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Etter å ha fått tildelt reisestipend fra Bryst- og Endokrinkirurgisk forening dro vi til Boston og 

kurset «Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands» i regi av Harvard University, 

Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts General Hospital. 

Kurset holdes for kirurger og andre spesialister som jobber med thyreoidea-/ 

parathyreoideasykdommer. Det var 300 deltagere fra tilsammen 34 land. Det fulltegnede 

kurset ble holdt på Marriott Long Wharf i Boston. Dr. Gregory W. Randolph og resten av 

kurskomiteen hadde lagt opp til et tett og interessant program. 

Kongressen ble innledet med ett minutts stillhet til minne om Michael Brauckhoff. Dette 

tydeliggjør nok en gang hvilken rolle Michael hadde i det internasjonale endokrinkirurgiske 

miljøet.  

Det faglige innholdet startet med thyreoideacancer - utredning og diagnostikk.  

Kocher-forelesningen ble holdt av Dr. James A. Fagin fra MSKCC, NY: «The genomic 

landscape of Thyroid cancer: What this means to the Clinican». PTC er omtalt som en 

sykdom der klonale mutasjoner av BRAF og RET/PTC ofte finnes i en og samme tumor. 

Preoperativ diagnostikk av thyreoideaknuter og FNA, da spesielt genekspresjonstesting, ble 

belyst. Ref: Alexander EK, et al NJEM 2012. Signalveier for BRAF og RAS ble gjennomgått i 

forhold til personalisert behandling.  



I et foredrag om FNA og molekylære analyser (dr Ferris, Pittsburgh) ble det poengtert at 

genekspresjonstest er en mer å forstå som en eliminasjonsstest (ved lav risiko/ intermediære 

knuter, ikke ved suspekte lesjoner). Videre ble det presisert at forekomst av maligne svar er 

varierende – signifikant variasjon mellom institusjoner / patologer.  

 

 

  

Dr.Barbesino (Harvard / Mass General) gjennomgikk ultralydveiledet FNA og ultralydteknikk, 

en praktisk tilnærming. I USA får man akkreditering for hode/hals-ultralyd, med eksamen og 

krav til antall undersøkelser av ulike former.  

ATA 2014 guidelines ble gjennomgått mht radiojodbehandling, der tendensen som kjent er 

lavere doser, avhengig av risikovurdering. Bivirkninger av jodbehandlingen er doseavhengige 

og viktige å ta hensyn til. 

Fra Storbritannia presenterte dr Tolley (St Marys, London/ Imperial College NHS) data fra 

The British Thyroid & Parathyroid Surgical Quality Audit (HES Hospital Episode Statistics) og 

BAETS (British Association Endocrine Thyroid Surgeons). Et viktig moment var verdien av 

informert samtykke fra pasienten før kirurgi. Det viste seg at dette manglet i opptil 78% av 

tilfellene!  



Videre presiserte han betydningen av dokumentasjon med pre- og postoperativ 

stemmebåndsundersøkelse. På 13 år (1987-2000) omhandlet de fleste pasientskadesaker 

nerveskade med respirasjonsproblemer hos 43%. Ved tidlig å oppdage stemmebåndsskade 

kan man sette inn tiltak.  

BAETS databasen er verdens største endokrinkirurgiske database, og «obligatorisk» for all 

thyreoideakirurgi fra juli 2013. Den inneholder over 40 000 thyreoidea - og 18 000 

parathyreoideainngrep per november 2014. Man kunne videre rapportere at de fleste 

thyreoideainngrep i England gjøres av kirurger med stort operasjonsvolum. 

Nervemonitorering ble brukt i 8% av alle tilfeller som rutine, laryngoskopi preoperativt har 

økt noe (55%-72% fra 2010 til 2014) og ble hyppigst brukt ved cancer og reoperasjoner / 

revisjonskirurgi. Postoperativ laryngoskopi ble brukt hyppigere, fra under 20% i 2010 til 47% i 

2014.  I samme periode var det økning i funn av recurrensparese fra 1,7% til 4,2%. 

Databaser er nyttige verktøy, hvilket BAETS er et godt eksempel på. 

Emner som behandling av papillært mikrocarcinom (økende forekomst etter screening i 

Korea) og revisjonsstrategier for persisterende eller recidiverende thyreoideacancer ble også 

forelest denne dagen.  

Dr. Gregory Randolph holdt en flott forelesning om bakgrunn for og bruk av intraoperativ 

nervemonitorering. Den internasjonale gruppen for nervemonitorering har utarbeidet 

guidelines (Randolph et al, the Laryngeoscope 2010).  

En standardisering helt fra intubering til intraoperativ bruk er viktig, og plassering av tuben 

avgjørende. Det ble diskutert hva man gjør ved signaltap (LOS) samt fokusert på bevaring av 

nervus laryngeus superior. Denne mente han kunne detekteres i ca 80% av tilfellene. Å være 

oppmerksom på nerven er meget viktig, da man ikke alltid får EMG-signal ved visualisering 

av superiornerven.  

