPMN forekommer
relativt hyppig.

Lavgradig dysplasi,
høygradig dysplasi
eller invasivt karsinom.
Malignitetspotensiale.

Solid-cystisk tumor med
kapsel. Noen ganger intra
tumoral blødning.

Malignitetspotensiale.

Hyppigst hos kvinner
(90 %)

Corpus/Cauda 60 %
Caput 40 %,

•

MCN

•

MCN < 4 cm med symptomer

•

MCN 2 - 4 cm uten

•

symptomer eller murale

4 cm

noduli

MCN < 2 cm uten symptomer
eller murale noduli

•

IPMN < 2 cm uten absolutte

IPMN 2 - 4 cm uten absolutte

eller relative operasjons-

IPMN med absolutte eller

eller relative

indikasjoner

relative operasjons-

operasjonsindikasjoner

eller murale noduli

•

indikasjoner

40-50 år

20-40 år

SPN

•

Mucinøst cystisk
neoplasme

Solid pseudopapillært
neoplasme

•

MR etter 1 år, hvis uendret:
MR etter 6 og 12 md.,
deretter årlig

Kirurgi

•
•

< 1 cm: MR annethvert år
1-2 cm: MR årlig,
etter 3 år MR annethvert år

Operasjonsindikasjoner ved IPMN:
Absolutte

TABELL 2
Karakteristika for de hyppigst forekommende cystiske pankreaslesjoner.

•

Cytologisk veriﬁsert høygradig dysplasi eller invasiv cancer

•

Solid tumor

•

Okklusjonsikterus

•

Kontrastladende murale noduli

•

Dilatert hovedgang

5 mm

10 mm

Relative
For sidegangs-IPMN:

MUCINØSE LESJONER - IPMN OG MCN

gangkommunikasjon for lesjoner < 1

observasjon som innebærer radio-

•

Vekst

IPMN og MCN har malignitets

cm i diameter. En annen usikkerhets

logisk kontroll over flere år. Absolutte

•

Diameter

potensiale og inndeles histologisk

faktor er at moderne MR er i stand til

operasjonsindikasjoner ved IPMN er

i lavgradig dysplasi, høygradig

å vise tynne gangkommunikasjoner

cytologisk verifisert høygradig dys

dysplasi (carcinoma in situ) eller

som ikke var synlig tidligere.

plasi eller cancer, solid tumorkom

invasivt karsinom. IPMN inndeles

5 mm/år
4 cm

For hovedgangs-IPMN:
•

Dilatert gang 5-9.9 mm

For begge entiteter:

ponent, okklusjonsikterus forårsaket

•

Forhøyet CA 19-9

i hovedgangs-IPMN og sidegangs-

For MCN er malignitetspotensialet

av lesjonen, kontrastladende murale

•

Nyoppdaget diabetes mellitus

IPMN, mens en liten andel er av blan

signifikant ved størrelse > 4 cm eller

noduli ≥ 5 mm eller dilatert hoved

•

Akutt pankreatitt (forårsaket av IPMN)

det type (mixed type IPMN). Hoved

hvis det foreligger murale noduli,

gang ≥ 10 mm. Relative operasjons

•

Kontrastladende murale noduli < 5 mm

gangs-IPMN er karakterisert ved

og operasjon anbefales da. Malig

indikasjoner for IPMN er forhøyet CA

segmental eller diffus dilatert hoved

nitetspotensialet er også signifikant

19-9, nyoppdaget diabetes mellitus,

gang > 5 mm uten annen forklaring.

ved hovedgangs-IPMN og IPMN av

akutt pankreatitt (forårsaket av

Påvisning av kommunikasjon mel

blandet type. For IPMN er det defin

IPMN) og kontrastladende murale

lom en cystisk pankreaslesjon og ho

ert absolutte og relative operasjons

noduli < 5 mm. For sidegangs-IPMN

vedgang er nærmest patognomonisk

indikasjoner basert på internasjonal

er vekst ≥ 5 mm/år eller diameter ≥

for sidegangs-IPMN. Det foreligger

konsensus (Figur 2). Kriteriene er

4 cm relative operasjonsindikasjon

imidlertid usikker dokumentasjon

veiledende i forhold til om det skal

er, og for hovedgangs-IPMN dilatert

på betydningen av å identifisere

anbefales operativ behandling eller

gang 5-9,9 mm.
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FIGUR 2
Anbefalinger for kirurgisk behandling eller observasjon ved IPMN, MCN og SPN .
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UTREDNING OG DIAGNOSTIKK

som rutinemetode i utredningen av

avklare om det foreligger en symp

Alle cystiske pankreaslesjoner som

cystiske pankreaslesjoner. EUS bør

tomgivende cyste. Basert på studi

ikke sikkert kan klassifiseres som en

kun utføres hvis det antas å endre

er av pasienter som er operert for

post-pankreatitt pseudocyste søkes

behandlingsstrategien (dvs. kirur

cystiske pankreaslesjoner er sentrale

avklart i forhold til diagnose etter

gisk behandling versus observasjon)

magesmerter, vekttap, pankreatitt,

WHO-klassifikasjonen (Tabell 1) (5).

som er lagt på grunnlag av ikke-

ikterus, ryggsmerter og/eller palpa

Omfanget av utredningen er avhen

invasive radiologiske undersøkelser.

bel lesjon hyppigst forekommende

gig av eventuell behandlingsmessige

Pankreatoskopi kan hos selekterte

symptomer og tegn som kan skyldes

konsekvenser. Hvis pasientens alder,

pasienter bidra til å angi lokalisasjon

en pankreascyste. Pankreascyster er

allmenntilstand, komorbiditet eller

og utbredelse av sykdommen ved

imidlertid oftest et tilfeldig funn og

egne preferanser gjør pankreas

hovedgangs-IPMN og skille hoved

det er viktig å påpeke at uspesifikke

kirurgi uaktuelt, bør det gjenspeiles

gangs-IPMN fra kronisk pankreatitt.

abdominalsymptomer gjerne har en

i utredning og oppfølging.

