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I jämförelse med abdominell
hysterektomi ger laparoskopisk
hysterektomi och hysterosko-
pisk endometrieablation patien-
terna fördelar i form av mindre
postoperativ smärta, kortare
vårdtid och kortare sjukskriv-
ningstid. Båda metoderna inne-
bär ekonomiska fördelar för pa-
tienten, sjukhuset och samhäl-
let.

Fortfarande återstår dock ett
antal frågor att besvara innan
metoderna kan bli en del av ru-
tinsjukvården. 

Omkring 10 000 kvinnor genomgår
årligen hysterektomi i Sverige. Livs-
tidsrisken för att en svensk kvinna skall
bli föremål för hysterektomi är ca 10
procent, vilket är ungefär hälften jäm-
fört med Finland eller Storbritannien.

Den vanligaste indikationen för hys-
terektomi är dysfunktionella blödning-
ar som inte svarat på konservativ terapi,
med eller utan samtidiga myom. Exem-
pel på andra orsaker till ingreppet är
adenomyos, allvarlig infektion, adnex-
resistens, prolaps eller cancerprofylax
vid endometrie- eller cervixatypi. Un-
gefär 2 000 kvinnor genomgår årligen
hysterektomi som led i behandlingen av
malign sjukdom.

Under de senaste åren har flera far-
makologiska behandlingsmetoder mot
dysfunktionella blödningar etablerats.
Dessutom har laparoskopisk hysterek-
tomi och hysteroskopisk endometrie-
ablation introducerats som kirurgiska
alternativ till abdominell och vaginal
hysterektomi.

Det är viktigt att nya behandlings-

metoder utvärderas vad gäller effekti-
vitet och säkerhet. Vad gäller farmako-
logiska metoder sker också sådan utvär-
dering utan undantag. Historiskt har
dock de flesta nya operationsmetoder
introducerats utan föregående veten-
skaplig utvärdering.

Randomiserade studier där nya ope-
rationsmetoder jämförs med etablerade
borde idag avgöra om och hur ny kirur-
gisk teknik skall introduceras i rutin-
sjukvården [1, 2].

Under de senaste åren har laparosko-
pisk hysterektomi och hysteroskopisk
endometrieablation kommit att använ-
das allt mer. Även den medicinska litte-
raturen på området har ökat. Bland an-
nat har ett antal randomiserade studier
där laparoskopisk hysterektomi jämförs
med abdominell hysterektomi publice-
rats.

Detta är ett försök att sammanfatta
dagens kunskaper avseende metoder-
nas effektivitet, säkerhet och hälsoeko-
nomiska konsekvenser. 

Definition av laparoskopisk
hysterektomi 
Laparoskopisk hysterektomi inklu-

derar ett flertal olika operationsmeto-
der. Olika klassifikationssystem existe-
rar [3–5]. Gemensamt för alla är att de-
finitionen görs beroende på hur stor del
av operationen som genomförs laparo-
skopiskt.

I Sverige har i huvudsak tre benäm-
ningar hittills används. Laparoskopiskt
assisterad vaginal hysterektomi
(LAVH) beskriver ett ingrepp där del-
ning av ligamentum infundibulo pelvi-
cum eller ligamentum ovarii proprium
och tuban sker laparoskopiskt medan
resterande del av operationen, inklusive
delning av uterinakärlen genomförs va-
ginalt.

Termen total laparoskopisk hyste-
rektomi (TLH) används när den laparo-
skopiska dissektionen även omfattat
delning av arteria uterina och ligamen-
tum sacrouterina och cardinale. Vid
TLH ingår även laparoskopisk dissek-
tion av urinblåsan.

Vid subtotal laparoskopisk hysterek-
tomi (SLH) utförs hela ingreppet lapa-
roskopiskt och preparatet uthämtas an-
tingen via en culdotomi eller via speci-

ellt morcellatorinstrument infört via
bukväggstroakar.

