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TAKK FOR MEG
Det føles svært vemodig å skrive min aller siste leder for
Kirurgen denne triste regnfulle vinterkvelden. Tiden har
kommet for å gi stafettpinnen som redaktør videre. Det å
være redaktør for Kirurgen er et svært ærefullt oppdrag som
jeg har utført med den største ydmykhet. Fem år har gått sin
jeg overtok som redaktør etter Peter Monrad-Hansen. For
en reise det har vært! Tidvis har det vært hektisk, enkelte
ganger frustrerende, men til syvende og sist utvilsomt verdt
strevet. Tidsskriftet har tatt store steg i riktig faglig retning.
Jeg er sikker på at kvaliteten tilsier at vi kunne fått artiklene
i tidsskriftet indeksert og søkbart på PubMed med kun få
tiltak. Det siste året har vi også oppdatert layouten til å bli
mer moderne, noe jeg er svært stolt over. Jeg håper dere
lesere har vært fornøyd med innholdet og utviklingen av
tidsskriftet under min ledelse.
Det mest givende med å være redaktør i disse årene har vært
å bli kjent med dere kirurger fra alle deler av landet, både
som kolleger i redaksjonen og som forfattere.
Etter fem år var det på tide å slippe til nye krefter. Marte
Bliksøen vil nå ta over som redaktør, en person som med sitt
pågangsmot og arbeidskapaistet vil ta Kirurgen til nye høyder. For å sikre en smidig overgang forblir jeg i redaksjonen
i minst et år til før fratrer helt.
Mitt siste nummer som redaktør ble ikke helt som planlagt.
Planlagt tema måtte i siste liten endres av diverse årsaker. Da det erfaringsvis kan være vanskelig å få gode faglige
artikler på kort varsel, ble det i stedet bestemt å fokusere
på noe helt unikt i kirurgi-Norge. Det er sjelden vi har store
internasjonale kongresser i Norge, men neste år kommer
European Congress for Trauma and Emergency Surgery
(ECTES) til Norge og Lillestrøm. Traumemiljøet i Norge har gjort
en formidabel innsats med å få denne kongressen til Norge.
Nå som muligheten bød seg med frafall av tidligere planlagt
temanummer har vi valgt å fokusere på denne kongressen

med akuttkirurgiske kurs / eksamener som blir arrangert
i relasjon til selve kongressen. Tina Gaarder og Pål Aksel Næss
er temaredaktører for dette nummeret og har fått store internasjonale aktører med på laget for å presentere kongressen,
eksamener og kursene.
I «Forskning og utdanning» spalten finner vi et intervju med
Hanne Heszlein-Lossius om hennes nylige doktorgradsavhandling «Livet etter krigsrelaterte ekstremitetsamputasjoner».
Videre er det en artikkel om kronisk smerte skrevet av Unni
Kiste, leder av sakkyndig komite for kompetanseområde
i smertemedisin.
Julenummeret er også forbundet med høy aktivitet fra de
fagmedisinske foreningene, med presentasjoner av diverse
prisvinnere. Gastrokirurgiske og karkirurgiske prisvinnere
presenteres og FUNK skriver om utdeling av sin ærespris,
som gikk til Torunn Fetveit. Til slutt presenterer vi årets
vinner av Kirurgens pris, som helt fortjent ble tildelt Arne
Seternes og Brynjulf Ystgaard for deres fremragende artikkel
om åpen buk.
Vi fortsetter så vår omtale av kirurgiske avdelinger i vårt
langstrakte land, og denne gang stopper vi i Molde hvor vi
får høre om deres daglige virke.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke NKF og mine
arbeidsgivere som har lagt til rette for at jeg har kunne være
redaktør for Kirurgen. Den største takken må likevel gå til
min fantastiske kone og familie som har ofret mye for at jeg
har kunnet drifte tidsskriftet på familiens fritid. Uten deres
velsignelse hadde ikke dette latt seg gjøre. Tusen takk!
Da gjenstår det kun å ønske God jul og godt nyttår til alle
lesere. Vi ses forhåpentligvis på ECTES 2020!
Takk for meg!

KIRURGEN 4-2019 I 249

!
T
E
H
Y

N

OMNIFinger™
Klipstang med
60° regulerbar
vinkling
Anbudsprodukt Helse SørØst

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

Medium/Large

3-10

Grønn

20 magasin m/6 klips

0301-10L

Large

5-13

Lilla

20 magasin m/6 klips

0301-10XL

Extra Large

7-16

Brun

20 magasin m/6 klips

LEVERES AV:

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

ORD FRA LEDEREN, NKF

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

KJÆRE KOLLEGER
Tiden er kommet for å si takk for meg og for fire svært innholdsrike år som leder av Norsk kirurgisk forening. Det har
vært – og er fortsatt, store omveltinger i gang både når det
gjelder spesialistutdanningen og strukturen i norsk kirurgi.
Det er derfor gledelig å se at det innen foreningen er større
vilje enn på veldig lenge, til fortsatt å stå samlet som en forening. Dette til tross for at de kirurgiske fagene blir mer og mer
spesialisert. En samlet forening har større gjennomslagskraft
mot myndigheter og innad i legeforeningen. Begge deler blir
svært viktig fremover. For det er vi kirurger som best kan se
hvordan faget vårt skal beholde sin kvalitet.

Det vil fortsatt være uke 43 som er kirurgisk høstmøteuke.
Vi ønsker at dette navnet brukes konsekvent slik at sykehus
ledelsene rundt i landet kan planlegge driften slik at hele uken
er satt av til faglig oppdatering. Så vil organisasjonskomiteen
arbeide med en bedre fordeling av ukens innhold slik at det
ikke blir for lite som skjer i begynnelsen av uken eller for
mange overlappinger mot slutten. Det er mye som gjenstår
av detaljarbeid, men allerede nå kan vi se noen klart positive
forandringer fra foregående år; Økonomien til NKF er alle
rede betraktelig bedre, og industrien som vi er helt avhengige
av, er fornøyd med lokaliteter og stort sett også med besøket.

Den nye fagmedisinske aksen i legeforeningen med fagstyre
og faglandsråd har kommet godt i gang. Men faglandsrådsmøtet i september avslørte også at det er en læringskurve når
det kommer til organisasjonsarbeid blant kolleger som mest
er opptatt av sine fag. For at fagaksen skal fungere er det helt
nødvendig at den bemannes med fagfolk som skjønner at det
kreves litt innsats rent organisasjonsmessig. Tradisjonelt har
det vært lettere å rekruttere kolleger til tillitsarbeid innen
legeforeningen. Fagaksen er noe annet og nytt, og vi må nok
akseptere at det vil ta litt tid før den har funnet sin plass og sin
form. Helt praktisk betyr det at alle de fagmedisinske foreningene så snart som mulig finner representanter som vil være
litt aktive inn mot fagstyre og faglandsråd.

En gjenganger i disse lederne har vært spesialitetsutdanningen. Den er langt fra i mål. Mange viktige områder er fortsatt
usikre. Spesielt kursvirksomhet og kompetanseportal virker
svært uferdig. Det er det regionale utdanningsutvalget i Helse
Vest, RegUtVest, som har ansvaret for de kirurgiske kursene.
Dette utvalget har slitt med at det har vært tre ulike ledere
i løpet av kort tid, og utvalget trenger hjelp til prioritering og
definering av anbefalte og nasjonale kurs. Jeg er urolig for
hvor god oversikt et slikt utvalg kan ha over våre store fag
områder. Da er det i hvert fall gledelig at RegUtVest så langt
har vært åpent for innspill fra de kirurgiske fagområdene.
Mitt råd er at alle de kirurgiske spesialitetskomiteene ar aktive
inn mot utvalget som har en enorm oppgave og som trenger
faglige råd og innspill.

Høstmøteuken gikk i år bedre enn noen av oss fryktet. Det var
litt murring når det ble klart for kolleger at det var innført en
kongressavgift, og når folk må betale stiger - forståelig nok,
også kravet til kvalitet og organisering. Vi hadde et evaluerings
møte allerede etter to uker, og det kom mange gode innspill
til forbedringer. Det er nå opprettet en organisasjonskomite,
og det vil komme en mail til alle medlemmer av NKF før nytt
år med praktiske opplysninger og med nye tidsfrister for
abstrakts og program: Frist for innmelding av symposier
vil være 31. mars, og frist for levering av abstracts vil
være 31. mai.

Som sagt, det har vært fire aktive og interessante år for meg
dette, og ingenting tyder på at det blir mindre aktivt de neste
årene. Da er det gledelig å kunne overlate roret til en svært
kompetent etterfølger. John Christian Glent har vært helt sentral i oppbyggingen av FUNK, har vært nestleder i NKF de siste
to årene, han er valgt inn i det nye fagstyret og han er delegat
til legeforeningens landsstyre. Han har altså en sentral posi
sjon i en viktig tid for legeforeningen, slik lederen av NKF skal
ha. Jeg ønsker ham all mulig lykke til med vervet.
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TEMALEDER: ECTES 2020
– VÅRENS VAKRESTE EVENTYR?
TINA GAARDER 1, PÅL AKSEL NÆSS 1
1

AVDELING FOR TRAUMATOLOGI, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS ULLEVÅL

KORRESPONDANSE: TINA GAARDER – TINGAA@OUS - HF.NO

TINA GAARDER

PÅL AKSEL NÆSS

AVD FOR TRAUMATOLOGI,

AVD FOR TRAUMATOLOGI,

OUS

OUS

EUROPEAN CONGRESS FOR TRAUMA AND EMERGENCY
SURGERY ( ECTES ) ARRANGERES I OSLO 26.-28. APRIL, 2020

ningsresultater, og få egne utfordringer satt i perspektiv.
ESTES er den eneste europeiske foreningen som setter den
akuttkirurgiske pasienten i fokus, og foreningens kongress,

Dette nummeret av Kirurgen er tenkt som informasjon om

ECTES, er unik i sin bredde og engasjement for akuttkirur-

den første store internasjonale akuttkirurgi- og traume-

gien og traumatologien.

kongressen i Norge. Dette nummeret inneholder innlegg
fra sentrale nasjonale og internasjonale bidragsytere til

Vi søkte om å få ECTES til Norge av flere grunner, blant

selve kongressen samt kurs som avvikles i relasjon til kon-

annet for å øke oppmerksomheten rundt denne årlige kon-

gressen.

gressen i Skandinavia. Deltakelsen fra nordiske land har
vært beskjeden, noe vi håper vi å endre med ECTES 2020.

Kirurgien blir stadig mer subspesialisert. I Norge har det

Videre tror vi at Skandinavia har mye å bidra med i ESTES

medført at tidligere kirurgiske subspesialiteter er blitt

og at vi også har godt av et bredere samarbeid med Europa.

hovedspesialiteter, og akuttkirurgien ble etter vårt syn

Det er store forskjeller mellom de europeiske landene med

marginalisert i arbeidet med å definere mål for hoved-

hensyn til organiseringen av akuttkirurgien og trauma-

spesialitetene. Akuttkirurgi inkluderer behandlingen av

tologien, noe som setter våre egne utfordringer i perspek-

de sykeste pasientene med kirurgiske tilstander og krever

tiv, medfører spennende diskusjoner og er med på å drive

breddekompetanse og multidisiplinær tilnærming. De

utviklingen videre.

alvorlig skadde er blant de mest utfordrende av pasientene
med tidskritiske, akuttkirurgiske tilstander.

Traumepasienten tilhører ubetinget det kirurgiske ansvarsområdet. Energien som treffer pasienten, respekterer

Situasjonen i Norge er ikke unik. De samme utfordringene

ikke spesialitetsgrensene. Den kirurgen som skal ha ansvar

finner man i hele Europa. European Society for Trauma

for behandlingen i initialfasen må ha tilstrekkelig bredde-

and Emergency Surgery (ESTES) representerer et stort eu-

kompetanse. Dette er stadig mer utfordrende med økende

ropeisk nettverk der man kan dele erfaringer og forsk-

grad av subspesialisering. Traume er derfor etablert som et
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BILDE Underholdning under åpningsseremonien til ECTES 2020 vil Frikar stå for.

eget spesialfelt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Økende

ILDSJELER MED AKTIV STØTTE FRA LEDELSE NØDVENDIG

ikke-operativ behandling gir begrenset operativt volum

FOR SUKSESS

(unntatt i ortopedi) og krever at det traumekirurgiske spesial-

Bygging og vedlikehold av robuste systemer krever stor,

feltet må kombineres med annen akuttkirurgisk og elektiv

kontinuerlig innsats. Arbeidet med kvalitetssikring, veiled-

virksomhet. Dette temaet vil bli viet oppmerksomhet i neste

ning, utdanning og forskning, samt beredskap krever res-

års kongress på Lillestrøm.

surser som lett blir salderingsposter i effektiviserings
debatten om ikke ledelsen har innsikt og vilje til å prioritere

I et internasjonalt perspektiv er vi stolte av å kunne si at

slik aktivitet. Dette er ikke et særnorsk fenomen, noe som

Norge er kommet lenger i implementering av et moderne og

sikkert vil bli belyst under ECTES 2020.

dedikert nasjonalt traumesystem enn de fleste andre land
i Europa. Skadebehandlingen ved landets største traume

TALL SLÅR ALL ANNEN ARGUMENTASJON

senter er et resultat av mange tiårs hardt arbeid. Mye av ener-

Etter systematisk utvikling av utdanningsprogrammer og

gien siste 15 år er brukt på fagutvikling regionalt og nas-

kvalitetssikringstiltak for å sikre kompetansen i traume-

jonalt. I denne perioden har det vært drevet systematisk,

teamene foreslo vi opprettelse av en formell traumeinfra-

dedikert arbeid som har plassert OUS som et av de fremste

struktur på Ullevål universitetssykehus. Dette ble avvist

og best fungerende traumesentrene i Europa. Erfaringene

med argumentet om at det først måtte vises tall for at en

fra dette arbeidet kan ekstrapoleres til de utfordringene

slik endring var nødvendig. Relevant dokumentasjon med-

vi står overfor i organiseringen av akuttkirurgien, og kan

førte opprettelse av en dedikert Traumeenhet i 2005 (senere

delvis oppsummeres i følgende punkter som vi ønsker å få

Avdeling for Traumatologi i OUS) med mandat å sikre opti-

belyst under ECTES 2020:

mal initialbehandling av traumepasientene og kontinuitet
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i videre tverrfaglig oppfølging. I USA og flere andre land

kommunikasjonen skal være enkel, nemlig en beskrivelse

har man gjort tilsvarende med akuttkirurgien, for å sikre at

av pasientens fysiologi under bokstavene A til E. Det arrang-

håndtering av de sykeste pasientene ikke kommer i skyggen

eres ATLS-kurs i forbindelse med ECTES 2020 i Oslo med

av mer høyteknologisk elektiv drift. I forkant av ECTES 2020

en fin blanding av norske og internasjonale instruktører.

vil det arrangeres akuttkirurgisk kurs i regi av ESTES med
internasjonale instruktører.

VALG AV IKKE - OPERATIV BEHANDLING ER OGSÅ EN KIRU-

TEAMTRENING UNDERVURDERT I HELSEVESENET

Med økende ikke-operativ behandling er det blitt utfordren-

Traumebehandling er uttalt tverrfaglig. Det er lett å de-

de å bevare kirurgenes interesse for traumepasientene.

finere grunnkompetanse hos teammedlemmene og som

Forutsetningen for en vellykket behandling er likevel at

regel kan den oppnås med begrenset bruk av ressurser.

kirurgen tar beslutningen om strategien og følger pasienten

Hovedutfordringene ligger i samhandlingen mellom fag

videre. Valg av riktig behandlingsstrategi ved ulike skader

områder hvor kommunikasjon er en hjørnestein. Kommu-

har vært viet stor oppmerksomhet under ECTES tidligere

nikasjon kan alltid bli bedre, men det krever jevnlig tren-

og vil bli grundig belyst under kongressen i Oslo i april.