Endoskopi med sideoptikk uten

annen forklaring. Man skal derfor

pankreatoskopi kan også utføres for

være forsiktig med å tilskrive uspesi

Både CT pankreas og MR pankreas/

å påvise mucin ut av papille (”fiske

fikke abdominalsymptomer til en

MRCP med kontrast kan benyttes for

munn”) som er et klassisk funn ved

pankreascyste. Pasientens alder og

karakteristikk av cystiske pankreas

hovedgangs-IPMN .

kjønn samt lokalisasjon av lesjonen

lesjoner. MR har høyere sensitivitet
enn CT til å påvise kommunikas

i pankreas vil også kunne bidra til å
TVERRFAGLIG MØTE

avklare diagnose (Tabell 2). Forhøyet

jon med pankreasgangen, murale

OG POLIKLINISK VURDERING

S-CA19-9 ved IPMN kan indikere

noduli og septa. Hvis CT foreligger,

NGICG-HPB har definert hvilke cys

høygradig dysplasi/malign transfor

men diagnose ikke er avklart, anbe

tiske pankreaslesjoner som bør vur

masjon, men må vurderes opp mot

fales MR pankreas med intravenøst

deres på et tverrfaglig møte på insti

radiologiske funn.

kontrastmiddel. MR vil blant annet

tusjon som utfører pankreaskirurgi:

kunne vise gangkommunikasjon

• Symptomgivende cyster

Poliklinisk vurdering og kontroll av

som indikerer sidegangs-IPMN. Dette

• Hovedgangs-IPMN

pasienter med cystiske pankreas

ansees godt dokumentert for lesjoner

• IPMN av blandet type

lesjoner bør som hovedregel foregå

> 1 cm, mens funnet har mer usikker

• MCN/sidegangs-IPMN > 3 cm

på pasientens lokalsykehus. Pasient

betydning for små lesjoner.

• MCN/sidegangs-IPMN med

er som skal vurderes for kirurgi må

absolutte og/eller relative

avklares med tanke på operabilitet

operasjonsindikasjoner (jf. Figur 2)

(komorbiditet, alder) på institusjon

Endoskopisk ultralyd (EUS), even
tuelt med kontrast og/eller med

som utfører pankreaskirurgi. Det er

finnålsaspirasjon (FNA) og analyse

Cystiske pankreaslesjoner som ikke

viktig med informasjon til pasienten

av cystevæske for CEA/amylase,

fyller disse kriteriene kan vurderes

om eventuell usikkerhet vedrøren

cytologi og eventuelt mucinfarging,

og kontrolleres på lokalsykehus.

de malignitetspotensialet, både for

kan i noen tilfeller bidra til klar

IPMN og MCN må kontrolleres i

pasienter som vurderes for kirurgi

gjøring av malignitetspotensialet og

henhold til de nasjonale anbefal

og for de som skal observeres. Det

om det foreligger en mucinøs eller

ingene. Ved poliklinisk vurdering

er også viktig å avklare pasientens

ikke-mucinøs lesjon. FNA for cytologi

av pasienter med cystiske pankreas

preferanser i forhold til kirurgisk

bør tas fra områder med fortykket

lesjoner er det viktig å avklare om

behandling versus observasjon.

cystevegg eller solide komponenter i

pasienten tidligere har gjennomgått

Dette spesielt hos eldre eller

cysten. Risikoen for komplikasjoner

pankreatitt (post-pankreatitt pseudo

komorbide pasienter med mucinøse

ved EUS-FNA av cystiske pankreas

cyste ). Gjennomgang av tidligere

lesjoner med relative operasjons

lesjoner er ca. 3 %, og oftest av mild

bildediagnostikk vil kunne bidra til å

indikasjoner eller unge pasienter

karakter (7). Resultat av cystevæske

skille ut pasienter med postpankrea

med mucinøse lesjoner uten absolutte

analyse må alltid sammenholdes

titt pseudocyste og i tillegg kunne

eller relative operasjonsindikasjoner,

med funn på CT/MR og EUS. Det er

avklare eventuell vekst av neoplas

hvor et langvarig kontrollopplegg

ikke grunnlag for å anbefale EUS

tiske cyster. Det er også viktig å

er alternativet. Det bør legges en
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tydelig plan for videre oppfølging,

For SPN kan også enukleasjon en

fales adjuvant kjemoterapi og samme

både med hensyn til tidsintervaller,

sjelden gang vurderes. SPN har lav

oppfølging som pasienter operert for

når oppfølgingen eventuelt kan

residivrisiko, angitt til 4,4 % etter

duktalt adenokarsinom. Pasienter

avsluttes og hva som eventuelt skal

median 50,5 måneder etter primær

operert for hovedgangs-IPMN eller

utløse ny henvisning til institusjon

kirurgi og har meget god prognose

sidegangs-IPMN med høygradig dys

som utfører pankreaskirurgi.

(9). For SPN gjelder en aggressiv

plasi anbefales MR pankreas hver

Det anbefales ikke radiologisk

kirurgisk tilnærming også ved lokal

6. måned i 2 år, deretter årlig. Dette

oppfølging av pasienter hvor det ikke

avansert og metastatisk sykdom og

pga. økt risiko for utvikling av senere

får behandlingsmessige konsekven

ved residiv. Ved hovedgangs-IPMN

duktalt adenokarsinom i restpank

ser (det vil si pankreaskirurgi) hvis

må det tas peroperativt frysesnitt

reas. For pasienter operert for side

lesjonen skulle utvikle malignitets

av pankreasgangen. Det er aksep

gangs-IPMN med lavgradig dysplasi

karakteristika. For cystiske pankreas

tabelt med lett dysplasi i gjenstående

anbefales MR pankreas annethvert

lesjoner som skal kontrolleres og

gang, men ved grov dysplasi anbe

år av samme grunn. Postoperative

som oppfyller kriteriene for vurder

fales videre reseksjon. Ved invasivt

kontroller avsluttes hvis alder og/

ing på tverrfaglig møte på institusjon

karsinom er det akseptabelt med lett

eller komorbiditet gjør at pasienten

som utfører pankreaskirurgi, forut

dysplasi i gjenstående gang, ved grov

ikke er aktuell for kirurgisk behand

settes alle initialt å være vurdert på

dysplasi bør videre reseksjon vur

ling hvis det skulle påvises lesjoner

slikt tverrfaglig møte, mens videre

deres. Dette vurderes i hvert enkelt

i restpankreas.