Vilka skall erbjudas
laparoskopisk hysterektomi? 
Två randomiserade studier har båda

visat att vaginal hysterektomi inte skil-
jer sig från LAVH med avseende på
postoperativ smärta, vårdtid, konvale-
scenstid eller komplikationer. Däremot
var operationstiden längre och kostna-
derna högre vid LAVH jämfört med va-
ginal hysterektomi [6, 7]. Det framstår
därför som självklart att om laparosko-
pisk hysterektomi har en plats inom ru-
tinsjukvården är det som ett alternativ
till abdominell hysterektomi, inte som
ett alternativ till vaginal hysterektomi.
Vissa författare ifrågasätter idag de
kontraindikationer mot vaginal hyster-
ektomi som traditionellt brukar anges,
exempelvis stor uterus, tidigare bäcken-
kirurgi, samtidig ooforektomi eller
känd endometrios [7-13]. Vid enstaka
kliniker utförs också mer än 75 procent
av hysterektomierna vaginalt [7, 8, 13].
Trots mångårig erfarenhet och flera en-
tusiastiska förespråkare för metoden,
utförs dock med få undantag inte vagi-
nal hysterektomi utan samtidig prolaps-
plastik i Sverige idag. Även i USA,
Storbritannien och Centraleuropa ut-
förs 70–90 procent av hysterektomierna
abdominellt [14-16]. Mot denna bak-
grund förefaller det rimligt att i första
hand jämföra laparoskopisk hysterekto-
mi med abdominell hysterektomi.

Om man räknar med att alla livmöd-
rar som är mindre än livmoderns storlek
under graviditetsvecka 14 är tillgängli-
ga för laparoskopisk kirurgi skulle det
betyda att 5–6 000 hysterektomier på
benign indikation teoretiskt skulle kun-
na utföras laparoskopiskt i Sverige årli-
gen. En sådan beräkning stöds av aus-
traliska siffror som visar att hos över 60
procent av patienterna som genomgick
hysterektomi kunde laparotomi undvi-
kas [17].

Laparoskopisk hysterektomi vid ma-
lign sjukdom utvärderas för närvaran-
de, och har idag inte fått någon plats
inom rutinsjukvården i Sverige.

Beslutet om val av operationsmetod
beror till stor del på kirurgens kompe-
tens att utföra abdominell, vaginal eller
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laparoskopisk kirurgi. Det råder ingen
tvekan om att TLH och LAVH utförs
säkrare och snabbare av kirurger med
stor vana att operera vaginalt. På mot-
svarande sätt ökar möjligheter att utfö-
ra vaginala hysterektomier om kirurgen
utnyttjar de diagnostiska och behand-
lingsmässiga möjligheter som laparo-
skopin rymmer [13].

Fler fördelar
med laparoskopisk hysterektomi 
För patienten innebär en laparosko-

pisk hysterektomi i jämförelse med en
abdominell hysterektomi bland annat
ett mindre bukärr och mindre postope-
rativ smärta. Den i flera studier doku-
menterade nedgången i postoperativ
smärta efter laparoskopisk hysterekto-
mi bekräftas av en mindre åtgång av
analgetika efter TLH jämfört med efter
total abdominell hysterektomi [18, 19].

I jämförande studier är den postope-
rativa vårdtiden efter en laparoskopisk
hysterektomi i genomsnitt två dagar
kortare än efter en total abdominell hys-
terektomi (Tabell I). Där patienten själv
eller privata försäkringsbolag betalar är
vårdtiden kortare, men skillnaden mel-
lan operationsmetoderna kvarstår.

Flera författare har hävdat att den
kortare vårdtiden efter laparoskopisk
hysterektomi till största delen beror på
läkarens påverkan och därav följande
förväntningar från patienten. Data från
en egen randomiserad studie motsäger
detta [20]. Patienterna fick där två må-
nader efter TLH eller total abdominell
hysterektomi i anonyma frågeformulär
ange om de upplevde sin vårdtid som
för lång, för kort eller lagom lång. Den
postoperativa vårdtiden var två dagar
efter TLH och fyra dagar efter total ab-
dominell hysterektomi. Signifikant fler
patienter som genomgått total abdomi-
nell hysterektomi upplevde sin vårdtid
som för kort (12 av 72 patienter, 17 pro-
cent) jämfört med efter TLH (6 av 71
patienter, 9 procent).