Robotkirurgi ble forelest med henblikk på økonomiske aspekter og kosmetisk gevinst, og vi 

fikk se bilder av bruk av små incisjoner. Det ble lagt vekt på individuell behandling av 

pasienten og operasjonsteknikk.  

Søndag startet programmet klokka 07:00 med «Surgery for Graves disease» ved Dr. Hodin 

fra Harvard. Han presenterte en grundig gjennomgang av operasjonindikasjoner og – 

metoder. Konklusjonen var at total thyreoidektomi bør være standard fremfor bilateral 

subtotal thyreoidektomi ved operasjonskrevende Graves sykdom (Guo et al Clin Endocrinol 

2013 Nov;79(5):739-46). 

Neste foredragsholder var Dr. Carty fra Pittsburgh som holdt et interessant foredrag om 

utfordringer ved moderne parathyreoideakirurgi («Smaller glands and more complex 

surgery»). Her var viktige momenter at bildediagnostikk ikke bør være avgjørende for 

operasjonsindikasjon, at helbredelse defineres som normokalsemi over minimum 6 måneder 



og at det anbefales eksplorasjon av samtlige kjertler dersom vekten av den første eksiderte 

kjertelen er mindre enn 200 mg. 

Dr. Bellantone fra Roma snakket om reoperasjoner ved primær hyperparathyreoidisme. Han 

konkluderte med at årsakene til mislykkede primærinngrep / behov for reoperasjon er: 

operatørens manglende erfaring (78,4%), adekvat behandlet flerglandelsykdom (8,7%), 

mediastinal ektopi (4,3%), parathyreoideacarcinom med synkront ektopisk adenom (4,3%) 

og dobbeladenom (4,3%). 

Så var det klart for Oliver Cope Lecture 2014 ved dr. Geoffrey B. Thompson fra Mayo Clinic 

Minnesota med tittelen «ATA Guidelines and Mayo Clinic experience with pediatric thyroid 

surgery». Dette var en grundig og god gjennomgang av de fleste aspekter ved dette temaet. 

Starbucks-kaffe og benstrekk smakte ekstra godt. Etter en kort pause fortsatte programmet 

med Dr. Faquin fra Massachusetts General Hospital med «High grade thyroid cancer – 

pathology review» og Dr. Urken fra New York med «Surgical management of locally 

aggressive thyroid cancer» før Dr. Smallridge fra Mayo Clinic Florida gikk gjennom «ATA 

Guidelines for the management of anaplastic thyroid carcinoma». Retningslinjene finnes her: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23130564. 

Dr. Wirth, onkolog fra Harvard, presenterte ITOG (International Thyroid Oncology Group) og 

deres arbeid, mål og pågående studier. Hun fokuserte spesielt på Selumetinib-studien som 

skal starte i 2015; en randomisert, dobbeltblind studie som skal sammenligne fullstendig 

remisjon hos pasienter med DTC etter 5 ukers behandling med Selumetinib eller placebo og 

single-dose adjuvant radioaktiv jod. 

Deretter var det paneldiskusjon med flere av foredragsholderne.  De kom med gode tips og 

triks; «How I do it», blant annet presenterte Dralle sin bruk av intraoperativ 

nervemonitorering. 

Nå var tidsskjemaet definitivt sprengt, men lunsj ble det denne dagen også. Det var 

imidlertid vanskelig å høre Dr. Randall Gaz (Mass General Boston) sin sikkert interessante 

Lunchtime Lecture «History of parathyroid surgery» grunnet elendig akustikk i 

lunsjrestauranten, men maten smakte godt.  

Dagens Afternoon Session kunne ta til, og den startet med to foredrag rundt temaet 

bildediagnostikk ved hyperparathyreoidisme – først «Preoperative ultrasound in 

hyperparathyreoidism» ved Dr. Harrell (Memorial i Hollywood) og deretter «The role of 

preop Sestimibi and 4D-CT imaging for hyperparathyreoidism» ved Dr. Parangi fra Harvard. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23130564


 

 

Dr. Duh fra University of California snakket om bruk av intraoperativ PTH-måling før Dr. Lee 

(Taipei, Taiwan) holdt sitt foredrag «The surgical treatment for renal HPT». Lee fokuserte på 

at en tidlig og vellykket nyretransplantasjon fortsatt er den eneste definitive behandlingen 

for renal HPT. Han mente at en studie av langsiktige kostnader og effekt av henholdsvis 

operativ og konservativ behandling er nødvendig. 

Etter en kort pause konkluderte Dr. Stephen fra Massachusetts General Hospital i sitt 

foredrag «Thyroid and Parathyroid Ultrasound: Utility in Surgical Practice» med at 

endokrinkirurger definitivt er kapable til å gjøre ultralydundersøkelser og biopsier selv og bør 

ha tro på egne ferdigheter. Deretter holdt Dr. Freeman fra Toronto et interessant foredrag 

om nervus laryngeus superior – «den neglisjerte nerven». Hans budskap var at skade på 

nerven bør unngås og at den – ved bruk av riktig kirurgisk teknikk – lett lar seg identifisere og 

bevare. 