kontroll med bildediagnostikk kan

tilfelle, spesielt hvis total pankreatek

utføres på lokalsykehus. Rehen

tomi må utføres. Ved hovedgangs-

OBSERVASJON AV

visning til tverrfaglig møte på insti

IPMN bør total pankreatektomi

MUCINØSE LESJONER

tusjon som utfører pankreaskirurgi

unngås hvis mulig, men pasientene

Observasjon og langvarig radiologisk

er bare påkrevd dersom det påvises

må forberedes på muligheten for at

oppfølging med MR pankreas an

endring på bildediagnostikk eller

dette kan bli nødvendig. Beslutning

befales ved MCN < 4 cm uten symp

nytilkomne relevante symptomer.

vedrørende total pankreatektomi

tomer eller murale noduli og ved

må ta hensyn til pasientens alder,

sidegangs-IPMN uten absolutte eller

KIRURGISK BEHANDLING

komorbiditet og evne til oppfølging

relative operasjonsindikasjoner

NGICG-HPB har definert operasjons

(compliance). En andel pasienter vil

(Figur 2). I tillegg vil uavklarte cys

indikasjoner for cystiske pankreas

ha multifokal sidegangs-IPMN og det

tiske pankreaslesjoner som kan være

lesjoner i tråd med internasjonale

er enighet om at hver cyste har sin

sidegangs-IPMN eller MCN måtte

retningslinjer (Figur 2) (6, 7). Kirur

egen biologi, og at hver enkelt cyste

følges tilsvarende. Under oppfølg

gisk behandling er indisert ved SPN,

hos disse pasientene skal vurderes

ingen vil MR pankreas uten kontrast

MCN > 4 cm, MCN < 4 cm med symp

enkeltvis i forhold til malignitets

middel oftest være adekvat for å

tomer eller murale noduli og ved

risiko.

kartlegge eventuell vekst og utvikling

IPMN med absolutte eller relative

av intramurale noduli. For mucinøse

operasjonsindikasjoner. Som hoved

NGICG-HPB gir også anbefalinger

cystiske pankreaslesjoner hvor lang

regel skal det ved operativ behan

om radiologiske kontroller etter

varig kontroll anbefales, angir de

dling av cystiske pankreaslesjoner

gjennomført kirurgi for cystiske

europeiske retningslinjene MR

utføres formelle pankreasreseksjon

pankreaslesjoner. Pasienter som er

oppfølging med like tidsintervall

er (pankreatoduodenektomi, distal

operert for SCN og MCN med benign

uavhengig av lesjonens størrelse,

pankreasreseksjon med splenektomi,

histologi trenger ikke oppfølging.

mens de amerikanske retnings

eventuelt total pankreatektomi). Ved

MCN med malign histologi anbefales

linjene differensierer med hensyn

MCN kan eventuelt distal miltbev

adjuvant kjemoterapi og samme

til størrelse og anbefaler lenger

arende pankreasreseksjon, sentral

oppfølging som pasienter operert

kontroll-intervall for lesjoner < 2 cm

pankreasreseksjon eller enukleasjon

for duktalt adenokarsinom, men det

(6, 7). NGICG-HPB anbefaler et differ

en sjelden gang vurderes så sant det

foreligger ingen godt dokumentert

ensiert kontrollopplegg avhengig av

ikke foreligger mistanke om høy

effekt av adjuvant kjemoterapi. For

størrelse i tråd med de amerikanske

gradig dysplasi eller invasiv cancer.

IPMN med invasivt karsinom anbe

retningslinjene. For pasienter som er
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i et kontrollopplegg bør nyoppståtte

diagnosen SCN være usikker. I de

som sidegangs-IPMN. Det er begren

symptomer føre til raskere MR

tilfeller hvor differensialdiagnosen

set dokumentasjon i litteraturen på

kontroll. Ved relativ indikasjon for

er sidegangs-IPMN skal pasientene

hva cystiske pankreaslesjoner < 1 cm

kirurgi ved sidegangs-IPMN og ved

ha samme oppfølging som for side

representerer. Det er grunn til

hovedgangs-IPMN hvor observasjon

gangs-IPMN. Ved tvil om eksakt diag

å være restriktiv med å fortsette kon

velges anbefales MR og CA19-9

nose (oligo- og/eller makrocystisk)

trollene hos pasienter med stabile,

hver 6. md.

kan EUS-FNA vurderes. Hvis diag

asymptomatiske cystiske pankreas

nosen SCN er sikker bør kirurgi kun

lesjoner < 1 cm etter 5 års oppfølging,

Internasjonale retningslinjer for

vurderes ved symptomer relatert til

spesielt hos eldre pasienter.

cystiske pankreaslesjoner anbefaler

kompresjon på nærliggende organer

langtidsoppfølging ved IPMN og MCN

(galleveier, magesekk, duodenum,

KONKLUSJON

pga risikoen for malignitetsutvikling

vena porta). Pasienter med sikker

Norsk gastrointestinal cancer

(6-8). Dette vil i praksis si så lenge

SCN uten symptomer trenger ingen

gruppe-HPB sine anbefalinger for

pasienten er aktuell for pankreas

videre kontroll, og eventuell radiologi

utredning, behandling og kontroll

reseksjon hvis cysten skulle utvikle

utføres kun ved symptomer.

av cystiske pankreaslesjoner baser

malignitetskarakteristika. Et lang

er seg på konsensus, og er i tråd

varig kontrollopplegg er kostnads-

Sjeldne cystiske pankreaslesjoner

med internasjonale retningslinjer.