RGISK BESLUTNING

ing! Dette gjelder også andre akuttkirurgiske tilstander som
rumpert aortaaneurysme eller livstruende gastrointestinal

DET ENKLE ER DET BESTE – LIKHETSPRINSIPPET GJELDER

blødning, der man har kopiert den multidisiplinære tanke-

Traume haster inntil det motsatte er bevist. Tilnærmingen

gangen fra initialbehandlingen av traumepasientene ved å

må være enkel og standardisert. De fleste feilene som gjøres

danne akuttkirurgiske team, hvor kommunikasjonen er en

i initial traumebehandling, skyldes at enkle protokoller

hjørnestein for teamenes suksess. Advanced Trauma Life

ikke er fulgt. Når pasienten er kritisk syk, øker stressnivået

Support (ATLS) er et godt eksempel på et kurskonsept hvor

i teamet, og kun godt innarbeidete rutiner fungerer. Det
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“Den kirurgen som skal ha ansvar for behandlingen
i initialfasen må ha tilstrekkelig breddekompetanse.
Dette er stadig mer utfordrende med økende grad
av subspesialisering. ”

man ikke gjør ved hvert mottak, blir glemt i kritiske sit-

dette kurset og at man må sørge for kontinuitet i den videre

uasjoner som i en masseskadesituasjon. Da må systemet

behandlingen etter den initiale akuttfasen. Dette gjelder i

være bygget og praktiseres slik at det enkelt kan eskaleres

like stor grad akuttkirurgiske pasienter. For informasjon

for best mulig resultat. Masseskader er et økende fenomen

og søknadsskjema se www.dstc.no

i Europa og på ECTES 2020 vil flere sesjoner dreie seg om
denne tematikken.

DERE KAN GLEDE DERE TIL ECTES 2020!!
Kongressen trekker vanligvis mer enn 1000 deltakere. Det

DET MESTE KAN OG SKAL PROTOKOLLISERES

blir 6 parallelle sesjoner som dekker oppdatering innen

Det finnes gode, oppdaterte protokoller for det meste av

akuttkirurgi, utdanningsaspekter, generell og ortopedisk

traumebehandling (og akuttkirurgi). Våre protokoller er

traumatologi, resuscitering, intensivaspekter samt global

traumeteamets beste støtte, skal kunnes og følges. Dersom

kirurgi og beredskap. Vi har mottatt nesten 700 abstracts og

man mener man har god grunn til å avvike fra protokoll,

de beste innsendt av LIS-leger tas ut til egen sesjon ledet av

skal dette dokumenteres. Protokoller benyttes i økende

Trauma and Acute Care Open (TSACO) der vinner vil kunne

grad for å redusere forekomsten av feil eller suboptimal

få publisert artikkel gratis i TSACO. Kongressen går over 3

behandling tatt i bruk i akutt og elektiv kirurgi. Vi håper

fulle dager og vi kan love et spennende program hele veien

at flere presentasjoner på ECTES 2020 vil vise resultater av

for alle personellgrupper som er engasjert i akuttkirurgien

slike tiltak rundt om i Europa.

og traumatologien. Før kongressen arrangeres internasjonale kurs i ultralyd, akuttkirurgi, beredskap, multitraume,

KVALITETSIKRING ER HARDT ARBEID OG BLIR ALDRI ‘FER-

ATLS/ATCN, samt den europeiske eksamen i akuttkirurgi.

DIG’

Etter kongressen avholdes DSTC. Alle kurs finner sted på

Med den betydelige utskiftningen av personalet som deltar i

simuleringssenteret på OUS Ullevål. Informasjon om kurs

traumebehandlingen, er kontinuerlig undervisning og tren-

finner dere på nettsiden til ESTES (www.estesonline.org ).

ing på praktiske prosedyrer som kun utføres et fåtall ganger

Vi kan by på storslått mottakelse på Rådhuset i Oslo, samt

i året, helt nødvendig for å ivareta tilstrekkelig kvalitet i

en flott åpningsseremoni på Varemessen på Lillestrøm der

dette arbeidet. DSTC (Definitive Surgical Trauma Care) er

kongressen foregår. Vi kommer til å utfordre dere til tren-

et avansert kurskonsept som ivaretar dette behovet og ble

ingsøkt på morgenen før oppstart av programmet, samt

innført av oss i Norge for over 10 år siden. Neste kurs i Oslo

prehospitale demonstrasjoner av ambulansehelikopter og

avholdes i forlengelsen av ECTES 2020. I tillegg er det stort

hurtigfrigjøring fra kollisjonsskadet kjøretøy.

fokus på multidisiplinært teamsamarbeid i alle deler av
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Message from the president of

EUROPEAN SOCIETY FOR
TRAUMA AND EMERGENCY
SURGERY ( ESTES )
CARLOS MESQUITA
PRESIDENT ESTES
CORRESPONDENCE: ASSOCIATION MANAGEMENT - ASSOCIATION@ESTESONLINE.ORG

a source of inspiration, but with trauma as a common denominator to the various actors, and with the need for
greater investment in terms of public relations, with
ESTES as the “Telephone Number of Trauma and Emergency Surgery in Europe”.
As I had already done for the official ESTES journal, I would
like to draw your attention to what has to do with the
representativeness of ESTES at the international level
CARLOS MESQUITA
PRESIDENT ESTES

(not forgetting the European institutions), inviting new
colleagues, new societies and new specialties:

Dear colleagues and friends,

• To include as primary objectives to promote trauma and

I begin by thanking Tina and the Norwegian surgeons for

emergency surgery in general and to disseminate interest,

the opportunity and invitation to write these short notes,

knowledge, and quality in these fields, not only all over

also telling you how honored and grateful I am to the

Europe but also in neighboring countries with which there

colleagues in the board and the members of the general

are important affinities, including those on the other side

assembly for entrusting me the presidency of European

of the Mediterranean basin;

Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES). My
desire for the future is to have their recognition in terms of

• To demonstrate greater openness to colleagues and en-

having fulfilled my mandate with commitment and dignity,

tities from countries not represented in ESTES, especially

in order to meet our statutory objectives.

those from the other continents with whom each represented country maintains relevant historical relations;

Twelve years since the ESTES creation, as a result of
merging European Association for Trauma & Emergency

• To demonstrate greater openness to colleagues from

Surgery (EATES) and European Trauma Society (ETS), in

other specialties and their societies, especially anesthe-

Graz, and four years since the last revision of the statutes,

siologists, intensivists and pediatricians, as well as peri-

in Amsterdam, I believe a reevaluation is timely in order

operative nurses, our partners in everything that has to do

to understand what is going well and what may need to

with emergency surgery, similarly to what is happening in

be changed.

the context of other international societies;

Trying to continue lines of action proposed by former

I conclude by wishing us all the best of success for our next

presidents, I agree with the “Perfect Patient Pathway” as

congress in Oslo, in half a year.
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AKUTTKIRURGIEN
I DAG OG I FREMTIDEN
JOHN CHRISTIAN GLENT
PÅTROPPENDE LEDER NORSK KIRURGISK FORENING
KORRESPONDANSE: JOHN CHRISTIAN GLENT - JGLENT@HOTMAIL.COM

Med foretaksreformens inntog i 2001 begynte effektiviseringsorienterte foretaksstyrer å gjøre om på driften
ved landets sykehus. Avdelinger ble slått sammen, flyttet
og lagt ned for å prøve å slanke budsjetter. Dette pågår
fortsatt. Sikkert flere steder både faglig og driftsmessig
velbegrunnet, men dessverre ofte med lite involvering fra
fagmiljøene. Sykehus er som økosystem, tar du noe ut får
JOHN CHRISTIAN GLENT

det implikasjoner for andre. En av de mest sårbare artene i

PÅTROPPENDE LEDER

dette økosystemet er nettopp akuttkirurgien. Akuttkirurgi

NORSK KIRURGISK
FORENING

fordrer et tett samarbeid med flere andre spesialiteter,
eksempelvis anestesi, radiologi, indremedisin, gynekologi
og laboratorietjenester. Mister man disse, svekkes kvalitet-

Akuttkirurgi er kirurgisk behandling hvor forsinkelse

en og robustheten på akuttkirurgien.

forverrer prognosen. Akuttkirurgi vekker engasjement
blant kirurgene, i befolkningen og politisk. På lik linje

Det foruroligende er at når pasienter blir skadelidende

med fødetilbud blir det raskt fakkeltog hvis nærheten til

som følge av disse prosessene, er det gjerne fagfolkene som

akuttkirurgisk tilbud trues. Da er også politikerne raskt

blir hengt ut som syndebukker akkompagnert av lovnader

frempå, ivrige etter å sanke stemmer hos en fortvilet,

om kvalitetsforbedringstiltak fra helseforetaksstyrer. Fag-

fakkelbærende befolkning. Omlag 40 sykehus tilbyr akutt

folk som nesten uten unntak har visst og tatt til orde for

kirurgi i Norge i dag. Norsk Kirurgisk Forening skal ikke

at dette måtte skje når de nødvendige ressurser ble flyttet

mene noe om hvor dette tilbys, til det har vi folkevalgte. Det

eller fjernet fra deres klinikk.

Norsk Kirurgisk Forening skal jobbe med, er å sørge for at
sykehusene som tilbyr akuttkirurgi har de beste vilkårene

Med omlag 40 sykehus av forskjellig størrelse spredd rundt

og forutsetningene for å kunne tilby akuttkirurgi av høy

i et land med fem millioner innbyggere er det åpenbart at

faglig kvalitet og robusthet.

akuttkirurgien alene ikke vil være tilstrekkelig for å ved-
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likeholde daglig drift på avdelingene. Dette blir ofte glemt i

Behovet for generelle kirurger er tydelig. Hvor mange som

helsebyråkratiet når sentraliserings- og samlokaliserings

kommer til å ønske en bredere kompetanse enn den en-

prosessene stormer fremover. Kirurgi er et motorisk

kelte hovedspesialitet vil bare fremtiden kunne svare på.

ferdighetsfag som må holdes oppdatert og krever vedlike-

Jeg håper at vi vil kunne inspirere morgendagens kirurger

hold. At noe skal sentraliseres er åpenbart, men vente

til å ønske en slik breddekompetanse, og at avdelingene vil

tidene på en hel rekke benigne tilstander taler for at det

legge til rette for det.

finnes kirurgi som ikke trenger å være lokalisert sentralt.
Se til St. Olavs og Orkdal eller Haukeland og Voss for ek-

Den kritisk syke pasienten forteller oss hva han / hun har

sempler. En slik desentralisering innebærer imidlertid en

behov for, og vi må la dette være førende for utviklingen

utfordring for vedlikehold av akuttkompetanse hos resten

av rett kompetanse. Når politikerne ikke ønsker å høre på

av behandlingsteamet på det lille sykehuset.

faglig funderte argumenter må vi i Norsk Kirurgisk Forening aktivt søke og hjelpe dem til å forstå. Først da kan vi ha

Nå som generell kirurgi fortsetter som egen hovedspesial-

et håp om å kvalitetssikre pasientbehandlingen.

itet, vil alle kirurger ha en reell mulighet til å skaffe seg
generellkirurgisk / akuttkirurgisk vaktkompetanse. Ikke

Vi gleder oss til at Congress of Trauma and Emergency

alle sykehus med akuttkirurgisk beredskap vil kunne for-

Surgery (ECTES) kommer til Norge i april neste år, og

vente å dekke sine vakter med gastrokirurger. Organisa

håper at så mange som mulig får mulighet til og prioriterer

sjoner som Forsvaret, Røde Kors, Leger uten grenser er

å delta. Dilemmaene beskrevet over er ikke unike for

mer i behov av kirurger med breddekompetanse. Ved Oslo

Norge, og utveksling av erfaringer og potensielle løsninger

Universitetssykehus er kirurgien spredd utover flere syke-

kan bidra til mer samarbeid over landegrenser, samt

hus hvilket medfører at brorparten av det akutte må vur-

forhåpentligvis inspirere mange til å økt entusiasme og

deres og behandles av generell- / gastrokirurger før det kan

kompetanse innen akuttkirurgi og traumebehandling.

overflyttes til riktig spesialitet for den aktuelle tilstanden.
Derfor har vi, og vil fortsette å ha, behov for generell
kirurgisk kompetanse også ved de største sykehusene.
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FEBS ( EMSURG )
– THE EUROPEAN BOARD OF
SURGERY QUALIFICATION IN
EMERGENCY SURGERY
JONATHAN TILSED
VICE PRESIDENT, EUROPEAN SOCIETY FOR TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY
CORRESPONDENCE: JONATHAN TILSED – TILSED@DOCTORS.ORG.UK

The European Board of Surgery Qualification (EBSQ) in

Division of Emergency Surgery was formed. The Division

Emergency Surgery is a postgraduate qualification of the

maintains close links with ESTES, and the first examination

European Union of Medical Specialists (UEMS). Founded

was held in Vienna in 2016 in conjunction with the Euro-

in 1958, the UEMS is the oldest medical organisation in

pean Congress of Trauma and Emergency Surgery. Since

Europe. It is made up of representative organisations

then the examination has been held in Bucharest, Valencia,

from 40 countries including all 28 current members of the

Prague and Antalya (in association with the 12th Turkish

European Union, together with representatives from so-

National Conference on Trauma and Emergency Surgery)

cieties, colleges and universities. It represents 1.6 million

with a growing number of successful candidates.

medical specialists through 43 specialist sections and has
strong links with the European Commission and Parlia-

The exam is designed for surgeons who have completed

ment and independent European Medical Organisations.

their specialist training and whose clinical practice is in

The UEMS sets standards for high quality clinical practice

Emergency Surgery. It provides an opportunity to demon-

and improved patient care.

strate commitment to the field of Emergency Surgery and
benchmark knowledge and experience to an international

In 2014 the UEMS section of Surgery approached the Euro-

standard. Applicants must be able to demonstrate that

pean Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES)

they have the necessary operative surgical experience.

to collaborate on a project to establish a Board examina-

This requirement is detailed in the skills section of the

tion in Emergency Surgery. This was a good fit with one

curriculum. The syllabus and examination have been

of the primary objectives of ESTES: to improve the care of

adopted in Denmark as part of a 2-year post training

the Emergency Surgical patient by raising the standards of

fellowship in Emergency Surgery, a sub-specialty that was

training and education in Europe. An international work-

launched in 2017.

ing group was set up with experts in emergency surgery
drawn from across the continent. An agreed curriculum

The EBSQ is a two-stage quality validation process consist-

of the knowledge and skills that an emergency surgeon

ing of an Eligibility assessment and a formal Examination.

should possess was developed and this was approved by

The Eligibility assessment is made on information pro-

the UEMS section of surgery in Berlin in 2015. An exami-

vided by the candidate at the time of application for the

nation board was established and subsequently the UEMS

examination and this determines whether a candidate is
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PICTURE FEBS exam, Antalya October 2019.

eligible to sit the examination. It is based on the candi-

in Emergency Surgery that, in most cases, far exceed the

date’s operative experience, but also includes a require-

requirements of a national Certificate of Completion of

ment for publication of work in scientific journals and

Specialist Training.

participation in relevant national or international meetings. Operative experience is assessed on the basis of a log-

The cost of applying for the EBSQ in Emergency Surgery is

book which must include the performance of certain core

€700 of which €350 is required at the time of application

procedures. The assessment of additional skills is struc-

for the eligibility assessment. Candidates should ensure

tured in such a way that it is possible to accommodate the

that they meet all the eligibility criteria before submitting

variety of emergency surgical practice across Europe.

an application. Candidates who pass this assessment are
required to pay the balance of €350 in order to sit the ex-

Candidates must also have completed the ATLS and DSTC

amination.

courses (although there are provisions for alternatives).
Applications must be supported by two independent

Further details of the examination, syllabus, eligibility

experts (e.g. trainers). Candidates must pass the Eligibility

requirements (including a full list of procedures required

assessment in order to take the examination.

for the logbook) and application process can be found on
the Emergency Surgery pages of the UEMS Website. This

The examination itself is designed to test the candidate’s

includes information on what are considered to be ac-

knowledge and consists of a 3-hour multiple choice test

ceptable alternatives to the ATLS and DSTC courses for the

(MCQ) of 100 questions covering the range of emergency

purpose of this exam. There is also a suggested reading list

surgery and a 6-station objective structured clinical eval-

to help prepare for the examination.

uation session (OSCE) that explores clinical knowledge in
more depth.

The next examination for this qualification will take place
on Friday 24th April in Oslo just before the 21st Congress of

Successful candidates are awarded the Fellowship of the

the European Society for Trauma and Emergency Surgery.