Den största fördelen såväl för patien-
ten som samhället med laparoskopisk
hysterektomi jämfört med abdominell
hysterektomi tycks vara den signifikant
kortare postoperativa konvalescensen
och därav följande kortare sjukskriv-
ningstid. Carter och medarbetare [29]
mätte med hjälp av linjära analogskalor
postoperativ aktivitet, 10 motsvarade
ingen inskränkt aktivitet, 1 motsvarade
extremt inskränkt aktivitet. Två veckor
efter TLH var aktivitetsnivån 9,2. En
liknande aktivitetsnivå (8,5) nåddes
först 6 veckor efter total abdominell
hysterektomi. I vår egen randomiserade
studie [20] fick patienterna 1, 3 och 12
veckor efter operationen fylla i ett stan-
dardiserat frågeformulär [30] mätande
hälsa och livskvalitet. Laparoskopiskt
opererade kvinnor hade högre värden 1

och 3 veckor efter operationen jämfört
med abdominellt opererade, tydande på
ett snabbare tillfrisknande efter laparo-
skopisk kirurgi. 

Sjukskrivningstiden efter laparosko-
pisk hysterektomi är vanligtvis 2–3
veckor kortare än efter abdominell hys-
terektomi [20, 21, 28, 31]. Då sjukskriv-
ningens längd beror på en mängd fakto-
rer, tex doktorns påverkan, patientens
förväntningar, vem som betalar och hur
stor ersättningen är, kan det faktiska
konvalescensbehovet efter hysterekto-
mi vara svårbedömt.

I vår randomiserade studie var pati-
enterna i genomsnitt sjukskrivna 16 da-
gar efter TLH och 35 dagar efter total
abdominell hysterektomi. Att den stora
skillnaden i tid skulle vara effekten av
doktorspåverkan motsägs av att patien-
terna gavs tillfälle att förlänga sjuk-
skrivningen oberoende av opererande
läkare. Dessutom var det signifikant fler
patienter som i anonyma frågeformulär
tre månader efter ingreppet tyckte att
deras sjukskrivningstid varit för kort ef-
ter att ha genomgått en total abdominell
hysterektomi (12 av 46 patienter, 26
procent) jämfört med efter en TLH (4 av
43 patienter, 9 procent) [20].

Dokumenterad operationstid för la-
paroskopisk hysterektomi varierar mel-
lan 65 och 240 minuter (Tabell I).
Mängden dissektion laparoskopiskt på-
verkar operationstidens längd. Genom
att använda staplerinstrument av en-
gångstyp har operationstiderna i flera
studier minskat [18, 24]. Även efter
långvarig erfarenhet av att utföra TLH
eller LAVH tycks operationstiden för
dessa ingrepp förbli 30 till 60 minuter
längre än för total abdominell hysterek-
tomi.

Är laparoskopisk
hysterektomi säker? 
En hysterektomi ses av såväl kvin-

nan som opererande läkare oftast som
ett sätt att uppnå en bättre livskvalitet. I
många fall är exspektativt handläggan-
de eller farmakologiska behandlings-
metoder ett realistiskt alternativ till kir-
urgi [1, 32, 33]. Flera studier har dess-
utom visat att en övervägande majoritet
av de kvinnor som genomgår en abdo-
minell hysterektomi är nöjda efter in-
greppet. En kritisk granskning och ut-
värdering av nya kirurgiska behand-
lingsmetoder som alternativ till sedvan-
lig kirurgisk teknik måste ske mot den-
na bakgrund.

För att laparoskopisk hysterektomi
skall kunna rekommenderas som en del
i rutinsjukvården får inte komplika-
tionsfrekvensen vara högre än för abdo-
minell hysterektomi. Det är därvid vik-
tigt att jämföra inte bara totalfrekvensen
utan även typen av komplikationer. Ef-
tersom det ofta råder en konkurenssitu-
ation mellan olika vårdinrättningar och
kirurger måste publicerade resultat av-
seende komplikationsfrekvensen an-
vändas med stor försiktighet.