og ressurskrevende. Kontroll av cys

som kan påvises er cystisk nevroen

Internasjonalt er det stor enighet

tiske pankreaslesjoner initieres ikke

dokrin tumor (pNET), lymfoepitelial

om operasjonsindikasjonene for

hvis alder og/eller komorbiditet gjør

cyste, acinærcelle cystadenom, der

cystiske pankreaslesjoner med ma

at pasienten er uaktuell for kirurgisk

moid cyste, lymfangiom, hemangiom

lignitetspotensiale; det vil si SPN,

behandling. For pasienter som er i

og hydatid cyste. Ofte vil det for disse

hovedgangs-IPMN og blandet type

et langvarig kontrollopplegg anbe

være svært vanskelig å gi en sikker

IPMN samt at risikofaktorene ved

fales at man etter 5 års oppfølging

diagnose i en preoperativ vurdering,

sidegangs-IPMN og MCN er relativt

vurderer på nytt om pasientens alder

og kirurgisk behandling kan være

enhetlig definert. I tillegg er det godt

og eventuell komorbiditet fortsatt til

aktuelt på grunn av diagnostisk

dokumentert at SCN er en benign

later pankreasreseksjon hvis cysten

usikkerhet. Hyppigst forekommende

cystisk neoplasi med neglisjerbar ma

utvikler malignitetskarakteristika og

av disse er cystisk pNET og mistanke

lignitetsrisiko. For mucinøse cystiske

om det anses hensiktsmessig med

vil ofte foreligge på CT. Diagnosen

pankreaslesjoner skiller kontrollru

videre oppfølging. Spesielt for

vil oftest bekreftes ved EUS-FNA.

tinene seg internasjonalt i forhold til

pasienter > 75 år bør videre kontrol

Kirurgisk behandling anbefales ved

tidsintervall mellom MR kontrollene.

ler kun utføres etter en nøye indi

cystisk pNET > 2 cm. Asymptomatisk

De norske anbefalingene anser det

viduell vurdering som baserer seg

cystisk pNET ≤ 2 cm kan observeres,

hensiktsmessig og trygt

på komorbiditet, forventet levetid,

men skal vurderes på et tverrfaglig

å differensiere dette i forhold til

klinisk vurdering og samtale med

møte på institusjon med kompetanse

størrelse, med lengre intervall

pasienten.

på nevroendokrine svulster.

mellom kontrollene for mucinøse
cystiske lesjoner uten risikofaktoer

OBSERVASJON AV

Enkelte cystiske pankreaslesjoner

og diameter < 2 cm. Pga. relativt høy

IKKE - MUCINØSE LESJONER

kan dessuten være vanskelig å klas

prevalens av cystiske pankreaslesjon

SCN er en benign cystisk neoplasi.

sifisere, særlig de små. For cyster > 1

er krever utredning og oppfølging et

Størrelsen på diagnosetidspunktet

cm er kommunikasjon med hoved

godt samarbeid mellom lokalsykehus

gir i seg selv ikke indikasjon for

gangen en sterk indikator på side

og universitetssykehuset som utfører

kirurgisk behandling. Av og til vil

gangs-IPMN, og lesjonen må følges

pankreaskirurgi i helseforetaket.
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HAMMERFEST SYKEHUS
«Verdens nordligste by», Hammerfest, ligger på grensen mot Barentshavet og innehar
teknologiske fagmiljø og kompetente kunnskapsorganisasjoner blant annet innen helse
og petroleum. Gass- og oljeutvinning på henholdsvis Snøhvitfeltet og Goliat medfører
verdifulle inntekter til kommunen og rekruttering av fagfolk fra alle verdens hjørner.
Denne tilstrømningen forsterker allerede eksisterende lokale ressurser innen teknologi,
helse, kultur og friluftsliv. Når Hammerfest nå slås sammen med Kvalsund kommune
nærmer vi oss 15.000 innbyggere, og med (etterhvert) ny flyplass og bygging av nytt
sykehus befester Hammerfest sin posisjon som en liten internasjonal storby i Finnmark.
INGVILD AGLEDAHL 1, UWE AGLEDAHL 1 , BERNT ENGEBRETSEN 1
1

KIRURGISK AVDELING, FINNMARKSSYKEHUSET HF, HAMMERFEST

KORREPONDANSE: INGVILD.AGLEDAHL@FINNMARKSSYKEHUSET.NO

STRUKTUR

Kirurgisk enhet har fem fast ansatte generelle kirurger,

OVERSIKTSBILDE HAMMERFEST

år; primært artroskopier i kne og skulder. Kirurgene

VÅR VORDENDE SPESIALISTER

Finnmarkssykehuset HF består av to akuttsykehus,

hvorav fire også er spesialister i gastrokirurgi. I tillegg

har fram til siste år kun drevet poliklinikk, men har nå

Det har vært tre kirurgiske og tre ortopediske LIS2.

Kirkenes og Hammerfest. I tillegg etableres Alta

har vi en urologstilling. Øyepoliklinikk og kreftpoli

begynt å utføre mindre inngrep med anestesiesistøtte,

De siste ni månedene har det vært fire LIS2 på hver

nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok (SANKS)

klinikk er også underlagt kirurgisk avdeling. En del

deriblant skopier. 31/1-19 ble de 3 første TEP operas

seksjon slik at LIS2 vaktsjiktet nå er delt mellom ortopedi

som tilbyr helsetjenester bl.a. innen somatikk, geriatri,

kliniske funksjoner i Finnmark er samlet hos oss. Det

jonene gjennomført i Alta.

og kirurgi. LIS2 har passiv hjemmevakt om natten med

rus og psykiatri, samt flere DPS. Det investeres i

inkluderer ERCP og det meste av tarmkirurgien,

Finnmarkssykehuset! Helseforetakets to pågående

inkludert coloncancer. Alle pasienter med coloncancer

Pasientbehandling på lokalsykehus har noen fordeler;

fører høy vakthyppighet, men de fleste er så langt med

byggeprosjekt i Alta og Karasjok, det nylig ferdigstilte

som vi skal behandle diskuteres via lyd/bilde på ukent

nærhet til behandlende lege, færre fagfolk å forholde

ordningen. LIS1 har delt døgnet med tilstedevakt døgnet

sykehuset i Kirkenes og snarlig planlagt byggestart

lige gastrokirurgiske tverrfaglige (MDT) møter med UNN.

seg til, kort avstand mellom fagmiljøene på sykehuset

rundt. LIS2 legene har god tilgang til operasjonsstuene

for Nye Hammerfest Sykehus illustrerer et nasjonalt

De fleste av våre tarmreseksjoner, benigne og maligne,

og de ansatte har i stor grad lokal tilhørighet samt

og vår avdeling ønsker å bidra til utdannelsen av dyktige

fokus på styrking av helsetjenestene lengst i nord.