European Board of Surgery in Emergency Surgery – FEBS

Applications should be made online. The closing date for

(EmSurg). The title FEBS (EmSurg) confirms that the hold-

applications is 28th February 2020.

er has successfully demonstrated knowledge and skills
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THE DISASTER AND MILITARY
SURGERY SECTION
IN EUROPEAN SOCIETY FOR
TRAUMA AND EMERGENCY
SURGERY ( ESTES )
ITAMAR ASHKENAZI¹, SIMON HERMAN¹
¹DISASTER & MILITARY SECTION ESTES
CORRESPONDENCE: ITMAR ASHKENAZI - I_ASHKENAZI@YAHOO.COM

The Disaster and Military Surgery section (D&MS) was

itarian agencies, military surgeons and emergency sur-

suggested by Sten Lennquist after the formation of ESTES

geons who deal with mass casualty incident (MCI) educa-

in 2007, following the merging of the European Associa-

tion and training. Few academic societies, if at all, cater for

tion for Trauma & Emergency Surgery and the European

surgeons interested in these areas of expertise. Therefore

Trauma Society. This decision was based upon the basic

the D&MS section is a natural home for surgeons either

understanding that there is a close relationship between

active or wishing to be active in these fields. It is the vision

many of the injuries encountered during disasters and

of the section to further increase the involvement in the

those encountered in military surgery. These include in-

society of humanitarian surgeons, military surgeons and

juries secondary to explosions, mass shooting attacks and

emergency surgeons involved in MCI education and train-

major transit accidents. Many of these are injuries that

ing. It is also the vision of the section to educate members

are not encountered frequently in a society in which the

of ESTES in issues that pertain to MCIs, responsible surgery

major burden of injuries seen is blunt trauma, mostly due

in humanitarian crises and in the management of injuries

to motor vehicle accidents. Furthermore, the conditions

commonly encountered in military surgery.

under which caregivers need to work in these circumstances may be like those encountered in a resource-poor

The Medical Response in Major Incidents course (MRMI)

environment. Commonly, many victims are encountered

was formed by members of ESTES and many of the instruc-

in any such event, forcing caregivers to triage and prior-

tors of MRMI are active ESTES members. MRMI courses

itize treatment between patients and between injuries of

are currently available in eight European countries, run by

any given patient.

mostly local instructor teams. Sessions within the society’s
annual congress are dedicated to examining concepts in

As the name of the section suggests, the main actors that

MCI management. Thus, MRMI contributes to the content

are active in the section are surgeons involved in human-

of the D&MS section’s sessions and discussions done in the
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PICTURE Robert Dobson, board member at MRMI (Medical Responce to Major Incidents), during a previous ECTES congress.

congress contribute to MRMI. During the last years, ESTES

tary surgery; new technologies in favor of global surgery;

has developed ties with other organizations that teach and

debates concerning the meaning of minimally acceptable

train surgeons in disasters. Hopefully, the scope of educa-

care in the medical response to MCIs; ways to compensate

tion available will increase in the near future.

for the surgical gap in resource-poor environments; review of issues concerning the Kamedo report on the Oslo/

The strength of ESTES is that it is formed by different sec-

Utøya terror attacks; future optimal combat resuscitation;

tions emphasizing different aspects of emergency surgery.

and research ethics in global surgery. We invite you to be

Thus, members of the D&MS section can come and share

involved in both the section and the upcoming congress.

knowledge concerning disaster surgery and at the same
conference also, update their knowledge in other areas

Information on the pre-congress courses will be listed

in which they are involved in everyday life – i.e.: skeletal

soon on the congress website. Feel free to contact Itamar

trauma, polytrauma, visceral trauma, pediatric trauma,

Ashkenazi for more details on the “Mass Casualty Inci-

and emergency surgery in general.

dents: Interactive Precongress Course”.

The upcoming congress will be held in Oslo, April 26-28.
We intend to have a one-day introductory pre-congress
course on mass MCI management which will be organized by MRMI senior faculty. Within the course we have
organized sessions on pertinent topics in both military and
global humanitarian surgery, as well as sessions on MCI
management. The topics which will be covered are many
and include: debates relating difficult decisions in miliKIRURGEN 4-2019 I 265
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BILDE Det første akuttkirurgikurs i 2015. Foto: Anders Beyer, Oslo Universitetssykehus.
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DET OBLIGATORISKE
KURSET I AKUTTKIRURGI
- ERFARING ETTER SEKS
GJENNOMFØRTE KURS
Kirurgisk utdanning har endret seg de siste årene. Flere av de tidligere
kursene er utgått til fordel for en ny kurspakke hvor ett av kursene er kurs
i akuttkirurgiske tilstander.

PETER W. MONRAD - HANSEN 1,2
1

AVDELING FOR GASTRO - OG BARNEKIRURGI, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS ( OUS ) – ULLEVÅL

²AVDELING FOR TRAUMATOLOGI, OUS – ULLEVÅL
KORRESPONDANSE: PETER W. MONRAD - HANSEN - PETMON@OUS - HF.NO

Avdeling for traumatologi og avdeling for gas-

kurs med ulike forelesere fra både regions-

tro- og barnekirurgi ved Oslo universitets

og lokalsykehus, samt en blanding av både

sykehus, påtok seg i 2014 oppgaven å plan-

forelesninger, kasuistikker i smågrupper og

legge et 40 timers akuttkirurgikurs som skulle

hands-on praktisk trening på levende dyre-

dekke en rekke læringsmål, inkludert prak-

modell.

tiske prosedyrer.
I mars 2015 avholdt vi det første kurset med
Kurset ble diskutert med engasjerte repre-

en stor søkerskare med mye erfaring. Major-

sentanter fra alle helseregioner på høstmøtet

iteten av søkerne trengte kurset for ferdig-

i 2014, og det ble besluttet at OUS Ullevål

stilling av kirurgisk spesialitet da tidligere

skulle avholde det første kurset.

obligatoriske kurs var utgått og nå erstattet av
dette kurset. Til tross for at kurset var tiltenkt

Kursprogrammet tok gradvis form, og for

leger i en tidligere fase av utdanningsløpet,

å dekke utdanningsbehovet, måtte vi øke

fikk det gode tilbakemeldinger og flere mente

kurskapasiteten fra initialt planlagt 24 til

det egnet seg som en slags resertifisering før

48 deltakere. Kurskomitéen ønsket å lage et

man ble spesialist. De første kurserfaringene
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YOU EXCEL
AT COOLER
TEMPERATURES.1
SO DO WE.

OPERATING AT THE
CUTTING EDGE
COOLING

Cools down quickly
for secure and
atraumatic tissue
grasping1,Ω

The LigaSureTM Exact Dissector
Exact precision for a balanced performance
To operate at the cutting edge you need technology that helps you attain
the gold standard in patient care. With our newest surgical advancement,
the LigaSureTM Exact Dissector, you can reliably deliver your best performance
with faster cooling times1, superior access and more precise dissection.2,†

† Compared to the LigaSure™ small jaw device (16 out of 16 surgeons surveyed agreed) and the Harmonic Focus™*
+ device (11 out of 12 surgeons agreed).
Ω 19 out of 21 surgeons surveyed agreed.
1. Based on internal report #RE00107711 RevA, Market research: Thermal profile comparison of LigaSure™
exact dissector and the Ethicon Harmonic Focus™*+ conducted on porcine tissue. August 2017.
2. Based on internal report #RE00114823, Validation labs: surgeon evaluation of LigaSure™ exact dissector, nano-coated. July 18 to 26, 2017.

Photo credit Adobestock
©2019 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic.
All other brands are trademarks of a Medtronic company. 19-weu-ls-exact-cutting-edge-advert-3284200
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ble formidlet i andre nummeret av Kirurgen i 2015 samt

lavere nivå. Vi har derfor landet på at et kurs for 48 del-

omtalt på OUS sine intranettsider.

takere i året er adekvat for å opprettholde årlig forventet
spesialistutdanning ut fra kapasiteten til øvrige obliga-

Kurset har etter hvert funnet sin form og er nå lagt opp med

toriske kurs i kirurgi. Kursets form og innhold krever at

foredrag i tre hele dager; mandag, onsdag og fredag hvor

deltakerne har noe erfaring, og vi anser at to til tre år med

kursprøven avholdes siste dag. Tirsdag og torsdag deles

kirurgi gir et bra utbytte av kurset, noe som nå passer med

gruppen i to hvor den ene gruppen fordeles på praktiske

søkermasse og venteliste.

øvelser og den andre gruppen fordeles på tre kasuistikk
stasjoner. Lunsj er felles og kursmiddagen avholdes tirs

Kurset har fått meget gode tilbakemeldinger med gjenn-

dagen for å oppnå tidlig sosial kontakt i gruppen. Vi har fått

omsnittlig karakter på forelesningene på 4,6 (1 - 5), prak-

gode tilbakemeldinger på dette i tillegg til bevertning med

tiske øvelser 4,9 og kasuistikker 4,8. Kursfasiliteter får noe

kaffe / te og småsnacks i pausene.

dårligere tilbakemelding med 4,2, og er noe vi forsøker å
jobbe videre med.

Vi har i løpet av kursene utarbeidet en manual for de praktiske øvelsene som formidles av én instruktør per praktisk

Jeg vil benytte anledningen til å takke kurskomitéen, insti-

stasjon med fire studenter. Dette sikrer god kontroll på hva

tutt for eksperimentell forskning og operasjonssykepleiere

som gjennomgås og sørger for at alle læringsmål dekkes. Vi

ved OUS Ullevål, utstyrsleverandører og øvrige samarbeids

tilstreber å sette sammen gruppene etter erfaringsnivå slik

partnere som alle bidrar til at kurset kan utvikles og gjen-

at instruktør kan tilpasse øvelsene til den enkelte gruppes

nomføres slik det er lagt opp.

behov.
Det har også vært veldig berikende å lede kurset og all ære
Den praktiske treningen inneholder øvelser i laparoskopi

til deltakerne som viser engasjement og interesse gjennom

og laparotomi med gjennomgang av midlertidig bukveggs

hele kursuken! Det er gøy å se at akuttkirurgi engasjerer

lukking ved damage control laparotomi, og avsluttes med

både nye og gamle kolleger fra store og små sykehus.

trening i nødkirurgi med fokus på initial blødnings- og kont
aminasjonskontroll samt metode for thoraxdren. Tilbake-

Neste kurs er planlagt i uke 13 i 2020 og vi har hatt god

meldinger fra deltakerne er at nødkirurgi med øvelse på

søkermasse med nå 80 nye søkere. I forbindelse med Euro-

pakking av bukhulen med blødningskontroll og systema-

pean Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES)

tisk gjennomgang av gastrointestinaltraktus for å uteluk-

i 2020 vil det i tillegg bli arrangert et internasjonalt akutt

ke perforasjonsskader, er spesielt nyttig og en spennende

kirurgikurs 24. og 25. april 2020, på OUS Ullevål (beskrevet

avslutning på en lang praktisk sesjon.

annet sted i dette nummeret av Kirurgen). Dette kurset er et
samarbeidsprosjekt mellom American Association for the

Kurset er krevende å arrangere, både på grunn av et om-

Surgery of Trauma (AAST) og European Society for Trauma

fattende program med over 30 ulike forelesere, gjennom-

and Emergency Surgery (ESTES). Det blir spennende å se

føring av praktiske øvelser med tilgjengelig utstyr for både

om vi kan ta med erfaringer fra dette internasjonale kurset

laparoskopi, laparotomi og nødkirurgi, samt rotasjon til

inn i vårt eget nasjonale kurs.

smågruppeundervisning med kasuistikker.
Jeg vil også benytte anledningen til å minne om at den euHvert kurs har blitt fylt opp raskt med venteliste på 30 - 70

ropeiske eksamen i akuttkirurgi finner sted på OUS Ullevål

søkere. Første året arrangerte vi derfor to kurs for å møte

fredag 24. april 2020. Jeg oppfordrer alle som er interessert

utdanningsbehovet og etterslepet. Vi ser at søkermassen

i akuttkirurgi til å melde seg opp til eksamen og skaffe seg

fortsatt er stor, men erfaringsnivået har lagt seg på et noe

denne bekreftelsen.
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INTERNATIONAL EMERGENCY
SURGERY COURSE ECTES 2020
The Emergency Surgery Course (ESC®) is a joint collaboration between the European Society for
Trauma and Emergency Surgery (ESTES) and the American Association for the Surgery of Trauma
(AAST) which aims to aid surgeons in the management of non-trauma emergency surgery,
by providing the knowledge and decision making skills necessary for daily practice.
JONATHAN TILSED
VICE PRESIDENT, EUROPEAN SOCIETY FOR TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY
CORRESPONDANCE: JONATHAN TILSED – TILSED@DOCTORS.ORG.UK

The course was launched in Milan at the beginning of Feb-

The course steering group is comprised of Abe Fingerhut

ruary 2019 with 27 students plus observers including sev-

(France), Ari Leppaniemi (Finland), Eric Voiglio (France)

eral of the residency programme directors from across

and Jonathan Tilsed (UK) from ESTES and Andy Peitzman,

Italy. It was a resounding success with extremely positive

Raul Coimbra, David Spain, Tom Scalea and David Feliciano

feedback from all those who took part either as candidates

from the AAST (US). They have worked together over the

or observers. Since then it has been run successfully in

past five years to create a cutting-edge course that provides

several centres in the United States.

the knowledge to aid timely diagnosis and decision making,
together with tips and tricks to improve the skills of the

The course had its origins back in 2010 with many mem-

general surgeon who has to deal with surgical emergencies.

bers of both societies contributing to the course manu-

This has been achieved through a combination of theoreti-

al which was published in 2016. The goal of the manual

cal sessions, case scenarios and state-of-the-art videos. The

was “to address the situations that can arise in almost any

course is especially designed in an interactive format from

emergency department throughout the world, enabling the

the beginning until the end.

surgeon on call to acquire or sharpen the knowledge and
skills needed to deal with acute surgical problems in the

The ESC® is intended to confront surgeons with everyday

most appropriate way”. The course builds on this by taking

and problematic emergency scenarios. It aims to provide

that knowledge and skill set to the next level.

concrete answers and guidelines for questions emerging
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PICTURE Candidates and faculty from the first ESC in Milano.

from these situations, and to hone the decision making

The ESC® will be run in Oslo in conjunction with the 21st

skills necessary for managing pre-operative, intra-oper-

European Congress of Trauma and Emergency Surgery as

ative, and post-operative issues. The intensive two-day

a pre-congress course on 24th-25th April 2020. Further

course is delivered by a faculty of international experts. It

details of the course can be found on the ESTES website

includes breakout sessions, case discussions and topic re-

(www.estesonline.org).

views. These cover a range of subjects including abdominal
sepsis, bowel obstruction, colorectal emergencies, acute
cholecystitis and obstetric emergencies.
The course is divided into two parts: The first consists of
several theoretical, didactic sessions designed to provide
the basic steps for adequate and timely diagnosis and decision making. The second part is video-based and aims to
provide practical strategies from acknowledged experts to
improve the technical skills of the general surgeon when
handling surgical emergencies.
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MUSEC – MODULAR
ULTRASOUND ESTES COURSE
DIEGO MARIANI
DEPARTMENT OF EMERGENCY GENERAL SURGERYLEGNANO HOSPITAL, LEGNANO, ITALY
CORRESPONDENCE: DIEGO.MARIANIMD@GMAIL.COM

What is MUSEC? It’s the definitive ultrasound course for

self. During the course the instructors stay close to each stu-

physicians who work in an emergency setting and need

dent in a 1:4 ratio, guiding his/her learning process leaving

quick answers to focused questions. Like new music,

the probe in his/her hands. We have developed innovative

MUSEC is still singing for all those involved in emergency

phantoms, tailored to our modules. As a student you will

care. Since the beginning, our motto was “from surgeons

experience the sensation of an ultrasound guided invasive

to surgeons”, particularly devoted to Acute Care Surgeons

maneuver, find and detect fluid, abscesses, normal and

and for all Physicians who need a surgical decision-making

pathological bowel loops, etc., in order to rapidly build your

adjunct.

own “muscle & eyes memory”.