Att dokumenterad komplikations-
frekvens troligen skiljer sig från verklig
illustreras av två studier som oberoende
av ansvariga kirurger och vårdinrätt-
ningar beräknat komplikationsfrekven-
sen efter sammanlagt 2 109 totala abdo-
minella hysterektomier. Den totala
komplikationsfrekvensen uppgick till
ca 45 procent. 7 procent av patienterna
intogs ånyo på sjukhus [34, 35].

Över 3 000 laparoskopiska hyster-
ektomier har hittills rapporterats i litte-
raturen. I beskrivande studier, liksom i
de få jämförande studier som finns, lig-
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Tabell I. Operationstid och vårdtid i några jämförande studier. LH = laparoskopisk hysterekto-
mi, AH = abdominell hysterektomi.

Operations- Antal Operations- Vårdtid,
Författare metod patienter tid, minuter dagar

Bezhat et al 1992 [21] LH 10 160 2,4
AH 10 102 4,4

Boike et al 1993 [22] LH 50 240 2,5
AH 50 163 4,5

Demco et al 1993 [23] LH 30 128 1,4
AH 30 73 4,2

Howard, Sanchez 1993 [19] LH 15 169 3,7
AH 15 119 5,2

Phipps et al 1993 [28] LH 114 74 2,0
AH 29 30 6,0

Raju, Auld 1994 [24] LH 19 98 3,8
AH 19 98 6,0

Hildebaught et al 1994 [25] LH 33 139 1,5
AH 33 120 2,1

East 1994 [26] LH 50 167 2,8
AH 10 73 4,3

Bernstein et al 1994 [27] LH 49 164 2,9
AH 49 118 4,7

Olsson et al 1996 [20] LH 71 148 2,0
AH 72 85 4,0



ger den totala komplikationsfrekvensen
för laparoskopisk hysterektomi i nivå
med eller något lägre än den för abdo-
minell hysterektomi (Tabell II). Vissa
mindre komplikationer förenade med
bukincisionen tycks minska med lapa-
roskopisk teknik.

En tendens är också att den totala
blödningsmängden och antalet trans-
funderade patienter minskar vid laparo-
skopisk hysterektomi [20]. Även om
fler randomiserade studier är nödvändi-
ga för att kunna dra säkra slutsatser fö-
refaller det idag som om TLH och
LAVH är behäftade med en total kom-
plikationsfrekvens jämförbar med total
abdominell hysterektomi.

Svårt definiera komplikationer
Det är mycket svårt att vid en littera-

turgenomgång skilja allvarliga kompli-
kationer från mindre allvarliga. Vi har
som allvarlig komplikation definierat
skada på tarm, kärl eller urinvägar som
nödvändiggjort laparotomi och/eller
förlängd sjukhusvistelse. Även reope-
ration eller annan händelse som innebu-
rit uppenbar risk för livet eller föranlett
förlängd sjukhusvård, t ex tromboem-
bolisk komplikation eller svår postope-
rativ infektion, har definierats som all-
varliga komplikationer.

I beskrivande studier förefaller fre-
kvensen allvarliga komplikationer vid
laparoskopisk hysterektomi vara högre
än den vid abdominell hysterektomi
(Tabell II). De vanligaste allvarliga
komplikationerna vid laparoskopisk
hysterektomi tycks vara tarmskador,
blåsskador och uretärskador. Vad gäller
allvarlig blödning eller infektion tycks
ingen säker skillnad mellan operations-
metoderna föreligga. Med ökad erfa-
renhet av laparoskopisk kirurgi torde
vissa tarmskador och de flesta blåsska-
dor i framtiden kunna åtgärdas laparo-
skopiskt. I de flesta fall tycks uretär-
komplikationerna ha uppstått under an-
vändande av staplerinstrument [38, 45,
46].

Förhoppningar finns att subtotal la-
paroskopisk hysterektomi (SLH) skall
vara behäftad med färre komplikationer
än TLH och LAVH, främst avseende
uretär- och blåsskador. De data som
finns visar också på en låg komplika-
tionsfrekvens vid SLH. Till dags dato
saknas dock tillräcklig dokumentation
för att kunna dra säkra slutsatser vid en
jämförelse mellan SLH och TLH eller
mellan SLH och subtotal abdominell
hysterektomi. 