gjøres laparoskopisk. Lyskebrokk gjør vi også lapa

kjennskap til samisk- og nord-norsk kystkultur. På

og effektive kirurger blant annet med kampanjen

roskopisk (Total ekstraperitoneal plastikk TEP). Når vi

Nye Hammerfest sykehus styrkes pasientbehandlingen;

Gi kniven videre. LIS2 har gode muligheter til å reise

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for knapt 50.000

oppdager eller mistenker urologisk kreft, diskuteres også

nytt utstyr, nye operasjonsstuer og sengeposter med

på kurs og har naturligvis faste fordypningsdager.

mennesker. Våre nærmeste sykehus og samarbeids

disse pasientene på ukentlige urologiske MDT-møter

bare enerom. Kombinasjonen av dyktige spesialister,

LIS1 deltar også aktivt i avdelingsarbeidet og bidrar

partnere, Kirkenes sykehus og Universitetssykehuset

med UNN hvor vi deltar over lyd/bilde.

nye fasiliteter og godene ved behandling på et lokal

på en svært god måte til avdelingens drift.

i Nord Norge (UNN) er begge 500 km unna i hver sin
retning. Kirurgisk avdeling i Hammerfest består av

vanlig arbeidsdag dagen etter. Denne ordningen med

sykehus gjør oss i stand til å optimalisere behandlings
De kirurgiske spesialistene ambulerer til spesialist

tilbudet for større og flere grupper elektive pasienter,

FINNMARKSMODELLEN

kirurgisk og ortopedisk enhet med felles sengepost

poliklinikken, snart utvidet til nærsykehuset i Alta.

i tillegg til de akutte og elektive pasientene vi

I 2016 tilbød Norges arktiske universitet(UiT), fire

og totalt 24 senger.

Alta ligger 150 km, inkludert en fjellovergang, unna.

behandler i dag.

medisinstudenter å ta de to avsluttende årene av

Ortopedene har drevet operativ virksomhet der i mange

60 I KIRURGEN 1-2019

medisinerstudiet i Finnmark.
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“To av legene ved kirurgisk avdeling
har doktorgrad og begge holder fram
med vitenskapelig arbeid”
OPERASJONSTEAM I FULL DRIFT PÅ SYKEHUSET

Finnmarksmodellen inkluderer 5. og 6. års studenter og er

har veilederansvar for medisinerstudenters 5. års-

resultatet av et langvarig samarbeid mellom Finnmarks

oppgaver og avdelingen imøteser og tilrettelegger

sykehuset, UiT, Alta kommune, Karasjok kommune og

for forskningsaktivitet.

OVERSIKT HAMMERFEST

HAMMERFEST PÅ HØSTEN

Hammerfest kommune. Tilsvarende utdanning startet
opp i Bodø i 2009. Dette skoleåret er det seks siste års

HAMMERFEST

medisinerstudenter i Finnmarksmodellen og fra og med

Full barnehagedekning i kommunen, korte avstander og

neste år forventer vi fulltegning med 12 studenter årlig.

gode muligheter innen arbeidsmarkedet gjør Hammer
fest ideelt for barnefamilier. Det nye kulturhuset, Arktisk

Undervisningen dekkes av lokale spesialister

kultursenter, tilbyr kulturskoleundervisning av nasjon

og engasjerte assistentleger, samt støtte fra spesialister

ale og internasjonale musikere og konserter og kulturelle

på UNN enten ved personlig fremmøte eller via Skype.

arrangementer på høyt nivå.

Det er bevilget midler til 15 nye spesialiststillingeri
forbindelse med gjennomføringen av Finnmarks

Mørketiden er lang for noen og januarstormene river

modellen og forventet gevinst av denne utdanningsmod

til tider hardt i husveggene. Når brøyteplogens lys anes

ellen er blant annet rekruttering og stabilisering

i enden av gata er det bare å hive seg i skoene og få kastet

av legekrefter i fylket.

bilen ut av snøfonna slik at brøyteplogen kan få ryddet
ordentlig utenfor huset. Men så den 21. januar kommer

FORSKNING

sola tilbake over fjellene og da er det slalomkjøring,

To av legene ved kirurgisk avdeling har doktorgrad og

langrenn, fjellturer. En liten snøbyge på 17. mai, og så

begge holder fram med vitenskapelig arbeid også nå.

er midnattssola her igjen!

Dette er en stor berikelse for avdelingen. Våre leger
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NOEN AV DE ANSATTE PÅ AVDELINGEN. FRA VENSTRE MOT HØYRE; Ingvild Agledahl LIS2, Carl-Johan Ribbegren urolog, Camilla Grøsnes, enhetsleder,
sekretærtjenesten, Uwe Agledahl, avdelingsleder kir/ort avd., Natasja Brataas, enhetsleder kir/ort sengepost, Christer Johansen overlege kir avd., Mari Vonen
LIS2 kir avd., Ulf Lundstam overlegevikar kir avd. Isabel Oskarsen LIS1 kir avd. og Bernt Engebretsen overlege kir avd.
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Norsk Forening
for Kolorektal Kirurgi

FUNK – Startskudd for den
nye spesialistutdanningen

JOHAN BONDI, JBON@VESTREVIKEN.NO, LEDER NFKK

JOHN CHRISTIAN GLENT, JGLENT@HOTMAIL.COM, LEDER FUNK

Første mars 2019 går startskuddet for den nye spesialistut

har gått ut og henviser deg i stedet til den nye portalen: spe

danningen. En helt ny modell for spesialistutdanning som

sialisthelsetjenesten.no. Her finner man en ny kurskatalog

har skapt mye debatt og tidvis frustrasjon i fag-miljøene. Nå

som er både ryddig og oversiktlig samtidig som man kan lese

er den snart en realitet og dette må vi ta inn over oss og løfte

alt om den nye spesialistutdanningen. Vi i FUNK ser optimis

blikket mot fremtiden. Intensjonen for den nye spesialis

tisk på den nye spesialistutdanningen og skal følge nøye med

tutdanningen er definitivt god. Bedre utdanningsløp, bedre

i tiden fremover for å påse at mange gode læringsmål blir

kvalitet og bedre spesialister vil vi alle ha. Hvor ansvaret

oversatt til klinisk god utdanning. Vi ber dere der ute gjøre

tidligere lå hos den enkelte LiS er det nå løftet helt til topps

det samme. Vi må forvente noen barnesykdommer, men øn

hos Helsedirektoratet. Noe av det første jeg la merke til i det

sker å diagnostisere og kurere dem tidlig.