MUSEC is a modular clinically oriented ultrasound course,

We are proud that MUSEC has taken place in many Europe-

mostly devoted to the hands-on training on healthy models

an Countries like Austria, Switzerland, Italy, France, Spain,

and phantoms, simulated cases and discussion. It is a blend-

Portugal, The Netherlands, Belgium, Albania, United King-

ed Course: the fundamental and preliminary theoretical

dom, Ireland, Romania, Germany, Greece, Czech Republic.

part is based on an e-learning platform. There are two main

So far MUSEC has prepared more than 1300 medical doctors

aims for each module: technique (“to be able to do”) and

to use ultrasound in emergency settings.

recognizing abnormal findings. The hands-on sessions are
driven by applying ultrasound as a part of decision-making

We are looking forward to arrange MUSEC in Oslo 24-25/4,

process in different scenarios.

before ECTES 2020, hoping to welcome you as one of our
participants!

The course is heavily based on practical sessions because
we are convinced that the best way to learn is to do it your-
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PICTURE Viseu (Portugal) 2014. Instructor Matteo Marconi. Practice on Phantom.

PICTURE Attikon University Hospital 2016. Instructor Efterphy Chouridou.
Practice on Phantom.

PICTURE Pavia (Italy) 2012. Instructor Diego Mariani. Hands on session.

PICTURE Attikon University 2016. Plenary Session.
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www.traumatologi.no

NASJONAL KOMPETANSE TJENESTE FOR TRAUMATOLOGI
NKT-TRAUME
TORBEN WISBORG
FORSKNINGSLEDER, PROFESSOR, NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR TRAUMATOLOGI
KORRESPONDANSE: TORBEN WISBORG - TORBEN.WISBORG@TRAUMATOLOGI.NO

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ble beskrevet i den nasjonale traumeplan fra 2006,
men ble opprette først i 2013 etter søknad fra avdeling for traumatologi, Oslo universitetssykehus
(OUS). Tjenesten er svært desentral, og bygger på et nettverk av regionale traumekoordinatorer
og traumeansvarlige leger. Det er bare fire ansatte, en som koordinator for ATLS, en jobber hoved
sakelig som fagutvikler for den nasjonale førstehjelpsdugnad «Sammen redder vi liv» og Tone
Slåke er tjenestens leder. Torben Wisborg var leder fra 2013 til 2018 i 50% stilling, og jobber nå
20% som forskningsleder.
NETTVERKSMODELL
Vi valgte fra start å bruke en nettverksmodell som arbeidsform. Behandlingen av alvorlig skadde i Norge er planlagt i
den nasjonale traumeplan, som er vedtatt av de regionale
helseforetak. Denne planen forutsetter at alle ledd – fra
førstehjelp til ferdig rehabilitering - fungerer. Traume
sentrene er navene i de regionale traumesystemer. Derfor
brukte vi først de regionale traumeansvarlige som partnere. Vi har bygd opp et sterkt faglig nettverk med de fire
traumesentre som motorer og traumesenteret på Ullevål

TORBEN WISBORG

TONE SLÅKE

STINA RØEGGEN TUCK

MARI BERGAN MØRKVED

som lokomotivet, og dette nettverk driver resten av behand
lingskjeden.
Vi har gjennomført en revisjon av den nasjonale traumeplan i perioden 2014-15, men på grunn av at den nasjonale helseplan skulle behandles i Stortinget måtte videre
behandling av traumeplanen vente, og den ble vedtatt av
de fire regionale helseforetak først i 2017. Nå finnes den
både som app og nettbasert plan, og det er gjort avtaler om
løpende revisjon i kompetansetjenestens regi.
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BILDE 2 Evalueringsbesøk på Ullevål sykehus april 2017.

BILDE 3 Prosedyre for stabilisering av ryggsøylen før endelig avklaring.
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BILDE 4 Tiltakskort og kommunikasjonsplan for alvorlig nedkjølte.

TRAUMESENTRENE

en faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypo-

Fordi vi anser traumesentrene som helt avgjørende for de

termi, som beskriver håndtering av nedkjølte fra skade

regionale traumesystemer tok vi tidlig initiativ til en gjen-

sted til endelig oppvarming. Her foreligger det også hjelpe

sidig besøksordning, der koordinatorer og ansvarlige leger

midler til bruk i behandlingskjeden.

fra de fire traumesentre besøker hverandre om lag hvert
andre år. Disse besøkene forankres hos administrerende di-

ÅRLIGE FAGMØTER

rektør på traumesentrenes universitetsklinikker, og vi har

Kompetansetjeneste har tatt initiativ til å samle ulike årlige

oppnådd at disse interesserer seg for besøkene – og ser at

møter for traumeinteresserte til ett årlig møte – den Nasjon-

rådene fra de besøkende kolleger blir fulgt opp av ledelsen.

ale team- og traumesamling. Har deltar ATLS, KITS, BEST,
nasjonalt traumeregister og NKT-Traume. Dette har vært

RETNINGSLINJER

avholdt på henholdsvis Haukeland og St Olavs hospital de

Kompetansetjeneste tok tidlig initiativ til utvikling av to

siste to årene og gir mulighet for å samle «alle» innen feltet,

nasjonale, evidens- og konsensusbaserte fagprosedyrer på

og består av både fellesmøter og parallelle sesjoner.

områder der vi så store variasjoner i behandlingen i landet.
Retningslinje for stabilisering av ryggsøylen etter skader før

Kompetansetjeneste bidrar på regionale traumemøter i

endelig avklaring ble utarbeidet i 2016, og er nå tilgjengelig

RHF’ene. Vi deltar med faglig oppdatering eller formidler

i www.fagprosedyrer.no for bruk i de enkelte helseforetak.

forelesere til møtene.

På samme måte har en nasjonal arbeidsgruppe utarbeidet
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BILDE 5 Nasjonal team- og traumesamling på Haukeland Universitetssykehus november 2017.

BILDE 6 Regionalt traumemøte Ålesund september 2017.
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BILDE 7 Nettside for traumepasienter, www.traumepasient.no.

FREMTIDIGE ARBEIDSOPPGAVER

EUROPEAN CONGRESS OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY ( ECTES ) 2020

Første oppgave er å koordinere løpende revisjon av den

NKT-traume har vært institusjonelt medlem i European

nasjonale traumeplan. Kompetansetjenesten har avtale

Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) siden

med fagdirektørene i de regionale helseforetak om å samle

2015, i mangel på annen norsk nasjonal traumeforening.

og koordinere forslag til revisjon, og iverksette dem etter

NKT-traume sto sammen med avdeling for traumatologi,

at fagdirektørene godkjenner dem. Den første samling av

OUS, som søker om å få arrangere ECTES i Oslo i 2020. Kon-

gruppen som utarbeidet traumeplanen blir i januar 2020.

gressen vil erstatte Nasjonal traumesamling i 2020, og vi

Kompetansetjenesten bidrar i den nasjonale førstehjelps-

håper at man lykkes å skape en kongress med tverrfaglig

dugnad «Sammen redder vi liv». Vi har hatt ansvar for

fokus.

fornyet faglig innhold i førstehjelpsopplæring i trafikalt
grunnkurs, og bidrar med læremidler.

HJEMMESIDER
Kompetansetjenesten kommuniserer med helsepersonell

Masseskadesituasjoner med pågående livstruende vold

gjennom internett. Vår hjemmeside www.traumatologi.no

(PLIVO) er heldigvis sjeldne, men beredskapsetatene er

besøkes 130.000 ganger pr år, og har 1.800 abonnenter på

pålagt regelmessig felles trening. Dessverre inngår blød-

nyhetsbrev. Nyhetsbrevet er faglige nyheter som publiseres

ningskontroll ikke i denne trening. Kompetansetjeneste

en gang ukentlig, og skal bidra til oppdatert og enhetlig

håper å kunne bidra med et opplæringsprogram som kan

praksis i landet.

spres til nødetatene i hele landet gjennom et kaskadetreningsprinsipp.

Tjenesten skal også omfatte brukere. De fleste alvorlig skadde er ikke brukere før de skades, og en del er så alvorlig

De øvrige nordiske land har lærebøker i traumatologi. Dette

skadd at de enten ikke overlever, eller får så alvorlige se-

finnes ikke i Norge, utover Traumemanualen OUS, som

kveler at de vanskelig kan delta i brukergrupper. Vi har der-

benyttes i større eller mindre grad ved de fleste sykehus

for alliert oss med Personskadeforbundet, som bidrar med

med traumefunksjon. Kompetansetjenesten har plan om

brukerperspektivet, og laget en egen nettside for pasienter

å utvikle et nettbasert opplæringsprogram, som kan bidra

og pårørende, www.traumepasient.no.

med oppdaterte læremidler tilpasset nivået til de som skal
benytte det. Her er vi helt avhengig av vårt nettverk av fagfolk over hele landet.
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NASJONALT TRAUMEREGISTER
ELISABETH JEPPESEN
LEDER, NASJONALT TRAUMEREGISTER
KORRESPONDANSE: ELISABETH JEPPESEN - ELIJEP@OUS - HF.NO

Nasjonalt traumeregister (NTR) fikk formell status som nas-

behandlingen i Norge; NTR overvåker og rapporterer,

jonalt medisinsk kvalitetsregister i 2006, men de første nas-

og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-

jonale registreringene er fra 2015. Oslo universitetssykehus

Traume) bidrar til implementering og regulering av tiltak

drifter registeret og databehandlingsansvarlig er admini

som øker kvaliteten på behandlingen. Dette kvalitetssys-

strerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF. Reg-

temet er således basert på oppdatert kunnskap i samarbeid

isterets hovedmål er å bidra til økt kvalitet i behandlingen

med et dedikert fagmiljø.

av traumepasienter. Gjennom evaluering av den samlede
behandlingen av alvorlig skadde pasienter er registeret

Alle pasienter med alvorlig skade, eller med mistanke om

tenkt brukt i kvalitetsforbedring av traumeomsorgen i

alvorlig skade, skal inkluderes i NTR. I hovedsak gjelder

Norge. Registeret kan slik bidra til å redusere sykelighet

dette alle pasienter som tas imot av traumeteam i syke-

og dødelighet, sikre hensiktsmessig ressursbruk, redusere

husene og det samles informasjon fra alle deler av behan-

uberettiget variasjon og være et viktig bidrag til forebyg-

dlingskjeden.

gende arbeid.
Alle akuttsykehus med traumefunksjon og alle fire traume
Variasjon mellom sykehus, helseforetak og regioner skal

sentra har levert data for 2018 som gir 100 % oppslutning.

avdekkes og gi mulighet for nærmere undersøkelser. Nas-

Ikke alle sykehus har levert komplette data for 2018. Likevel

jonal traumeplan har gitt traumebehandlingen i Norge

har registeret en dekningsgrad på pasientnivå på over 85

gode rammer for at traumepasienter, uavhengig av bosted,

%. NTR har siden 2015 samlet data på over 35 000 pasient-

skal ha lik rett på helsetjenester. Tall fra 2018 viser blant

er og totalt ble 7910 pasienter registrert med skadedato i

annet stor variasjon i billeddiagnostiske undersøkelser

2018. NTR er en attraktiv og viktig datakilde for kvalitets-

mellom sykehus.

forbedring, forskning og forebygging.

NTR er en viktig del av et større nasjonalt kvalitetssystem;

Årsrapporter og informasjon finner du her: https://nkt-

Nasjonalt traumesystem definerer standarder for traume-

traume.no/velkommen-til-nasjonalt-traumeregister/
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BILDE 1 Aldersfordeling 2018. Andelen menn med skader er høyere enn kvinner og er tilnærmet lik som tidligere år (68 %). Høyest skadeprevalens
ses i aldergruppen 16 - 22 år hos både kvinner og menn. Gjennomsnittsalder er 42 år (median 40) og varierte fra 0 - 101 år.

KIRURGEN 4-2019 I 281

Klexane «sanofi-aventis»
C Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.
ATC-nr.: B01A B0
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 15 000 IU/ml (150 mg/ml): 1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 15 000 IU (150 mg) anti-Xa, sterilt vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass (flerdose) 10 000 IU/ml (100 mg/ml): 1 ml inneh.: Enoksaparinnatrium 10 000 IU (100 mg) anti-Xa, benzylalkohol 15 mg, sterilt vann til 1 ml. Med konserveringsmiddel.
Indikasjoner: Voksne: Profylakse mot venøs tromboembolisme (VTE) hos kirurgiske pasienter med moderat eller høy risiko, særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi, inkl. kreftkirurgi. Profylakse mot VTE hos
medisinske pasienter med akutt sykdom (f.eks. akutt hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet som har økt risiko for VTE. Behandling av dyp venetrombose (DVT)
og pulmonal emboli (PE), unntatt tilfeller av PE der det er sannsynlig at trombolytisk behandling eller kirurgi er påkrevd. Forebyggelse av trombedannelse i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse. Akutt koronarsykdom:
Behandling av ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI), i kombinasjon med oral acetylsalisylsyre (ASA). Behandling av akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon (STEMI), inkl. pasienter
som skal behandles medikamentelt eller med påfølgende perkutan koronar intervensjon (PCI). Dosering: For å bedre sporbarheten til lavmolekylære hepariner (LMWH), som er biologiske legemidler, anbefales det at
preparatnavn og batchnummer registreres i pasientjournalen. Profylakse mot VTE hos kirurgiske voksne pasienter med moderat til høy risiko: Ved moderat risiko for tromboembolisme er anbefalt dose 2000 IU (20 mg) 1
gang daglig gitt s.c. Preoperativ initiering (2 timer før operasjon) med 2000 IU (20 mg) ble vist å være effektivt og sikkert ved kirurgi med moderat risiko. Ved moderat risiko bør behandling fortsette i minst 7-10 dager
uavhengig av pasientens tilstand (f.eks. mobilitet). Profylaksen bør fortsette til pasienten ikke lenger har særlig redusert mobilitet. Ved høy risiko for tromboembolisme er anbefalt dose 4000 IU (40 mg) 1 gang daglig gitt
s.c. med anbefalt oppstart 12 timer før operasjon. Ved behov for oppstart av preoperativ profylakse tidligere enn 12 timer (f.eks. høyrisikopasienter som venter på en utsatt ortopedisk kirurgi), bør siste injeksjon ikke gis
senere enn 12 timer før operasjon, og neste injeksjon 12 timer etter operasjon. Hos pasienter som gjennomgår en stor ortopedisk operasjon anbefales utvidet tromboseprofylakse i opptil 5 uker. Hos pasienter med høy risiko
for VTE som gjennomgår kreftkirurgi i abdomen eller bekken anbefales utvidet tromboprofylakse i opptil 4 uker. Profylakse mot VTE hos medisinske voksne pasienter: 4000 IU (40 mg) gitt s.c. 1 gang daglig.
Behandlingsvarigheten er minst 6-14 dager uavhengig av pasientens tilstand. Behandling av DVT og PE hos voksne: Kan administreres enten som 1 daglig s.c. injeksjon à 150 IU/kg (1,5 mg/kg) eller som 2 daglige s.c.
injeksjoner à 100 IU/kg (1 mg/kg). Regimet bør velges av legen basert på individuell vurdering, inkl. vurdering av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning. Doseringsregimet med 150 IU/kg (1,5 mg/kg) 1 gang
daglig bør brukes til ukompliserte pasienter med lav risiko for ny VTE. Doseringsregimet med 100 IU/kg (1 mg/kg) 2 ganger daglig bør brukes hos alle andre pasienter, f.eks. pasienter med fedme, med symptomatisk PE,
kreft, gjentakende VTE eller proksimal (vena iliaca) trombose. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet er 10 dager. Behandling med et oralt antikoagulantia startes når det er hensiktsmessig. Forebyggelse av trombedannelse
under hemodialyse hos voksne: Anbefalt dose er 100 IU/kg (1 mg/kg). Ved høy risiko for blødning, kan dosen reduseres til 50 IU/kg (0,5 mg/kg) ved dobbel vaskulær adgang, eller 75 IU/kg (0,75 mg/kg) ved enkel vaskulær
adgang. Ved hemodialyse gis enoksaparin i den arterielle delen av dialyseenheten ved begynnelsen av dialysen. Effekten av denne dosen er normalt tilstrekkelig til 4 timers dialyse. Hvis fibrinringer sees, f.eks. hvis varigheten
av dialysen er lenger enn normalt, kan man imidlertid gi ytterligere en dose på 50-100 IU/kg (0,5-1 mg/kg). Ingen data tilgjengelig for pasienter som bruker enoksaparin som profylakse eller behandling og ved hemodialyse.
Akutt koronarsyndrom hos voksne; behandling av ustabil angina og NSTEMI og behandling av akutt STEMI: Behandling av ustabil angina og NSTEMI: Anbefalt dose er 100 IU/kg (1 mg/kg) hver 12. time gitt s.c. i
kombinasjon med blodplatehemmende behandling i minst 2 dager og inntil klinisk stabilisering; vanligvis 2-8 dager. ASA er anbefalt hos alle pasienter uten kontraindikasjon, med oral oppstartsdose på 150-300 mg (hos
ASA-naive pasienter), og en vedlikeholdsdose på 75-325 mg/dag over lang tid, uavhengig av behandlingsstrategi. Behandling av akutt STEMI: Anbefalt dosering er 3000 IU (30 mg) gitt som 1 enkelt i.v. bolusdose + 1 s.c.
dose på 100 IU/kg (1 mg/kg), etterfulgt av 100 IU/kg (1 mg/kg) administrert s.c. hver 12. time (maks. 10 000 IU (100 mg) for de 2 første s.c. dosene). Hensiktsmessig blodplatehemmende behandling som f. eks. oral ASA
(75-325 mg 1 gang daglig) bør gis samtidig dersom det ikke er kontraindisert. Anbefalt behandlingsvarighet er enten 8 dager eller inntil utskriving fra sykehus, avhengig av hva som inntreffer først. Ved samtidig
administrering med trombolytika (fibrinspesifikk eller ikke-fibrinspesifikk) bør enoksaparin gis mellom 15 minutter før og 30 minutter etter at fibrinolytisk terapi er startet. STEMI-pasienter med påfølgende PCI: Hvis den
siste s.c. enoksaparindosen ble gitt <8 timer før ballongen blåses opp, behøves ingen ekstra dose. Hvis den siste s.c. enoksaparindosen ble gitt >8 timer før ballongen blåses opp, bør en i.v. bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/
kg) enoksaparin gis. For dosering hos eldre ≥75 år, se Spesielle pasientgrupper under. Bytte mellom enoksaparin og orale antikoagulantia: Bytte mellom enoksaparin og vitamin K-antagonist (VKA): Bytte fra enoksaparin
til VKA: Da det tar en stund før VKA gir maks. effekt bør behandling med enoksaparin fortsette med konstant dose inntil INR er opprettholdt innenfor ønsket område i 2 påfølgende tester. Bytte fra VKA til enoksaparin:
Behandling med VKA bør seponeres og 1. dose enoksaparin gis når INR er under det terapeutiske området. Bytte mellom enoksaparin og direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK): Bytte fra enoksaparin til DOAK:
Behandling med enoksaparin skal seponeres, og DOAK startes 0-2 timer før tidspunktet for når neste planlagte administrering av enoksaparin skulle blitt gitt. Bytte fra DOAK til enoksaparin: 1. dose enoksaparin skal gis
når neste dose DOAK egentlig skulle vært gitt. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data, forsiktighet skal utvises pga. økt blødningsrisiko. Dosejustering basert på måling av anti-Xa-nivåer er
upålitelig ved levercirrhose og anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke anbefalt ved moderat (ClCR 30-50 ml/minutt) og lett (ClCR 50-80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Bruk er ikke anbefalt ved ClCR
<15 ml/minutt, bortsett fra som tromboseprofylakse i ekstrakorporal sirkulasjon ved hemodialyse. Ved ClCR 15-30 ml/minutt reduseres dosen etter følgende tabell (de anbefalte dosejusteringene gjelder ikke indikasjonen
hemodialyse):
Indikasjon

