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Bakgrunn

• Donorsener er helt nødvendig for å 
gjennomføre kirurgi ved store båndskader

• Typiske pasienter er kneluksasjoner, der 
operasjon kan være avgjørende for at 
pasienten kan komme tilbake til jobb og vanlig 
aktivitet







Oversikt – bakgrunn om bruk av 
sener ved ligamentkirurgi

• Litt om graft

• Når bruker vi graft/ graftvalg

• Hvem kan være senedonor?

• Varsling



Graft

• = transplantat (snl)

• Vev tatt fra en levende organisme og flyttet til et 
annet sted på samme organisme eller til en annen 
organisme for å reparere defekter

• Vanlige ortopediske graft
– Ben

• Strukturelt

• Benmel/spongiøse

– Sene

– Delhud



Graft

• Autograft

– Fra samme person

• Allograft

– Fra donor

• Xenograft

– Fra annen art 

• Implantat

– Kunstig, for eksempel laget av gore tex



Syntetiske implantat

• Ikke i bruk

• Vanligste årsak til svikt 

– ”skjæres i stykker” i bentunneller

– Fremmedlegemereaksjoner

– Tunnel-widening

• Fremtiden?

– Implantat som et ”scaffold”??

• MEN DET ER LANGT FREM



Bruk av senegraft

• Reparere defekt 

– Ligament

– Sene 

– (kapsel)



Graftvalg

• Avhengig av behov

• Adekvat

– Styrke

– Mengde

– Lengde

– Biologi

• Donorstedsmorbiditet



Autograft

• Fordeler

– Ingen risiko for virussmitte

– Alderstilpasset vev

– Pris

• Ulemper
– Suboptimal/manglende tykkelse/styrke/mengde

– Donorstedsmorbiditet



Sene vs Ligament

• Nesten identisk anatomi

• Kolagenfiber er lagt i mer eller mindre paralelle 
bunter



Allograft – fordeler 

• Planlegges

• Adekvat tykkelse/størrelse/mengde

– Menisk

– Større osteochondrale graft

• Ingen donorstedsmorbiditet

• For personer med kollagensykdom



Allograft – ulemper 

• Smitterisiko virusskdommer

• Bakteriell kontaminasjon

• Strukturelle svakheter



ACL Allograft Valg

•BTB

•HT

•Tibialis tendon

•Achilles tendon

•QT



ACL Allografts
•Ingen donormorbiditet

•Mulighet for større graft

•Kortere kirurgitid

•Raskere rehab

•Liten infeksjonsrisiko
•Spørsmål: kostnader, graft innvekst, 
overføring av virussmitte <1 in 1 million) 

(Clark Clin Sports Med 2009)



Allograft donorer

• Avdøde

• Levende

– benbank



Organisering biobank

Avdelingsleder

Spesial 
sykepleier

Lege
Biobank
Sekretær

Men hver enkelt som deltar i prosedyrene 

på alle nivå har et PERSONLIG ANSVAR



• Uttak ben og sener

• Kjøp av ben og sener

• Oppbevaring av ben og sener

– Karantene

– Klarert 

• Uttak brusk

• Innsetting av sener, ben og brusk



Allograft kjøpt fra USA frem til 
2019

• Kontroll på risiko?

• Kvalitet på vev – strålt

• Pris



Belgia

Cortico-

spongiøse 

graft

Colorado

Senegraft

Meniskgraft

IMPORT  



Import utenfor EØS regionen – egen godkjenning



”Reservedels- mennesket”



• Ca 40 i året, 20 akutte

• Operativ behandling avgjør for mange om de 
kommer tilbake til arbeid eller kan gå uten 
hjelpemidler



Seneuttak

• Første gang november 2019

• Varsel fra transplantasjonskoordinator på 
Rikshospitalet om mulighet for seneuttak, vi 
melder tilbake at vi kan stille team.

• Minimum 2 operasjonssykepleiere og 2 leger

• Anslått tidspunkt for oppmøte



Senedonor

• Uttak av sener fra ben. Snitt foran på kneet og 
på ankel. Lukkes med hudsuturer.

• Sener fra en pasient kan brukes ved 12-16 
operasjoner

• Det er ikke behov for vevsforlikelighet, men 
senene virus og bakterietestes



• Dekker to felt

• En og en sene tas ut, 
prepareres, 
penselprøve/biopsi

• Pakkes i benbokser



Snitt fremside for 

patellarsene, qvadriceps og 

hamstrings

Snitt ankel for achilles og 

tibialis anterior og posterior

Til sammen 16 sener av 

svært god kvalitet



• Tusen takk til Monika Olofsson Storrø og 
resten av koordinatorene. Det hadde ikke blitt 
noe uttak uten dere

• Tusen takk til Lise og Dag på Ullevål. Dere har 
vært positive og gitt veldig god tilbakemelding 
hele veien

• Tusen takk til hele miljøet som har møtt oss 
med velvilje hele veien