daglige er at kurskatalogen på legeforeningens hjemmesider

Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi (NFKK) ble stiftet un

Vi jobber nå med å planlegge et eget seminar på Høstmøtet,

der Kirurgisk høstmøte 2016 der det ble valgt et interimstyre

der årets tema er komplisert inflammatorisk tarmsykdom

som utarbeidet statutter og etablerte en valgkomite. Under

(IBD), og hvor vi også vil ha utenlandske foredragsholdere.

Høstmøtet 2017 ble det første formelle årsmøtet avholdt og
dagens syv styremdlemmer valgt inn. Foreningens formål er

På bakgrunn av at møtet i Kristiansand ga et overskudd,

å fremme utdanning, kvalitetssikring og generell utvikling

etablerer vi nå et NFKK reisestipend for kirurger som ønsker

innen kolorektalkirurgi i Norge, samt å stimulere til etabler

studiereise for å lære mer innen kolorektal kirurgi. Dette vil

ing av nasjonale og internasjonale kontakter og vitenskapelig

bli annonsert nærmere for medlemmer i NFGK og NFKK,

samarbeid innen fagfeltet.

samt i Kirurgen.

Forening er åpen for alle kirurger som er medlemmer av

Vi jobber også med planer om å få arrangere den Europeiske

Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK) med

kolorektalkongressen ESCP i Norge. Videre jobber vi med

interesse for kolorektal kirurgi.

planer for formell sertifisering av kolorektalkirurger, gjen

“ Bedre utdanningsløp, bedre kvalitet
og bedre spesialister vil vi alle ha”

nom den europeiske eksamensordningen. I tillegg støtter
NFKK er glad for å kunne formidle her i Kirurgen om forenin

NFKK det nasjonale initiativet med standardisert opplæring

gens arbeid etter at den ble etablert.

og evaluering av laparoskopisk kolorektal kirurgi (Lap
coNor).

Styrets absolutt største innstas denne perioden har vært å
arrangere 16th Nordic Postgraduate Course in Colorectal

Vi vil med dette også gjerne informere om at alle foredrag fra

Surgery i Kristiansand 29. -31. august 2018. Møtet hadde

årets Akershus universitetssykehus seminar «All about the

deltagere fra alle de nordiske land, samt Nederland. Det var

mesentery» ligger ute på vår nettside www.kolorektal.no. Vi

86 delegater, 39 inviterte foredragsholdere og 37 utstillere.

vil gjerne også reklamere for det kommende IBD-møtet (IBD

Møtet ble avholdt på Hotell Ernst i Kritiansand. NFKK er i

Nordic) i Malmø i november.

prinsippet uten eget budsjett, men på grunn av dette arrange
mentet ble det ført regnskap. Overskuddet er satt på konto

Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg inn i Norsk

eid av vår moderforening Norsk Forening for Gastroenterolo

Forening for Kolorektal Kirurgi (NFKK). Det gjøres ved å

giskkirurgi (NFGK).

sende en mail om at du ønsker medlemskap til styreleder

4.-6. februar var FUNK i London og observerte kurset Care

trykk er at kurset gav en god og systematisk tilnærming til

of the Critically Ill Surgical Patient (CcrISP). Dette er et kurs

meget vanlige utfordringer, spesielt på vakt, ved kirurgiske

utviklet av Royal College of Surgeons og anbefales til alle i

avdelinger. Vi tror dette vil være et godt kurs å ha med seg i

kirurgisk spesialisering i Storbritannia. Kurset går over to

løpet av del 2 i den nye spesialistutdanningen samt for flere

fulle dager og fokuserer på å fange opp dårlige kirurgiske

andre kirurgiske spesialiteter.

(postoperative) pasienter samt iverksetting av behandling.
CcrISP-modellen er svært systematisk og i metode ganske likt

Det er mye spennende på trappene. Vi i FUNK gleder oss til

ATLS. Det baserer seg i stor grad på undervisning og caser i

veien videre og skal gjøre alt for at nye LiS går en god spesial

små grupper med mye interaksjon fra deltakerne. Vårt inn

istutdanning i møte.

Johan Bondi på e-post: jbon@vestreviken.no. Medlemskapet
er gratis.
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International Society of Surgery (ISS)