Doseringsregime

Profylakse mot VTE

2000 IU (20 mg) s.c. 1 gang daglig

Behandling av DVT og PE

100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. 1 gang daglig

Behandling av ustabil angina og NSTEMI

100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. 1 gang daglig

Behandling av akutt STEMI (pasienter <75 år)

1 × 3000 IU (30 mg) i.v. bolusdose + 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. og deretter 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. hver 24. time.

Behandling av akutt STEMI (pasienter >75 år)

Ingen initial i.v. bolus, 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. og deretter 100 IU/kg (1 mg/kg) s.c. hver 24. time.

Det foreligger ikke anbefaling om dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon, men nøye klinisk overvåkning tilrådes. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Hetteglasset inneholder benzylalkohol
og skal ikke brukes hos nyfødte eller for tidlig fødte barn. Eldre: Ikke nødvendig med dosejustering hos eldre ved andre indikasjoner enn STEMI, med mindre nyrefunksjonen er nedsatt. Ved akutt STEMI hos eldre ≥75 år
skal ikke en initial i.v. bolusdose gis. Dosering innledes med 75 IU/kg (0,75 mg/kg) s.c. hver 12. time (maks. 7500 IU (75 mg) kun for hver av de 2 første s.c. dosene, etterfulgt av 75 IU/kg (0,75 mg/kg) s.c. for påfølgende
doser). Økt blødningsrisiko er sett ved terapeutiske doser hos eldre ≥80 år. Nøye klinisk overvåkning er anbefalt, særlig for de som er ≥80 år. Dosereduksjon kan vurderes hos eldre >75 år som behandles for STEMI. Vekt:
Kvinner med lav vekt (<45 kg) og menn med lav vekt (<57 kg) vil ved profylaktiske doser (ikke vektjusterte) ha økt risiko for blødning ved enoksaparinbehandling. Nøye klinisk overvåkning anbefales. Tilberedning/
Håndtering: Kun klar, fargeløs til gulaktig oppløsning skal anvendes. Ferdigfylt sprøyte: Klar til bruk, til s.c. injeksjon. Hver sprøyte er kun til engangsbruk. Luftboblen i sprøyten skal ikke fjernes før injeksjon/bruk, da
dette kan føre til tap av legemiddel. Når legemiddelmengden som skal injiseres må justeres basert på pasientens kroppsvekt, skal overskytende volum fjernes fra den graderte sprøyten før injeksjon. Vær oppmerksom på at
det i enkelte tilfeller ikke er mulig å oppnå en eksakt dose pga. graderingen på sprøytene, og i slike tilfeller skal dosen rundes opp til nærmeste gradering. Skal ikke blandes med andre legemidler. Hetteglass (flerdose): Til
i.v. (bolus) injeksjon og kun ved indikasjonen akutt STEMI, straks etterfulgt av en s.c. injeksjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som i.v. injeksjon. Administreres da via en i.v. tilgang, se Administrering. Kan
administreres sammen med fysiologisk saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning. Skal ikke blandes eller administreres sammen med andre legemidler. For å unngå mulig blanding med andre legemidler skal den i.v.
tilgangen som er valgt skylles med en tilstrekkelig mengde fysiologisk saltvann (0,9%) eller 5% glukoseoppløsning før og etter i.v. bolus administrering. Bruk av en tuberkulinsprøyte eller tilsvarende anbefales for å sikre
opptrekking av nøyaktig legemiddelvolum. Administrering: Gis som dyp s.c. injeksjon ved forebyggelse av VTE etter kirurgi, ved behandling av DVT og PE og ved behandling av ustabil angina og NSTEMI. Ved akutt
STEMI innledes behandling med 1 i.v. bolusdose straks etterfulgt av s.c. injeksjon. Ved forebyggelse av trombedannelse i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse gis enoksaparin i den arterielle delen av dialyseenheten.
Enoksaparin skal ikke gis i.m. Ferdigfylt sprøyte: Administreres ved dyp s.c. injeksjon og bør fortrinnsvis gjøres når pasienten ligger. Hele lengden av nålen skal stikkes vertikalt inn i hudfolden som holdes forsiktig mellom
tommel og pekefinger. Hudfolden skal ikke slippes før injeksjonen er helt ferdig. Ikke gni på injeksjonsstedet etter administrering. Injeksjonsstedet bør byttes på mellom høyre og venstre side av anterolaterale eller
posterolaterale av mageregionen/abdomen. Se for øvrig pakningsvedlegget for nærmere bruksanvisning. Hetteglass: I.v. (bolus) injeksjon (kun ved indikasjonen akutt STEMI): Initieres med en i.v. bolus injeksjon, straks
etterfulgt av en s.c. injeksjon. Både hetteglass og ferdigfylt sprøyte kan gis som i.v. injeksjon. Ved bruk av gradert ferdigfylt sprøyte til den innledende bolusdosen på 3000 IU (30 mg) fjernes overskytende volum slik at
sprøyten kun inneholder 3000 IU (30 mg). Deretter kan dosen injiseres rett i i.v.-slangen. For pasienter som behandles med PCI, administreres en ytterligere bolusdose på 30 IU/kg (0,3 mg/kg) dersom siste s.c. administrering
ble gitt >8 timer før oppblåsing av ballongen. For å sikre nøyaktigheten til det lille volumet som skal injiseres anbefales det å fortynne legemidlet til 300 IU/ml (3 mg/ml), se SPC for bruksanvisning. Hemodialyse; injeksjon
i arteriell del: Ved hemodialyse gis enoksaparin via den arterielle delen av dialyseenheten for å forhindre trombedannelse i enheten. Administrering under spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Se SPC for prosedyre
ved profylaktiske doser og ved doser brukt til behandling. Risiko for spinale/epidurale hematomer, se Forsiktighetsregler. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for enoksaparin, heparin og heparinderivater, inkl. andre
lavmolekylære hepariner. Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene eller ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv klinisk signifikant blødning og sykdommer med høy
blødningsrisiko, inkl. nylig hjerneblødning, gastrointestinale sår, tilstedeværelse av maligne neoplasmer med høy blødningsrisiko, nylig kirurgi i hjerne, ryggmarg eller øyet, kjente eller mistenkte øsofageale varicer,
arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller alvorlige intraspinale eller intracerebrale vaskulære misdannelser. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional anestesi når enoksaparin er brukt terapeutisk i løpet av
de foregående 24 timene. Hetteglass: Hypersensitivitet for benzylalkohol. Hetteglassene skal ikke brukes til nyfødte eller for tidlig fødte barn. Forsiktighetsregler: Generelt: Enoksaparin og andre lavmolekylære hepariner
(LMWH) kan ikke brukes om hverandre (enhet for enhet) pga. forskjellig fremstillingsprosess, molekylvekt, enheter, dosering, klinisk effekt og sikkerhet som medfører ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivitet,
f.eks. antitrombinaktivitet og blodplateinteraksjon. Man må derfor være oppmerksom på og følge retningslinjene for bruk av hvert enkelt preparat nøye. Historie med heparinindusert trombocytopeni (HIT) (>100 dager
siden): Antistoffer kan være tilstede i sirkulasjonen i flere år. Enoksaparin brukes med ekstrem forsiktighet hos pasienter med HIT med eller uten trombose i anamnesen. Bruk i slike tilfeller må kun tas etter en nøye nytte-/
risikoanalyse og etter at alternative behandlinger med ikke-hepariner er vurdert. Monitorering av blodplater: Risiko for antistoffmediert HIT kan vedvare i flere år, og er også tilstede med LMWH. Slik trombocytopeni
oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det er derfor anbefalt å måle antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. Ved fall i platetallet på 30-50% av initial verdi, må behandlingen umiddelbart
avbrytes og pasienten settes på annen ikke-heparin antikoagulasjonsbehandling. Blødning: Ved blødning må årsaken undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet utvises ved tilstander som øker blødningsfaren, som
f.eks. ved svekket hemostase, tidligere magesår, nylig iskemisk slag, alvorlig arteriell hypertensjon, nylig diabetes retinopati, nevrokirurgi eller øyeoperasjoner, eller samtidig behandling med andre legemidler som påvirker
hemostasen. Laboratorietester: Doser brukt ved profylakse mot venetrombose påvirker ikke enoksaparin blødningstid og standard blodkoagulasjonstester signifikant. Blodplateaggregeringen eller bindingen av fibrinogen
til blodplatene påvirkes heller ikke. Ved høyere doser kan aPTT og ACT øke. Denne økningen er ikke lineært korrelert med økning av enoksaparins antitrombotiske aktivitet og derfor uegnet til å måle enoksaparinaktivitet.
Spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon: Skal ikke utføres i løpet av de første 24 timene etter administrering av terapeutiske doser enoksaparin. Tilfeller av spinale/epidurale hematomer som resulterte i langvarig eller
permanent paralyse ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/epiduralanestesi, er rapportert. Risikoen antas å være høyere ved bruk av daglige doser >4000 IU (40 mg), ved postoperativt inneliggende epiduralkateter
eller ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen (f.eks. NSAID), ved traumatisk eller gjentatt spinal-/epiduralpunksjon, eller hos pasienter med spinalkirurgi i anamnesen eller spinalmisdannelser. For å
redusere potensiell blødningsrisiko må plassering og fjerning av kateter utføres når antikoagulant effekt av enoksaparin er lav, dvs. minst 12 timer etter administrering av lavere doser og minst 24 timer etter høyere doser.
Ved ClCR 15-30 ml/minutt bør det vurderes å doble utsettelsestiden. Etter fjerning av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste enoksaparindose vurderes. Beslutter man å gi antikoagulasjon sammen med epidural- eller
spinalanestesi/-analgesi eller spinalpunksjon, må det foretas hyppige kontroller for å oppdage ev. symptomer på nevrologisk svikt, som ryggsmerter, nummenhet eller svakhet i ben, dysfunksjon i tarm og/eller blære.
Pasienten må instrueres om å informere legen straks hvis noen av symptomene nevnt over skulle forekomme. Mistenkes spinalt hematom, kreves rask diagnose og behandling inkl. spinal dekompresjon som må igangsettes
omgående. Hudnekrose/kutan vaskulitt: Hudnekrose og kutan vaskulitt er rapportert med LMWH og skal føre til øyeblikkelig seponering av behandlingen. Perkutan koronar revaskularisering: For å redusere risiko for
blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, NSTEMI og akutt STEMI, må de anbefalte tidsintervallene mellom hver enoksaparindose følges nøye. Det er viktig å oppnå hemostase ved innstikkstedet
etter PCI. I de tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen fjernes med en gang. Hvis manuell kompresjonsmetode brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis
enoksaparinbehandlingen fortsetter skal neste dose ikke gis før 6-8 timer etter at innføringshylsen er fjernet. Prosedyrestedet skal observeres for å kunne oppdage tegn til blødninger eller hematomdannelse. Akutt infeksiøs
endokarditt: Bruk av heparin ved akutt infeksiøs endokarditt er ikke anbefalt pga. risiko for cerebral blødning. En grundig nytte/risikovurdering må tas hvis bruk anses som absolutt nødvendig. Kunstige hjerteklaffer: Begrenset data. Brukes med forsiktighet som profylakse hos pasienter med kunstige hjerteklaffer. Gravide med kunstig hjerteklaff, se Graviditet, amming og fertilitet. Eldre, nedsatt leverfunksjon eller lav vekt: Se Dosering.
Nedsatt nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon er eksponeringen for enoksaparin økt, noe som øker risikoen for blødning. Nøye klinisk overvåkning anbefales, og biologisk monitorering ved måling av anti-Xa-aktivitet kan
vurderes. Se Dosering. Pasienter med fedme: Sikkerhet og effekt av profylaktiske doser ved fedme (BMI >30 kg/m2) er ikke klarlagt. Det finnes ingen konsensus for dosejustering. Disse pasientene bør overvåkes nøye mht.
tegn og symptomer på tromboembolisme. Hyperkalemi: Hepariner kan undertrykke utskillelsen av aldosteron fra binyrene og føre til hyperkalemi. Plasmakalium bør kontrolleres regelmessig, særlig ved diabetes mellitus,
kronisk nyresvikt, allerede eksisterende metabolsk acidose og pasienter som tar legemidler kjent for å øke kalium. Hjelpestoff: Hetteglassene inneholder benzylalkohol (konserveringsmiddel), og skal ikke benyttes hos
nyfødte eller for tidlig fødte barn pga. fare for «gasping syndrome». Benzylalkohol kan også gi forgiftninger og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn ≤3 år. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ikke-anbefalte kombinasjoner: Det anbefales at behandling med midler som påvirker hemostasen seponeres før enoksaparinbehandling startes, om ikke bruken er strengt nødvendig.
Slike midler er: Systemiske salisylater, ASA, NSAID, andre trombolytika (f.eks. alteplase, reteplase, streptokinase, tenekteplase, urokinase) og antikoagulantia. Dersom samtidig bruk er nødvendig skal enoksaparin brukes
med nøye klinisk overvåkning og laboratorietester når relevant. Kombinasjoner som brukes med forsiktighet: Blodplateaggregasjonshemmere inkl. ASA i doser som brukes ved kardioproteksjon, klopidogrel, tiklopidin og
glykoprotein IIb/IIIa-antagonister brukt ved akutt koronarsykdom (pga. blødningsrisiko), dekstran 40 og systemiske glukokortikoider. Legemidler som øker kaliumnivået i serum kan gis samtidig under nøye klinisk
overvåkning og relevante laboratorietester. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen holdepunkter for at enoksaparin passerer placentabarrieren i 2. og 3. trimester. Data fra 1. trimester mangler. Dyrestudier
indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør kun brukes under graviditet dersom strengt nødvendig. Ingen økt risiko for blødning, tromobocytopeni eller osteoporose ved bruk, men gravide bør følges nøye
opp mht. tegn på blødning eller overdreven antikoagulasjon og skal bli informert om risikoen for blødning. Ferdigfylt sprøyte anbefales ved bruk da hetteglasset inneholder benzylalkohol som krysser placenta. Dersom
epiduralanestesi er planlagt anbefales det å avslutte behandlingen med enoksaparin på forhånd. Gravide med kunstig hjerteklaff kan ha en forhøyet risiko for tromboembolisme og bruk anbefales ikke. Amming: Overgang i
morsmelk er ukjent, men oral absorpsjon er lite sannsynlig. Kan brukes under amming. Fertilitet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier viste ingen påvirkning på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Lever/
galle: Forhøyede leverenzymer (i hovedsak transaminaser; >3 × ULN). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose utenom injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal
blødning), hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose (blodplater >400 g/liter). Hud: Urticaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom, smerter, eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smerter, reaksjoner. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Bulløs dermatitt. Lever/galle:
Hepatocellulær leverskade. Øvrige: Lokal irritasjon, hudnekrose ved injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili, hemoragisk anemi, immunoallergisk trombocytopeni med trombose; i enkelte
tilfeller ytterligere komplisert av organinfarkt eller iskemi i ekstremitetene. Hjerte/kar: Tilfeller av spinale/epidurale hematom (disse reaksjonene har resultert i forskjellig grad av nevrologisk skade, inkl. langvarig eller
permanent lammelse). Hud: Alopesi, kutan vaskulitt, hudnekrose som vanligvis oppstår ved injeksjonsstedet (forut for slike reaksjoner opptrer ofte purpura eller infiltrerende og smertefulle erytematøse utslett), kuler på
injeksjonsstedet (inflammatoriske infiltrater som ikke var cyster med innkapslet enoksaparin; disse forsvinner etter få dager og avbrudd er unødvendig). Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk.