Neste punkt på programmet var Dr. Tufanos (Baltimore) foredrag «Parathyroid preservation 

during thyroidectomy and central neck dissection». Han poengterte blant annet at risikoen 



for hypoparathyreoidisme kan minimaliseres ved grundig disseksjon og forsiktig omgang 

med kjertlene og deres blodtilførsel samt at det minste tegn til skade av blodtilførselen bør 

resultere i autotransplantasjon.   

Dr. Sitges-Serra fra Barcelona belyste temaet videre med sitt foredrag «Iatrogenic 

hypoparathyroidism». Han presenterte «30 % - regelen»: etter total thyreoidektomi vil 30 % 

utvikle postoperativ hypokalsemi. Av disse utvikler 30 % protrahert hypoparathyreoidisme 

og av disse igjen 30 % permanent hypoparthyreoidisme (som utgjør < 4 % totalt). 

Det var duket for søndagens siste foredrag ved Dr. Woodson, otolaryngolog fra University 

Springfield, Illinois – «Update on laryngeal paralysis». Han gikk inn på både recurrens- og 

superiorskader. Som behandling for superiorskade beskrev han stemmeterapi, cricothyroid 

approximation og elektrisk stimulasjon før han gikk gjennom ulike metoder for re-

innervasjon etter recurrensskade. 

Mandag startet med Dr. Dralle (Universitetssykehuset / Universitetet i Halle) som foreleste 

om MTC og lymfeknutekirurgi. Sammenhengen mellom kalsitoninnivå og sykdomsutbredelse 

og dermed omfanget av kirurgi ble vektlagt. ATA guidelines åpner for unilateral prosedyre 

for pasienter med relativt lave kalsitoninverdier. Dr. Dralle benytter alltid kontinuerlig 

nervemonitorering ved bilateral kirurgi. Ved amplitude < 250 mcrV eller LOS (tap av signal) 

avventer han, og dersom ikke bedring > 50%, endrer han strategi. Det blir alltid dokumentert 

resultat fra nervemonitoreringen (vagus, recurrens og eventuelt superior før og etter 

disseksjon). Det ble også presisert, i tråd med det som Randolph vektla, at man har 

standardisert monitoreringen. Videre er det av interesse å få vite mer om hvor mye nerven 

«tåler» av strekk / drag, det er behov for flere studier her.  

Dr. Wong (MSKSS, NY) beskrev stemmeproblemer etter thyreoideakirurgi hos pasienter uten 

recurrensparese. Det er faktisk en god del som har plager. Han poengterte rapporteringsbias 

i forhold til andel pareser; det er muligens en tendens til at dårlige resultater ikke publiseres.  

I publikasjoner som omhandler andel recurrensparese har de fleste ikke postoperativ 

stemmebåndsundersøkelse (ref. BAETS og retrospektive studier (Jeannon, Int Clin Pract 

2009)). 

Han argumenterte videre for at preoperativ laryngoskopi er nødvendig for å påvise 

eventuelle recurrenspareser som ikke gir symptomer, 2/3 av pasienter med recurrensparese 

hadde ikke nevneverdige symptomer ifølge en studie av Randolph et al (Voice, 2006). Andel 

recurrenspareser har sammenheng med antall postoperative stemmebåndsundersøkelser. 

(Bergenfeltz et al, Langenbecks 2008).  

Stemmeforandringer uten recurrensparese er vanlig, også målt med mer objektive kriterier 

(Stojadinovic, Ann Surg 2002). Man mener dette har sammenheng med påvirkning av 

cricothyroidmuskulatur, bløtvevsskade, intubasjonstraume (Randolph GW ed. Surgery of the 

thyroid and parathyroid glands, 2nd ed). Det ble også presisert at området ved Berrys 



ligament er sårbart i forhold til recurrensskade på grunn av tensjon/strekk  på nerven. I 

tillegg må man ta hensyn til anatomiske varianter samt bevare alle nervegrener.   

FNA og Bethesdaklassifikasjon ble presentert av Dr. Stathatos (Harvard, Massachusetts 

General Hospital, Boston), dette summeres i bl. a. Theoharis GA, Thyroid 2009, og Faquin W 

et al Daignostic Cytology 2010, der man ser på korrelasjonen mellom Bethesdaklassifikasjon 

og patologisvar etter kirurgi.  

 

Vi opplevde kurset som meget nyttig og kirurgisk orientert. Det kunne kanskje vært forlenget 

med en halv til en dag, programmet var meget tettpakket. Kurset holdes igjen i 2017 i 

Boston. En kunne kanskje ønske seg hands-on kurs i tilknytning til foredragene eller i det 

minste liveoverføring av operasjoner. Dagene ble avsluttet med ekspertpanel og diskusjoner 

rundt kasuistikker, dette var lærerikt.  

 



 

 

 

Det ble ikke mye tid til å utforske byen Boston under dette korte oppholdet, men vi rakk i 

det minste et par besøk på Legal Sea Foods for å smake på den fantastiske sjømaten som 

Boston er så kjent for. Herved anbefales både kurs, hummer og clam chowder! 

 

Bergen 03.03.15, Renate Vik og Marianne Todal 
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