Gastro-onkologisk
Vårmøte 2019

– en nyttig internasjonal arena også for norske kirurger

Hotel Bristol, Oslo 4.-5. April

JON ARNE SØREIDE, JONARNE.SOREIDE@UIB.NO, NASJONAL ISS - DELEGAT, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

Fellesskap og tilhørighet er viktig for alle – også kirurger.
Fungerende faglige og sosiale nettverk er et gode, både for
den enkelte, men også for felleskapet. Sammen får vi til mer,
og gleden ved å oppnå noe sammen blir større fordi den kan
deles med andre. Den kirurgiske hverdagen består av læring:
lære noe nytt av pasienter, studenter, kolleger eller andre;
eller lære fra seg og formidle videre viktig kunnskap, dyrek
jøpt erfaring og etterspurt kompetanse. Vi er aldri ferdig
utlært; om vi tror vi er ferdig utlærte, så er vi ferdig…
International Society of Surgery (ISS) (http://iss-sic.com) er en
internasjonal kirurgisk forening med et bredt faglig engas
jement, og er et globalt nettverk for kirurgisk fagutvikling
og opplæring på tvers av kirurgiske disipliner og nasjonale
grenser. Utøvelsen av kirurgifaget har blitt mer og mer spesi
alisert. Kirurgiutdannelsen er under omstrukturering både
hos oss og internasjonalt, og mange kirurger ender opp med
arbeidsoppgaver og interessefelt som er sterkt begrenset
i forhold til kirurgifaget og de kirurgiske pasientene som
helhet. Dette er i noen grad en nødvendig og villet utvikling.
Derfor er det viktig for unge kirurger under utdanning og
etablerte spesialister å ha oppmerksomheten rettet mot
dagens oppgaver, men samtidig rette blikket mot morgend
agens utfordringer. Selv om våre lokale arbeidsoppgaver og
utfordringer kan være mer enn store nok, bør vi som kirurg
er samtidig skaffe oss et «kikkhull» utover egne landegrenser,
og kanskje snevre organgrenser. Og som ved all tilgang via
«kikkhull»; vi får en annen og ny oversikt, vi oppdager nye
detaljer, vi aner nye muligheter. Vi tror det ikke før vi ser det
(selv)!
Ser vi inn i ISS organisasjonen (se hjemmesiden), oppdager vi
et innhold som er aktuelt, relevant og nyttig for de aller fleste
kirurger, uansett hva man til dagen steller mest med. Det er
enkelt og billig å tegne et hovedmedlemskap (http://iss-sic.
com/membership.html); ≈NOK 1550 / år for aktivt medlem
(halv pris for medlem < 40 år).
Som medlem får du personlig online tilgang til World Journal
of Surgery (for ca NOK 500 ekstra mottar du også papirversjo
nen av tidsskriftet i egen postkasse). I tillegg har du personlig
online tilgang til andre sentrale tidsskrifter: Annals of Sur
gical Oncolology, Archives of Orthopaedic and Trauma Sur
gery, International Journal of Colorectal Diseases, Journal of
Gastrontestinal Surgery, Langenbeck´s Archives of Surgery,
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Neurosurgical Review, Pediatric Surgery International, Sur
gery Today, Surgical Endoscopy. Som medlem får man også
fortløpende informasjon om ulike faglige kurs-/aktiviteter,
og redusert kongressavgift ved deltagelse på World Congress
of Surgery (WCS) / International Surgical Week som avholdes
annet hvert år. I august 2019 er denne kongressen i Krakow,
Polen (http://iss-sic.com/congress-und-events.html).
Som hovedmedlem i ISS har man også muligheter for å bli
medlem av ulike underforeninger som representerer ulike
arbeidsområder innenfor kirurgifaget (ekstra ≈NOK 220):
IAES – International Association of Endocrine Surgeons
(https://www.iaes-endocrine-surgeons.com)
IATSIC – International Association for Trauma Surgery and
Intensive Care (https://www.iatsic.org)
IASMEN – International Association for Surgical Metabolism
and Nutrition (https://www.iasmen.org)
BSI – Breast Surgery International
(https://www.bsisurgery.org)
ISDS – International Society for Digestive Surgery
(https://www.cicd-isds.org)
ASAP – Alliance for Surgery and Anesthesia Presence
ISS har over 3 000 medlemmer, i all hovedsak fra USA, Eu
ropa og Japan / Asia. Men organisasjonen legger også stor
vekt på å kunne rekke ut til kolleger og fagmiljøer i den tredje
verden; utdanning, undervisning, opprusting av faglig in
frastruktur, forskningsstøtte og hjelp til kongressdeltagelse
er stikkord. Som norsk ISS-medlem blir du med i et internas
jonalt nettverk, du øker din umiddelbare tilgang til faglige
kunnskapskilder, og samtidig bidrar du til at kunnskap deles
med andre.
Ønsker du mer informasjon, så ´klikk deg inn´ på hjemmesi
den, eller ta direkte kontakt med undertegnede. Velkommen
som ISS-medlem! Meld deg på til årets viktige kirurgikon
gress (World Congress of Surgery -WCS) i Krakow,
Polen ( https://www.wcs2019.org)

Torsdag 4. april Hepatocellulært cacrinom
Møteleder
1300-1305
1305-1345
1345-1430
1430-1500
1500-1545
1545-1630
1630-1700
1700-1715
1900

Kim Mortensen + Kristoffer Lassen
Velkommen – leder NGICG/NFGK
Preoperativ overvåkning, utredning og evaluering av leverfunksjon hos cirrhotikere. Mette Vesterhus.
Presentasjon av nye reviderte retningslinjer for behandling av HCC fra NGICG. Bjørn-Atle Bjørnbeth.
Kaffe
Seleksjonskriterier for levertransplantasjon ved HCC. Pål Dag Line
Alternativer til Tx – TACE, AMICA, SIRT. Bård Røssok
Alternativer til Sorafenib. Svein Dueland
Diskusjon - Oppsummering v møteleder
Middag på Hotel Bristol

Fredag 5. april Pankreas
Møteleder
0900-0930
0930-1000
1000-1030
1030-1045

Lars Cato Rekstad
Komplett oversikt over pankreaskirurgien registrert i NoRGast. Linn Nymo.
Nye takter innenfor onkologisk behandling av pankreas cancer. Hanne Hamre.
Erfaringer med neoadjuvant kjemoterapi innenfor NORPACT. Svein Dueland.
Kaffe

Møteleder
1045-1115

Erling Bringeland
Introduksjon av de nye retningslinjene for utredning, behandling og kontroll
av pankreas cyster. Knut Jørgen Labori
1115-1200 Diskusjon
1200-1245 Lunsj
Møteleder
1245-1315
1315-1400
1400-1430
1430-1500
1500-1530
1530-1600

Erling Bringeland
Hvor og når skal vi ta i bruk endoskopisk ultralyd i utredning av pankreas cyster? Roald Havre.
Watchful waiting av pankreas cyster. Andreas Abildgaard/Trude Wik.
Kaffe
Initial behandling av akutt pankreatitt. Jørn Kjæve/Kim Mortensen.
Behandling av pancreasnekroser. Ola Røkke.
Diskusjon -Oppsummering / avslutning (v/ møteleder – leder NGICG)