enoksaparin

1

2

Før subkutan
injeksjon

Etter subkutan
injeksjon

KLEXANE®
med automatisk sikkerhetssprøyte*

www.sanofi.no/no/contact-hcp

*Automatisk sikkerhetssprøyte fås til Klexane 12000 IE/120 MG og Klexane 15000 IE/150 MG

sanofi-aventis Norge AS Pb 133, 1325 Lysaker Tel.: 67 10 71 00 www.sanofi.no

SANO.ENO.19.10.0296

Skann denne QR-koden for
å melde deg på Sanofis
nyhetsbrev om kardiologi.

Lever/galle: Kolestatisk leverskade. Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose etter langtidsbruk (>3 måneder). Undersøkelser: Hyperkalemi. Se SPC for detaljer vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjoner
i kliniske studier. Overdosering/Forgiftning: Store doser enoksaparin i.v., s.c. eller ekstrakorporal kan gi blødninger. Effekten kan nøytraliseres med protaminsulfat som langsom i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat
nøytraliserer antikoagulasjonseffekten av 100 IU (1 mg) enoksaparin hvis enoksaparin er gitt <8 timer tidligere. Hvis enoksaparin er gitt >8 timer tidligere, eller ved behov for gjentatt dosering av protaminsulfat, gis 0,5 mg
protaminsulfat pr. 100 IU (1 mg) enoksaparin. Dersom enoksaparin er gitt >12 timer tidligere, er injeksjon av protaminsulfat kanskje ikke nødvendig. Selv ved høye doser protamin, kan anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig
nøytraliseres (maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rapportert) forventes ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A B01
på www.felleskatalogen.no.Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares <25°C. Skal ikke fryses. Hetteglass: Oppbevares i maks. 28 dager ved 25°C etter anbrudd. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske: 10 000 IU/ml (100
mg/ml): 10 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 2000 IU (20 mg)) kr 215,30. 50 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 2000 IU (20 mg)) kr 931,70. 10 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 366,40. 50 × 0,4 ml1 (ferdigfylt
sprøyte, 4000 IU (40 mg)) kr 1687,20. 10 × 0,6 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 6000 IU (60 mg)) kr 481,90. 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 8000 IU (80 mg)) kr 567,80. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 10 000 IU (100 mg)) kr
649,70. 15 000 IU/ml (150 mg/ml): 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 12 000 IU (120 mg)) kr 963,70. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 15 000 IU (150 mg)) kr 1083,60. Injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass (flerdose): 10
000 IU/ml (100 mg/ml): 3 ml1 (hettegl., 30 000 IU (300 mg)) kr 279,10. Refusjon: 1 B01A B05_1 Enoksaparin Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse
hos pasienter med kraftig øket risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved
hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Refusjonskode:
ICPC

Vilkår nr

ICD

Vilkår nr

-20

Tromboseprofylakse ved kirurgi

136

-20

Tromboseprofylakse ved kirurgi

136

-51

Organtransplantasjon

136

-90

Palliativ behandling i livets sluttfase

136

-90

Palliativ behandling i livets sluttfase

136

D68.8

Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser

-

B83

Koagulasjonsdefekt INA

136

D68.9

Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse

136

B83

Koagulasjonsdefekt spesifisert

-

I20.0

Ustabil angina

-

K74
K75
K93
K94

Angina pectoris ustabil
Akutt hjerteinfarkt
Lungeemboli
Dyp venetrombose

-

I21
I22
I26
I80

Akutt hjerteinfarkt
Påfølgende hjerteinfarkt
Lungeemboli
Flebitt og tromboflebitt

-

U28

Redusert funksjonsevne nyredialyse

-

I82

Annen emboli og trombose i vener

-

Z94

Status etter transplantert organ og vev

136

Z99.2

Avhengighet av nyredialyse

-

Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal
brukes i mindre enn tre måneder.
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INTERNASJONALT ATLS KURS
ECTES 2020, OSLO, NORGE
JOAKIM JØRGENSEN
LEDER ATLS NORGE
KORRESPONDANSE: JOAKIM JØRGENSEN – JOAKIM.JORGENSEN@ONLINE.NO

Historien om Advanced Trauma Life Support (ATLS) startet

on Trauma (ACS-COT) regioner. Region 15 dekker Europa,

i 1976 da den ortopediske kirurgen James K. Styner med

Russland og Afrika sør for Sahara. ATLS European Asso-

familien krasjet i en kornåker i Nebraska, USA. Nivået på

ciation (AEA) ble opprettet i 2005 og består i dag av 25

omsorgen han og familien mottok på sykehuset gav opphav

medlemsland og 3 samarbeidsland i ACS-COT region 15.

til det velkjente sitatet:

Det er den største og en av de mest produktive ATLS ACSCOT regionene med over 800 ATLS kurs årlig.

“When I can provide better care in the field with limited
resources than what my children and I received at the

I løpet av de siste 40 årene har kurset utviklet seg til den

primary care facility, there is something wrong with the

nåværende 11. utgaven med betydelige bidrag fra AEA.

system, and the system has to be changed”

Kurset er i dag et interaktivt kurs med scenario baserte

J. Styner

diskusjoner og øvingsstasjoner med hovedfokus på initial
evaluering og håndtering av traumepasienten

Det første ATLS-kurset ble avholdt i 1978 med fokus på en
systematisk ABCDE tilnærming til traumepasienten. Kursen

Vi inviterer til et internasjonalt 2,5 dagers ATLS kurs med

er videreutviklet siden den gang og er nå tilgjengelig i 84

meget erfarne ATLS instruktører fra Sør Afrika, Storbritan-

land over nesten hele verden, og danner grunnlaget for en

nia, Columbia, USA, Danmark og Norge. Datoene er 22 - 24

felles tilnærming og felles språk i en tverrfaglig tilnærming

april 2020, og kurset blir holdt på engelsk.

til den kritisk skadde pasienten. ATLS ble innført i Norge i
2003, hvor det arrangeres ca 10 kurs i året.

For å søke på kurset: https://traumatologi.pameldings
system.no/atls-oslo-ectes-2020

Det er 17 ATLS American College of Surgeons Committee
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TRAUMA SURGERY AND
ACUTE CARE OPEN ( TSACO)
COMPETITION DURING
ECTES 2020
TIM FABIAN
EDITOR IN CHIEF, TSACO
CORRESPONDENCE: INFO.TSACO@BMJ.COM

TRAUMA
SURGERY
TIM FABIAN
EDITOR IN CHIEF, TSACO

& ACUTE
CAREOPEN

Trauma Surgery and Acute Care Open (TSACO) is excited to
participate in ECTES 2020, April 26-28 in Oslo. TSACO is the
American Association for the Surgery of Trauma (AAST)’s
open access journal dedicated to the rapid publication of
peer-reviewed, high-quality trauma and acute care research. TSACO provides an interdisciplinary forum for
global issues in trauma and acute care surgery. At ECTES
2020 TSACO will participate by sponsoring a prize winning
session for the top abstract written by a resident.
@TSACO_AAST
tsaco.bmj.com

286 I KIRURGEN 4-2019

Organised by
European Society for Trauma & Emergency Surgery
Norwegian National Advisory Unit for Trauma

21st European Congress of Trauma and Emergency Surgery - Preliminary Programme
Sunday, 26 April

21st European Congress of
Trauma & Emergency Surgery
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Bundles of care in
emergency surgery
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IL 4 VTS Under
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Multiple rib fractures challenges and
solutions
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FPS 3 Free Paper
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16:00–17:30
FPS 4 Free Paper
Session 4
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PhD Intervju:

Livet etter krigsrelaterte
ekstremitetsamputasjoner
HANNE HESZLEIN - LOSSIUS
AVDELING FOR ANESTESIOLOGI, VOSS SYKEHUS
KORRESPONDANSE: HANNE HESZLEIN - LOSSIUS - HANNELOSSIUS@GMAIL.COM

Under angrepne på Gaza i 2006 og 2008 / 09, rapporterte
både lokale og internasjonale kirurger om nye typer skader. Pasientene hadde omfattende brannskader og alvorlige
amputasjonsskader, men uten typiske fragment- og splintskader som er vanlige ved krigsrelaterte amputasjons
skader forårsaket av eksplosiver (1,2). I 2009 ble det følgelig
anbefalt å undersøke overlevere og kartlegge disse endringene i skademekanisme (3). Sammen med en gruppe
HANNE HESZLEIN - LOSSIUS
VOSS SYKEHUS

lokale leger og min veileder, Mads Gilbert, startet jeg data
innsamlingen sommeren 2014, to uker før det 51 dager
lange militære angrepet, «Operation Protective Edge”.
I løpet av 2014 intervjuet og undersøkte vi nærmere 300
pasienter med krigsrelaterte amputasjonsskader på Gazas

Doktorgraden min er en retrospektiv klinisk oppfølg-

eneste protese- og rehabiliteringssenter. Skademekanisme,

ingsstudie av pasienter med krigsrelaterte amputasjons-

amputasjonsnivå, kirurgiske inngrep, komorbiditet, rest-

skader i Gaza, okkupert Palestina.

funksjon, rehabilitering, psykisk helse og sosioøkonomisk
status ble kartlagt.

Som tredjeårsstudent på medisinstudiet i Bergen, skulle
jeg velge et forskningsprosjekt i forbindelse med studiets

Artiklene i doktorgraden ble publisert i The Lancet Plane-

særoppgave, og dette ble mitt første møte med Gaza og

tary, BMJ og BMC, og viser hvordan krigsrelaterte amputa

pasientene.

sjonsskader medfører en rekke alvorlige konsekvenser for
den amputerte og deres familier. Droner hadde amputert

Gaza har opplevd fire store Israelske militære angrep si-

over halvparten av pasientene i studien og forårsaket også

den 2006 (2006, 2008 / 09, 2012 og 2014), hvor tusenvis av

de aller største traumene. I tillegg hadde overlevere med

palestinere har blitt alvorlig skadet. De siste 12 årene har

krigstraumer forårsaket av droner signifikant flere kirur-

befolkningen i tillegg levd under en internasjonal fordømt

giske intervensjoner sammenlignet med overlevere truffet

blokade og beleiring med økende fattigdom og arbeids

av andre våpen. Den typiske pasienten vi møtte var høyt

ledighet. I samme tidsperiode har flere sivile fått ampu

utdannet, ung og med et stort forsørgeransvar. En av fem

tert ekstremiteter av droner (fjernstyrte, våpenbærende

var barn. Flesteparten av de amputerte hadde major (over

førerløse fly).

ankelnivå) amputasjoner i underekstremitetene. Vi fant

290 I KIRURGEN 4-2019

FORSKNING & UTDANNING

BILDE Med gode kollegaer, Dr. Anas Ismail og Dr. Nashwa Skaik, på et av mange besøk i Gaza.

også at fattigdom som følge av amputasjonsskade mulig

får svar på det man lurer på, men at man kanskje oftere får

er et større traume for pasienten enn selve amputasjonen.

svar på spørsmål man aldri stilte i utgangspunktet.

HVA VAR DIN MOTIVASJON FOR Å BEGYNNE MED FOR-

HVORDAN HAR DU DRAT T NYT TE AV DOKTORGRADEN I

SKNING?

KLINIKKEN?

Hovedmotivasjonen for å begynne med forskning var alle

Hverdagen i Gaza kan føles langt unna når jeg er på jobb

de ubesvarte spørsmålene jeg satt med. Under de første

som anestesilege på Voss. Men, så er det de pasientmøtene

militære angrepene i Gaza jobbet jeg som journalist. Da jeg

hvor lærdommer fra Gaza er uvurderlige. Famlende fraser

senere tok medisinutdannelse, åpnet det seg muligheter for

på arabisk, kulturell forståelse og det å faktisk vite hva

å lære metode, delta i et fagmiljø og endelig arbeide system-

pasienten min har opplevd når vedkommende forteller

atisk for å finne evidensbaserte svar på disse spørsmålene.

om krig og flukt.
I tillegg har PhD-utdannelsen lært meg å tenke kritisk,

HVA ER DET VIKTIGSTE DU HAR LÆRT GJENNOM DOKTOR-

spørre etter og lete opp evidens for det vi driver med i en

GRADEN DIN?

hektisk klinisk hverdag.

Å forske i et område som er under militær beleiring, okkupasjon og under gjentatte angrep, har lært meg mye. Mest

HVA ER DINE BESTE TIPS TIL KOLLEGAER SOM ØNSKER Å

av alt har det lært meg å være tålmodig og takknemlig.

BEGYNNE MED FORSKNING?

Tålmodig fordi man aldri vet om planer må endres i siste

Man må interessere seg for feltet man forsker på. Finn

stund når grenser stenges og situasjonen eskalerer. Takk

en lokal forskningsgruppe tidlig i forløpet, forskning er

nemlig for å leve i frihet, for at mine egne barn kan vokse

teamarbeid! Velg en veileder som brenner like mye for

opp uten droner på himmelen, for alle de sterke møtene

feltet som du selv gjør. Vær grundig og nøye, systematiser

med pasienter og kollegaer i Gaza, og ikke minst for gjest-

bibliotek og referanser fra dag én. Forskning er saltet i en

frihet og vennskap i Gaza. Jeg har lært at man ikke alltid

klinisk hverdag, og mest av alt utrolig kjekt.

REFERANSER
1) Gilbert M. Sommeregn i Gaza. Tidsskrift for Norske Lægeforening
2006;126:2136-9.
2) Brooks J. Warfare of the Future, Today? The DIME Bomb: Yet another genotoxic
weapon. 2006 Grass Roots Peace 3 http://www.grassrootspeace.org/israel_dime_
bombs_121206.pdf

3) Dyer C. Doctors call for children injured in Gaza conflict to be monitored for long
term effects of new weapons. BMJ 2009;339:4664 https://www.bmj.com/content/339/bmj.b4664.full.pdf+html
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Smerte «uten årsak»
– skal vi bry oss om det?
UNNI KIRSTE
LEDER, SAKKYNDIG KOMITE FOR KOMPETANSEOMRÅDET I SMERTEMEDISIN
KORRESPONDANSE: UNNI KIRSTE – UNNI.KIRSTE@GMAIL.COM

Den internasjonale organisasjonen som organiserer klin-

som hører innunder hennes ansvarsområde. Beskjeden:

ikere og forskere i smertefeltet, definerer smerte som en

«Her finner vi ingenting» er ikke alltid så beroligende som

opplevelse. Altså, er den beskrivelsen pasienten gir, den

man skulle tro, men oppleves heller som avvisning. Så

korrekte versjonen for akkurat den personen. Reell smerte

lenge smertene ikke blir borte, lider pasienten og bekym-

kan forekomme uten sykdom eller skade som lar seg påvise

ringen øker.

med vår kunnskap og våre metoder, men den oppleves
kroppslig. Hittil har smerte ikke passet inn i vårt helse

Det er viktig for oss å ha klart for oss at smerter kan fore-

begrep, men ICD-11 vil inkludere langvarig smerte som

komme uten tilgrunnliggende aktiv sykdom – og at disse

en diagnose.

smertene er like reelle som smertene ved gallesteinsanfall.
Dette er viktig å formidle til pasienten.

Vi møter alle pasienter med smerter som den primære
plagen – eller der smerter er en viktig del av sykdomsbil-

Har vi i spesialisthelsetjenesten et ansvar når det ikke fore-

det. De ønsker svar på hvorfor, om det er farlig, hva som

ligger en tilstand som hører inn under «min spesialitet»

kan gjøres for å fjerne sykdommen eller smerten. Mange

eller er det bare fastlegens jobb?

er desperate, redde og / eller sinte. Hos en stor gruppe kan
vi ikke forklare hva årsaken til smerten er. Vi finner ikke

Man kan vel kanskje kreve at helsevesenets aktører spiller

noen sykdom som passer, eller våre mistanker om sam-

på lag? Selv om operativ behandling ikke er indisert, kan

menheng samt forsøk på behandling gir ikke det resultatet

jeg som spesialist likevel bidra til at pasienten får det bedre.

vi forventer og pasienten etterspør.

Nylig ble det publisert en artikkel som summerer hva som
trengs for at pasienten ikke skal føle seg avvist, men ivare-

Hos noen blir smerten mer eller mindre konstant og hos

tatt (1):

noen kommer det tilbakefall. Dette fører til gjentatte akutt
innleggelser eller henvisninger til poliklinikken.

• Bli sett: Spesialisten bør ha lest henvisningen og journalopplysningene, samt være forberedt og orientert. Gjen-

Mange av disse pasientene forteller at de føler seg avvist av

nomfør en grundig anamnese – gi pasienten anledning til å

spesialisthelsetjenesten – særlig hvis legen ikke finner noe

forklare sin situasjon, sine bekymringer og hvilken effekt
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“Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell
opplevelse som følge av faktisk eller potensiell
vevsødeleggelse. Smerte er alltid subjektiv.”
(International Association for the Study of Pain - IASP)

plagene har for ham. Undersøk pasienten – for mange er

Symptomet langvarige smerter fordrer at legen vet nok om

det like viktig med en klinisk undersøkelse som med labo-

smertefysiologi og langvarige smerter slik at forklaringen

ratorietester og billedundersøkelser.

er troverdig og faglig forsvarlig, men spesialist i smertemedisin trenger man ikke være.

• Profesjonell trygghet: Legen bør gi overbevisende tegn på
kunnskap, interesse og forståelse.

Omlag 20 % av befolkningen har tilstrekkelige sterke eller
hyppige smerter til at de medfører funksjonssvikt / -re-

• Beroligelse: Unngå overfladisk, generell «her er det ingen-

duksjon. Blant de som ender opp som pasienter er det enda

ting». Forklar hva som er undersøkt og hvorfor tilstanden

flere. Siden smerter er så vanlig, må vi alle ta ansvar for

ikke er farlig eller syk, og om mulig med adekvat forklaring

en adekvat håndtering av problemet. Derfor har Legefore-

på symptomene.

ningen vedtatt et «Kompetanseområde i smertemedisin»
(2) og avholder stadig flere kurs med smerte som tema.

• Skissere alternative tiltak og mestringsstrategier. Erfaring

Programmet inkluderer både smerter fra indre organer, fra

tilsier at en slik håndtering kan stoppe en langvarig søken

muskel / skjelett, etter kirurgi og smerter i forbindelse med

etter den ikke eksisterende underliggende sykdommen,

kreftsykdommer – alle temaer som berører kirurgiske fag.

forhindre kirurgi på dårlig indikasjon med tilsvarende

Alle kolleger er velkomne – både til utdanningsløpet for

dårlig effekt, og pense pasienten inn på et forløp der mes

kompetanseområdet og til enkeltkurs. Påmelding skjer via

tringsevne og funksjonsnivå kan bedres. Dette kan spare

Kurskatalogen.

både pasient, helsevesen og samfunn for store utgifter.

REFERANSER
1 Braeuniger-Weimer K, Anjarwalla N,Pincus T. Discharged and dismissed: A qualitative study with back pain patients discharged without treatment from orthopeadic
consultations. Eur J Pain 2019 https://doi.org/10.1002/eoj.1412

2 https://beta.legeforeningen.no/utdanning/kompetanseomrader/smertemedisin
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MOLDE SYKEHUS
Omtrent midt på strekningen langs kysten av Møre og Romsdal
ligger byen Molde, med panoramautsikt over fjord og fjell.
Byen preges av en fotballklubb med lidenskapelige
supportere, friluftsliv, teknologibedrifter innen olje,
gass og skipsfart, samt et sykehus som snart skal på flyttefot.

FREDRIK KILANDER
KIRURGISK AVDELING, MOLDE SYKEHUS, HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
KORREPONDANSE: FREDRIK KILANDER – FREDRIK.KILANDER@GMAIL.COM

BAKGRUNN

urolog, og i tillegg to plastikkirurger i deltidsstillinger. På

Byen har fra gammelt av hatt to sykehus, det somatiske

ortopedisk side er det fem overleger. Vi har per i dag åtte

i selve byen, og det psykiatriske på Oppdøl, 20 minutter øst

LIS i generell vakt, to ortopediske LIS, samt en plastikkirur

for byen. Som de fleste har fått med seg har det vært heftig

gisk LIS. LIS i generell vakt har aktiv tilstedevakt, mens

engasjement i lokalbefolkningen og blant politikerne både

bakvaktene og ortopedene har hjemmevakt på kveld/natt.

i fylket og nasjonalt, om bygging av nytt sykehus for den
nordlige halvdelen av befolkningen i fylket. Sykehusene

Dagene starter med felles morgenmøte, og deretter rønt-

i Kristiansund og Molde skal slås sammen til ett akuttsyke-

genmøte. Hver mandag har vi så felles gastromøte, hvor

hus samt et distriktsmedisinsk senter. Valget for akuttsyke-

både kirurger og medisinere møtes for gjennomgang av

huset har falt på samme sted som det psykiatriske sykehu-

pasientkasus, artikler, oppdaterte behandlingsmetoder

set har ligget til nå, nemlig Oppdøl på Hjelset, og omsider

og generelt fagprat. Tirsdag er det fellesundervisning for

er byggentreprenør valgt og kontrakter signert. Vi venter

alle legene på sykehuset, og torsdager er det satt av tid

i spenning på betongbilene.

til internundervisning på kirurgisk avdeling, hvor alle
legene rullerer på å holde innlegg. LIS1 deltar også aktivt

Enn så lenge holder vi fortsatt til på Lundavang i Molde

på dette. Eventuell kakebakst etter en LIS sitt første inn-

sentrum. Molde sykehus er en del av Helse Møre og

grep av en eller annen type presenteres også på under

Romsdal HF, hvor klinikker og avdelinger går på tvers

visningsmøtene. Hver første fredag i måneden holdes det

av sykehusene. I den nordlige halvparten av fylket deler

traumeøvelse, og hvert halvår er det BEST-dag med fore-

de kirurgiske seksjonene i Molde og Kristiansund på ans-

lesninger og øvelser.

varsoppgavene for ortopedi og urologi, mens generell/gastrokirurgi og traumefunksjonen er lokalisert til Molde

Kirurgen i Molde har to sengeposter (hvor én deles med

sykehus, hvor dekningsområdet er på omtrent 120 000

øyeavdelingen og gynekologisk avdeling, og den andre deles

personer. Nærmeste regionsykehus og traumesenter er

med ortopedisk avdeling) og en dagpost, samt poliklinikk

St. Olavs Hospital i Trondheim, 220 km og én ferge unna.

og skadepoliklinikk. Den kirurgiske aktiviteten er ganske
variert, særlig for LIS, som roterer mellom seksjonene.

AKTIVITET
I Molde arbeider det til daglig tre gastrokirurger og én
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BILDE 1 Samarbeid mellom brystkirurg fra Ålesund og plastikkirurger fra Molde på operasjonsstua. (Foto: Maria Helene Bekkevold)

BILDE 2 På vei til Skarven i Skorgedalen sammen med en kollega fra Radiologisk avdeling og et knippe tilfeldig forbipasserende.

BILDE 3 Utsikt fra sengeposten.
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tilstander, samt transurethral kirurgi og mindre dagkirur

LIVET UTENOM

giske inngrep. Større kreftkirurgi er lokalisert til Ålesund

Selv om sykehuset i Molde er en flott arbeidsplass, er det

og St. Olav. Det er stor poliklinisk virksomhet på urologisk

som ved de øvrige sykehusene her i fylket et annet viktig

side, og vi har også en sykepleier med videreutdanning

trekkplaster: naturen, og da i særdeleshet fjellene. I de

som uroterapeut.

øverste delene av byen er det ski in/ski out på vinterstid,
og på en halvtime-times kjøring er det en mengde 1000-

Av gastrokirurgi i Møre og Romsdal gjøres det coloncan-

metere innen rekkevidde. Skisesongen varer til ut i juni.

cerkirurgi i Molde, Ålesund og Volda, mens rektumcancer

Sommerstid er de samme fjellene tilgjengelig for fotturer

er lokalisert til Ålesund. Her i Molde har vi i økende grad

og klatring, og om man vil ha en liten utfordring kan man

gått over til laparoskopisk teknikk, og ligger nå på rett un-

sette av noen helger til å ta fjellkonge-/dronning utfordrin-

der 50% laparoskopi for all colonkirurgi, mot bare ca. 30%

gen, som er å bestige de syv mest ikoniske toppene i Roms-

for noen år siden.

dalen, over 6000 høydemeter totalt - merk: Rekorden er å
ta samtlige topper på 22 timer og 28 minutter i ett strekk!

For øvrig er den dagkirurgiske aktiviteten i stor grad
konsentrert om cholecystektomi, brokk og benign ano-

FREMTIDEN

proktologi. For lyskebrokk har det tidligere vært gjort

På kort sikt er høstens mest forventede begivenhet masse

nesten bare åpen (Lichtenstein), men i løpet av det siste

tilstrømningsøvelsen som skal arrangeres i Molde 7.

året har dette skiftet til at det nå er total ekstraperitoneal

november, hvor hele sykehuset skal øves i å ta i mot et

plastikk (TEP) som er hovedmetoden hos oss.

ukjent antall syke og skadde etter en større hendelse.
I skrivende stund vites det lite om denne øvelsen, annet

Det var tidligere endokrin-/mammakirurg i Molde, men

enn at omfanget medfører at poliklinikker og elektivt

på grunn av naturlig avgang har vi ikke lenger dette. Det

program er ryddet for den dagen, og at det blir elementer

gjøres allikevel kirurgi for cancer mamma i Molde, med

av kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer,

ukentlige MDT-møter og tett samarbeid med Ålesund syke-

nukleært materiale og eksplosiver (CBRNE) i spillet. Vi

hus, som har spesialist i endokrin-/mammakirurgi.

gleder oss til utfordringen!

Plastikkirurgene våre har stor operasjonsaktivitet, og gjør

De siste årene har vi gjennom flere mindre tiltak klart å

alt fra mindre hudlesjoner til avanserte lappeplastikker,

forbedre utdanningstilbudet i Molde, og jobber stadig med

og samarbeider med endokrin-/mammakirurg i Ålesund

å bli enda bedre. Prosjektet med flyt på operasjonsstuene

om utvalgte brystkreftpasienter.

har også gitt et løft for operasjonsvolumet både med tanke
på utdanning, og for å få kortet ned ventelistene. Det mest

For dagkirurgien har vi også fått til såkalte flytdager i st-

spennende for fremtiden blir allikevel det nye Sykehuset

adig større grad. Dette er etter modell fra Volda, som er

Nordmøre og Romsdal, og med entreprenør for nybyg-

foregangssykehuset for operasjonsflyt her i Møre og Roms-

get valgt og kontrakt signert, er det mange skuldre som

dal. Det er dog en begrensende faktor at operasjonsstuene

har senket seg noen hakk her på huset. Så håper vi på en

deles mellom alle faggrupper, og øyeblikkelig hjelp, da vi

smertefri byggeprosess og en effektiv flytting når den tid

ikke har en dedikert dagkirurgisk enhet.

kommer.
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BILDE 4 Traumeøvelse med simulatordukke under høstens BEST-dag.

BILDE 5 Molde sykehus i høstsola.
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Vinner av
Kirurgens pris 2019
USMAN SAEED, REDAKTØR KIRURGEN
KORREPONDANSE: USMAN@KIRURGEN.NO

Under Kirurgmiddagen ble prisen for den beste artikkelen i de siste 4 utgaver av Kirurgen utdelt.
Bedømmelseskomiteen for årets utdeling besto av Tom Øresland, professor og gastrokirurg ved
AHUS og Mari-Liis Kaljusto, thoraxkirurg ved OUS.
En av fordelene som redaktør i tidsskriftet Kirurgen er
å kunne lese gjennom alle faglig gode artiklene som blir
publisert hvert år. Kvaliteten på bidragene er udiskutabel.
Bedømmelseskomiteen hadde en vanskelig å oppgave når
de skulle velge en vinnerartikkel, men løste oppgaven
utmerket og valgte en fremragende og veldig relevant artikkel som vinner. Utgavene som ble vurdert var 3-2018
Bukveggen, 4-2018 Karkirurgi, 1-2019 Pancreastumores
og 2-2019 Urologi.
Kirurgens pris for 2019 ble utdelt følgende artikkel:
«Abdominalt kompartment-syndrom og åpen buk
– praktisk gjennomføring og litt teori» s 110, Nr 3-2018
Forfatterne av artikkelen var Arne Seternes og Brynjulf
Ystgaard ved St. Olavs Hospital
Bedømmelseskomiteen begrunnelse var som følger:

BILDE Prisvinner Arne Seternes med beviset som vinner av Kirurgens
pris. Bilde: St.Olavs hospital

Artikkelen har et presist språk og er lettleselig. Den gir akkurat det den lover: en godt fremstilt veiledning til praktisk
gjennomføring av «åpen buk behandling» ved abdominalt
kompartment syndrom, en tilstand forbundet med betydelig morbiditet og mortalitet. Artikkelen er rikelig illustrert
ved bilder samt skjematisk fremstilling av behandlingen
samt har flere relevante tabeller. Teoribiten er godt tilpasset til det ellers så pragmatiske stoffet. Forfatterne viser til
egne resultater fra noen år siden, data som er også publisert
i internasjonale tidsskrifter. Alt i alt en flott artikkel med
praktisk verdi til glede for klinikeren i en travel hverdag.
En stolt prisvinner mottok prisen og velfortjent hyllest på
Kirurgmiddagen.
Redaksjonen gratulerer forfatterne for en fremragende
artikkel.
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Karkirurgisk prisvinner
– Høstmøte 2019
ØYVIND SKOE, STYREMEDLEM NFKK
KORREPONDANSE: OYVIND.SKOE@GMAIL.COM