Påmelding på nettsiden gastrokirurgi.no
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Høstmøtet 2019
21.-25. oktober
Vi er stolte av å informere om at Høstmøtet som i år er nr 95 i rekken, vil finne sted på flotte Meet Ullevaal,
8 minutter fra Oslo sentrum. Her stopper flybussen rett utenfor døren og det er parkeringsmuligheter og
hotell i direkte tilknytning til konferanselokalene.
Utstillere og deltagere vil få god plass i nyrenoverte, luftige lokaler, stor, fin garderobe, trivelig mingle
plass, mat i særklasse og god service. Alt av utstyr er moderne og av beste kvalitet med egen tekniker
som passer på at alt fungerer. Kirurgmiddagen blir på torsdagen som tidligere, bare at det i år vil være
på Ullevaal Panorama, som er byens mest unike eventlokale med en glassfasade på hele 100 kvm.
Kirurgmiddagen vil være for alle, uavhengig av spesialitet.
Høstmøtet er et årlig arrangement som gir deg muligheten til å bli inspirert av spennende foredrag,
besøke utstillere og få presentert nye produkter på markedet. Arrangementet er et fellesmøte mellom
Norsk kirurgisk forening og følgende fagmedisinske foreninger:
• Norsk barnekirurgisk forening
• Norsk forening for bryst og endokrink
• Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
• Norsk forening for maxillofacial kirurgi
• Norsk karkirurgisk forening
• Norsk plastikkirurgisk forening
• Norsk thoraxkirurgisk forening
• Norsk urologisk forening
For å sikre god kvalitet på behandling av pasienter, er forskning
og fagutvikling et viktig grunnlag og Høstmøtet har gjennom alle
år vært en viktig arena for å fremme god kvalitet innenfor norsk
kirurgi. En slik møteplass er avhengig av et stort faglig engasjement
og ønske fra norske kirurger om å møtes til faglige diskusjoner.
Vi gleder oss til et arrangement fullt av inspirasjon og sosialt samvær.
Vel møtt til Høstmøtet!
Lars R. Vasli
Redaktør
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ABSTRAKT INNLEVERING
Nå kan du begynne å tenke på foredrag
og presentasjoner til Høstmøtet. Så kan
du skrive det når du får tid. Send det
gjerne inn før sommerferien.
Siste frist for innsending av abstrakt
1. september 2019.

HØST MØTET

HØST MØTET

Kjære utstillere
på Høstmøtet
NKF sitt Høstmøte 2019 blir i år på flotte Meet Ullevaal. Høstmøtet i regi av Norsk Kirurgisk Forening,
er i år nummer 95 i rekken. Meet Ullevaal ligger i direkte tilknytning til Ullevaal stadion, 8 minutter fra
Oslo sentrum. Her stopper flybussen rett utenfor døren og det er parkeringsmuligheter og hotell i direkte
tilknytning til konferanselokalene. Utstillerområdet er nå i store, fine lokaler på 600m2, som ligger midt
i hjertet av konferanselokalene.
Utstillingen er onsdag-fredag (3 dager for alle), 23.-25. oktober 2019.
Bestilling av utstillerplass gjøres på www.hostmotet.no
Ønsket størrelse på utstilling kan være fra 3-30m².
Pris for utstillerplass:
3.300,- pr.m2
+ eventuelt 395,- for utstillerpakke som består av:
• Konferansebord
• Stol
• Hvit duk
• Skjøteledning til 16A strøm
Annonsering
Utstillere kan bestille annonseplass i Programboka «Vitenskapeligeforhandlinger» og i Kirurgen.
Reklamer allerede nå om din stand på Høstmøtet. Se priser nederst på høyre side.
Hotellrom
Vi har laget avtale med Thon Hotel Ullevaal for Høstmøtet 2019.
Hotellet er et moderne konferansehotell i direkte tilknytning til Meet Ullevaal.
Her gå du tørrskodd mellom hotellet og konferanselokalet.
Vi oppfordrer til å booke rom tidlig da det er begrenset med ledige rom.
Spørsmål
Har du spørsmål knyttet til annonsering eller utstilling under Høstmøtet, kontakt:

Presenter dine produkter for norske kirurger
Norske kirurger er en stor og viktig personellgruppe ved landets kirurgiske avdelinger, og har stor innflytelse på innkjøp av
utstyr, medikamenter og forbruksmateriell. Du kommer kostnadseffektivt i kontakt med norske kirurger ved å annonsere i
Kirurgen, Vitenskapelige forhandlinger (VF) og på kirurgen.no.

UTGIVELSESPLAN Bestillingsfrist/ Levering/
materiellfrist

John Brataas teknisk arrangør, på e-post: utstiller@hostmotet.no eller telefon: 22 76 00 00.

Nr. 1 Tema: Pancreastumores
Nr. 2 Tema: Urologi
VF
Nr. 3 Tema: Endokrinkirurgi
Nr. 4

ANNONSEPRISER
Helside
Omslagside
Bakside
1/2 side
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Posten

5/2
1/5
9/9
1/9
1/11

12/3
8/6
8/10
8/10
10/12

KIRURGEN
17.500
19.000
20.000
11.000

VF
15.000
16.500
10.000

ANNONSEFORMATER

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER

BreddexHøyde + Utfallende
1/1 side
210mm x 297mm + 5mm
Omslagsside
210mm x 297mm + 5mm
1/2 side liggende 210mm x 148,5mm + 5mm
1/2 side stående
105mm x 297mm + 5mm
Bakside
210mm x 230mm + 5mm

BANNERPRISER OG FORMAT
Topbanner 760x100 px
Sidebanner 320x250 px

Pris
4.500,- pr. måned
3.000,- pr. måned

CA. 20.000 VISNINGER PR MND

1/1 side
Bakside
1/2 side

Bredde x Høyde + Utfallende
148,5 mm x 210 mm + 5 mm
148,5 mm x 185 mm + 5 mm
148,5 mm x 105 mm + 5 mm

ANNONSEMATERIELL
Annonsen sendes til
kirurgen@webpress.no. Annonsen skal
være en høyoppløst PDF-fil der fonter
og høyoppløselige bilder er inkludert.
Legg til 5 mm utfallende, samt
skjæremerker.

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo
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• tilrettelegge for bruk av lav-trykks pneumoperitoneum 4

optimale kirurgiske forhold uten å øke det
intraabdominale trykket 4

Prevention & Management of Laparoendoscopic Surgical Complications. 3rd ed.
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• redusere postoperative smerter 4