NKKFs pris for beste frie foredrag gikk til Kirsten Krohg-Sørensen for foredraget
“LANGTIDS OVERLEVELSE ETTER THORAKOABDOMINAL AORTAKIRURGI”

Juryen besto av Erney Mattsson og Jarlis Wesche fra Forskningsutvalget. Deres begrunnelse for valget var som følgende:
Prisvinneren har vist resultater etter åpen kirurgi i et stort materiale, som viser bedret overlevelse over en lang tidsperiode. Endovaskulær behandling har fått mye omtale i de siste tiårene. Arbeidet er et viktig bidrag til å påvise at begge
behandlingsmetodene utvikles over tid. Juryen bemerker at dette er det største materialet på åpen kirurgi som har vært
presentert i Norge, med lang oppfølgingstid.
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FUNK sin ærespris
2019

Hvert år deler Forening for Unge Norske Kirurger (FUNK) ut en pris til en som har stått på
og gjort en ekstra innsats for utdannelsen av yngre kirurger i Norge. I år gikk æresprisen til
Torunn Fetveit, seksjonsoverlege og medisinskfaglig ansvarlig for kirurgisk avdeling ved Bærum
sykehus.
Torunn fikk sin medisinske embetseksamen ved Univer-

eget sykehus for de som har interesse for kirurgiske fag

sitetet i Oslo i 1987 og ble godkjent spesialist i generell-

som ikke tilbys innad i avdelingen. Hun legger til rette for

og gastrokirurgi i 1999. Som overlege ved sykehusene

kompetanseheving både for LIS leger og overleger ved at

i Arendal og Drammen, utviklet hun ferdigheter i avan-

det gjøres plass til fagdager og internundervisning. Fokuset

sert laparoskopisk kirurgi og fikk bred kompetanse

på kvalitetssikringsarbeid de senere år har resultert i flere

innenfor det som er hennes hovedinteressefelt; nemlig

prisbelønte presentasjoner på Kirurgisk høstmøte, sist i

colorektalkirurgi. Siden desember 2015 har hun vært sek

2018. I tillegg holder hun seg løpende oppdatert på imple-

sjonsoverlege og medisinskfaglig ansvarlig for kirurgisk

menteringen av ny spesialistutdanning og er opptatt av at

avdeling ved Bærum sykehus, samt ansvarlig for utdan-

dette skal komme i sving så fort det lar seg gjøre.

ning av nye kirurger ved samme sted.
Torunn deltar også på sosiale arrangement utenfor arbeidsHun har en unik evne til å skape motivasjon og et godt

tid og setter seg gjerne ned på kontoret til LIS-gruppen med

arbeidsmiljø blant kirurgiske LIS leger. Hun sikrer at

en kaffekopp i rolige perioder. Medarbeiderundersøkels-

hver enkelt får det vedkommende behøver av inngrep og

er utført i avdelingen etter at Torunn overtok som seks-

prosedyrer i forhold til den enkeltes utdanningsløp. Om

jonsoverlege, viser at trivselen er økt, det sosiale samspillet

nødvendig gjøres bytter innad i avdelingen slik at hver

er bedret, konfliktnivået synker og mobbing/trakassering

enkelt LIS lege har progresjon i sin utdanning. Torunn lar

er borte. Dette er alle grunnleggende faktorer for en LIS

LIS legene få slippe til ved inngrep og prosedyrer, noe som

leges gode arbeidshverdag og mulighet for læring under

er svært motivasjonsskapende. Hun veileder tålmodig på

trygge omgivelser.

en pedagogisk måte, like grundig om det er små kirurgiske
prosedyrer eller om det er avansert colorektalkirurgi. Som

Vi håper at så mange som mulig legger til rette på sine avde-

hovedregel skal man etter hver prosedyre gå gjennom hva

linger for en god LIS-utdannelse slik som Torunn. Det er

som var bra og hva man må jobbe mer med, igjen en moti-

således ingen tvil om at Torunn Fetveit er den velfortjente

verende pedagogisk metode å jobbe på.

prisvinner av FUNK sin ærespris.

Kursdeltagelse er sjeldent et problem da Torunn omrokerer på arbeidsoppgaver og sørger for at man så å si alltid
får dra på de kursene man får plass på. Det er også rom
for hospitering ved andre kirurgiske avdelinger utenfor
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KARINA DYB ZWART, STYRELEDER FUNK
MARIE NORDSLETTEN, STYREMEDLEM FUNK
KORREPONDANSE: KARINADZW@HOTMAIL.COM

BILDE 1 Prisvinner Torunn Fetveit på høstmøtet med styremedlem i
FUNK Marie Nordsletten og Karina Dyb Zwart.

BILDE 2 Fornøyd prisvinner Torunn Fetveit med
Anders Haugvad.
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Gastrokirurgiske prisvinnere
– Høstmøte 2019

Norsk forening for
gastroenterologisk kirurgi

USMAN SAEED, STYREMEDLEM NFGK
KORREPONDANSE: USMAN.SAEED@KIRURGEN.NO

Årets bedømmelseskomite for utdeling av gastrokirurgiske prisvinnere under årets Høstmøte
besto av Gro Wiedswang, Kjell Øvrebø og Arne Wibe. De kom frem til følgende vinnere:
BESTE KLINISKE FOREDRAG:

Begrunnelse:

Abstrakt nr. 61

Forfatterne presenterte sine tre års erfaringer med etabler-

Røsok B, Hasselgran K, Björnsson B, Nørgaard Larsen

ing av MDT- møter for tverrfaglig vurdering av pasienter

P,Schultz N, Rizell M, Lindell G, Isaksson B, Bjørnbeth BA,

med kronisk pankreatitt mht. symptomer, varighet og ra-

Lindhoff Larsson A, Sparrelid E, Sandström P.

diologiske funn for å selektere pasienter til operasjon og
velge type operasjon. Denne tilnærmingen viste svært gode

Økt overlevelse ved ALPPS sammenlignet med kon-

resultater blant de som ble operert. Abstraktet var svært

vensjonell to stegs hepatektomi (TSH) ved reseksjon av

tydelig og presentasjonen inkludert svar på spørsmål fra

colorectale levermetastaser. Resultater fra den skandina-

salen var overbevisende. Forfattergruppen fortjener ros

viske «LIGRO» multisenter RCT.

for å etablere en ny behandlingsstruktur med gode resultater for en neglisjert pasientgruppe.

Begrunnelse:
Forfatterne beskrev en ny metode for leverreseksjon hos

B E S T E F O R E D RAG F RA M I L J Ø U T E N F O R U N I V E R S I-

pasienter med multiple metastaser fra colorectal cancer

TETSSYKEHUS

hvor det enten var 1) svært liten fremtidig leverrest, 2)

Abstrakt nr. 58

inadekvat volumøkning etter TSH, eller 3) det av andre

Hannestad I, Engebretsen B, Moger T.

grunner var ønskelig med svært rask volumekspansjon.
ALPPS er en ny metode som i tillegg til portvenedeling in-

Gjennomgang av kolecystektomier utført på Lillehammer

nebærer en in-situ leversplitt med forsinket hepatektomi.

sykehus 2013-2018. Fra prospektivt komplikasjonsregister.

Metoden var tidligere ikke evaluert i noen randomisert
studie. Resultatene for ALPPS viste nær dobbelt så lang

Begunnelse:

median overlevelse som for TSH. Metoden ble først vist

Forfatterne beskriver hvordan et komplikasjonsregister

i en video, abstraktet var strukturert og presentasjonen

for alle pasienter operert ved gastrokirurgisk avdeling ved

var solid. Resultater fra studien tyder på at ALPPS kan bli

Lillehammer Sykehus ble etablert i 2013. Det ble beskrevet

et nytt tilbud til pasienter som ellers ville blitt avslått for

hvilke data som ble lagt inn og at alle pasienter fikk en

leverreseksjon.

oppfølgende konsultasjon telefonisk eller ved poliklinikken for å registrere komplikasjoner oppstått innen 30

BESTE EKSPERIMENTELLE/INNOVATIVE FOREDRAG:

dager fra operasjonen. Intraoperative hendelser ble klassi

Abstrakt nr. 54

fisert etter Satava og postoperative komplikasjoner etter

Waage A, Aabakken L, Paulsen V, Labori KJ, Hauge T.

Clavien-Dindo. Resultatene fra alle 853 kolecystektomier
fra og med 2013 viste at overvåkning av kvalitet gjorde

Kirurgisk behandling ved kronisk pankreatitt
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staben i stand til å påvise peroperative

NYTT FRA FORENINGENE

Resultat av årets valg ved
NKF sin generalforsamling
OLAUG VILLANGER, LEDER, VALGKOMITE NKF
KORREPONDANSE : OLAUG VILLANGER – OVILLANG@GMAIL.COM

Nåværende valgkomite besto av Olaug Villanger fra OUS RH som leder, sammen med Brynjulf
Ystgaard fra St Olav og Odd Grenager fra Ahus. Følgende er punktvis oppsumering av årets valg:
AVTROPPENDE LEDER NKF

REPRESENTANT GENERELL KIRURGI NKF:

Inge Glambek. Leder NKF 4 år

Terje Lund-Iversen, Bærum sykehus, spesialist generell

• Konstruktiv og holdt foreningen, og styret, samlet

kirurgi og gastrokirurgi. Gjenvalg for 2 nye år

• Generell kirurgi fortsatt egen spesialitet

Vara: Anna Christina Beuke, Haukeland, spesialist

• Utviklet og implementert ny fagakse i Legeforeningen

generell kirurgi

• Støttet og bidratt til FUNK (foreningen unge norske
kirurger)
• Fortsatt eksistens av Kirurgisk høstmøte, ny arena,

VALGKOMITE:

budsjett

Olaug Villanger forespurt om å fortsette, sagt seg villig

• Klar og tydelig stemme- media, Legeforeningens

til det.

landsstyremøter

Trenger 2 nye medlem
Per Even Storli, St. Olav.

NY LEDER NKF:

• Spesialist generell kirurgi og gastrokirurgi.

John Christian Glent, OUS

Jobbet Namsos og St Olav.

• Spesialist generell kirurgi, mangler noen mnd tjeneste

• Brokk kirurgi. HPB.

før spesialist i Gastrokirurgi

• Vara Spesialitetskomiteen i gastrokirurgi

• Jobbet Forsvaret, Ringerike, Drammen, OUS

• Vara i NFGK

• Styremedlem NKF 4 år, nestleder siste 2 år
• Bygget opp og ledet FUNK 4 år

Anders Haugvad, Bærum sykehus

• Valgt inn i Fagstyret (og derved også Faglandsrådet)

• Idrettshøyskolen, bachelor idrett

• Fagdelegat (for de fagmedisinske foreningene) til

• Generell kirurgi

Legeforeningens Landsstyre

• Medlem Spesialitetskomiteen i generell kirurgi

• Står sentralt i den nye fagmedisinske aksen, slik en

• Vara FUNK

leder i 3. største fagmedisinske forening bør gjøre
• Møter i direktorat, departement, Storting, RegutVest
(ansvar for kursene i kirurgiske fag). Pilot/evaluert
CCrlSP (alternativ PPP kurs)
• Grunnlegger av Lisenskurset (kurs/undervisning om
norske prosedyrer og rutiner for utenlandske stud med)
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MALTHES LEGAT

DR. ALEXANDER MALTHES LEGAT
Alexander Malthe ble født i 1845 og døde i 1928. Han tok medisinsk embetseksamen
i 1875 og arbeidet ved Rikshospitalet inntil han startet privat kirurgisk praksis i Christiania
i 1886. Han hadde flere studieopphold i utlandet, blant annet i London, Paris og flere
ganger i Tyskland.

• Betydelig skikkelse i norsk kirurgi. Utførte 1. appendicitt

ningsfører. Formålet til legatet er å fremme norsk kirurgi

i Norge i 1889. Første ventrikkelreseksjon (1897), første

i form av reisestipend, fortrinnsvis til engelsktalende land,

elektive brokkplastikk.

for dyktige, yngre leger til videre utdannelse.

• Lært aseptisk teknikk i utlandet og underviste i dette.

• Ca to millioner i kapital. Legatstyret har besluttet å dele
ut kapital og ikke bare avkastning; mulig å dele ut mellom

• En holden mann, donerte 1 million til Den Kirurgiske

100 000- 150 000.

Forening i Oslo, for at avkastningen skulle brukes til beste
for unge kirurger.

• Legatstyret besluttet å tildele stipendmidler for kr 130
000 i 2019. Kongresser i Europa får kr 20 000; USA/Asia

• Legatet opprettet i 1920 (Alexander Malthes legat)

etc kr 30 000.

• Oslo kirurgiske forening ble lagt ned. Legatet ble overført

• Stipendmottagerne må levere en reiserapport til Malthe

Norsk kirurgisk forening i 2014, legatstørrelse ca 1,9 mill

styret innen 1 mnd etter gjennomført reise/kongress. For-

ved overføring.

matet skal egne seg til å publisere i Kirurgen som reisebrev
med angivelse av faglig utbytte.

• Forretningsførervervet har helt fra starten ligget hos
medlemmer av familien Mellbye, i dag 4. generasjon.

• Søknadsfrist for stipend var 1. september, for neste år 1.
september 2020.

• Malthes legat består av et legatstyre (Arne Christian
Mohn, Anstein Bergan og Olaug Villanger) med forret-
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• Søknad sendes legatstyret ved ovillang@ous-hf.no.

MALTHES LEGAT

Følgende får Malthestipend i 2019:

Navn

Sykehus

Prosjekt

Kongress

Tildelt sum NOK

Olof Vinge-Holmquist

AHUS

Akutt pankreatitt

Paris

20 000

Martin Hagve

Tromsø/Austin

Traumatologi

Las Vegas

30 000

Odd Bjørn Salte

OUS Ullevål

Fedme

Las Vegas

30 000

Tore Tholfsen

OUS RH

Pancreas

Melbourne

30 000

Ingvild Farnes

OUS RH

Cancer pancreas

Tokyo

30 000
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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
Nr. 1 Tema: Pancreastumores
Nr. 2 Tema: Urologi
VF
Nr. 3 Tema: Endokrinkirurgi
Nr. 4 Tema: Akutt-/Traumekirurgi

ANNONSEPRISER
Helside
Omslagside
Bakside
1/2 side

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

AN E STESI

KI R UR GI

Godt samarbeid mellom kirurg og anestesi er nøkkelen til å oppnå
gode resultater og redusere hyppigheten av komplikasjoner.1

Vedvarende bruk av nevromuskulær blokade kan hjelpe
deg å oppnå de kirurgiske forholdene du ønsker 2
Laparoskopisk prosedyre, galleblære

Inadekvat NMB

Adekvat NMB

VEDVARENDE dyp nevromuskulær blokade under laparoskopiske
inngrep bidrar til å optimalisere kirurgiske forhold ved å:
• forbedre kirurgiske plassforhold 3
• tilrettelegge for bruk av lav-trykks pneumoperitoneum 4

Referanser:
1. Errando-Oyonarte CL, Moreno-Sanz C, Vila-Caral P, et al. Recommendations on the use of deep
neuromuscular blockade by anaesthesiologists and surgeons. AQUILES (Anestesia QUIrúrgica para
Lograr Eficiencia y Seguridad) Consensus. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2017;64(2):95–104.
2. Nguyen JH, Tanaka PP. Anesthesia for laparoscopic surgery. In: Kavic MS, Nezhat C, Winfield H, eds.
Prevention & Management of Laparoendoscopic Surgical Complications. 3rd ed.
3. Ogunnaike BO, Jones SB, Jones DB, et al. Anesthetic considerations for bariatric surgery. Anesth
Analg. 2002;95(6):1793–1805.

Følg QR koden for video av hvordan bruk av
dyp nevromuskulær blokade kan opprettholde
optimale kirurgiske forhold uten å øke det
intraabdominale trykket 4

4. Bruintjes MH, van Helden EV, Braat AE, et al. Deep neuromuscular block to optimize surgical space
conditions during laparoscopic surgery: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth.
2017;118(6):834–842.
5. Welliver M, McDonough J, Kalynych N, Redfern R. Discovery, development, and clinical application
of sugammadex sodium, a selective relaxant binding agent. Drug Des Devel Ther. 2008;2:49–59.
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MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya,
3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00,
faks 32 20 73 10.

• forhindre plutselige pasientbevegelser 5
• redusere postoperative smerter 4