Även om den dokumenterade totala
komplikationsfrekvensen vid laparo-
skopisk hysterektomi är lika med eller
något lägre än den vid total abdominell
hysterektomi indikerar antalet allvarli-
ga komplikationer att laparoskopisk
hysterektomi bör introduceras i klinisk

praxis endast efter noggrant övervägan-
de. Under ett utvecklingsskede är det
dessutom viktigt att skilja på dokumen-
terad och verklig effektivitet och säker-
het.

De flesta rapporter om laparosko-
pisk hysterektomi bygger på erfarenhe-
terna hos ett fåtal mycket skickliga och
erfarna kirurger. Deras publicerade re-
sultat avseende effektivitet och säkerhet
skiljer sig med största sannolikhet från
vad som kommer att erhållas om meto-
derna sprids till kirurger med mindre er-
farenhet. I litteraturen finns hållpunkter
för att såväl antalet komplikationer som
kostnaderna för laparoskopisk hyster-
ektomi är betydligt högre när kirurgen
är oerfaren [22, 47].

Ökade kostnader
kompenseras av kortare vårdtider
Denna fråga berör på olika sätt pati-

enten, sjukhuset och samhället. Tradi-
tionellt har beslutet om en operation,
liksom valet av operationsmetod, vilat i
händerna på den patientansvarige läka-
ren. Dagens välinformerade patienter
har dock ofta synpunkter på motodval,
inte sällan på grund av de ekonomiska
konsekvenser olika ingrepp får för
kvinnan. De hälsoekonomiska konse-
kvenserna av olika behandlingsmetoder
röner dessutom ett allt större intresse
från beslutsfattare inom sjukvården. 

Ett flertal författare har jämfört kost-
nader vid laparoskopisk, abdominell
och vaginal hysterektomi [7, 22, 25].
Samtliga saknar relevans för svenska
förhållanden. Oftast redovisas inte
kostnaden för ett ingrepp utan istället
det pris som patienten eller försäkrings-
bolaget betalar för operationen. Dessut-
om saknas beräkningar av de indirekta
kostnaderna vid olika operationsmeto-
der. 

I en egen randomiserad studie har de
direkta kostnaderna, dvs kostnaderna
för sjukhuset, och de indirekta kostna-
derna, dvs sjukskrivningskostnaderna,
för TLH (n=71) och total abdominell
hysterektomi (n=72) jämförts. Vid TLH
användes inga engångsinstrument. De

direkta kostnaderna har beräknats med
hjälp av DORIS (debitering och redo-
visning i sluten vård). DORIS utgår från
en för alla patienter lika grundkostnad
per vårddag. Till grundkostnaden läggs
en särkostnad som beroende på de spe-
cifika insatser som utförts varierar mel-
lan patienterna. Resultatet framgår av
Tabell III. 

Summan av de direkta kostnaderna
vid TLH var 6 procent lägre än vid ab-
dominell hysterektomi, dvs de ökade
kostnaderna för operationen kompense-
rades mer än väl av den kortare vårdti-
den. Marginalkostnaden, dvs kostnaden
för att öka antalet opererade patienter
med en patient, är ofta lägre än genom-
snittskostnaden. Om den vårdplatska-
pacitet som laparoskopisk hysterektomi
frigör utnyttjas för besparingar eller ut-
ökad verksamhet torde marginalkostna-
den för metoden bli betydligt lägre än
den här redovisade genomsnittskostna-
den.

För både patienten och samhället är
ofta de indirekta kostnaderna, dvs sjuk-
skrivningskostnaden, av störst intresse.
I intervallet 40–65 år, vilket är det rele-
vanta åldersintervallet för kvinnor som
genomgår hysterektomi, var i Sverige
1995 15 procent arbetslösa, 10 procent
sjukskrivna, 8 procent förtidspensione-
rade och 5 procent frånvarande från ar-
betsmarknaden av annan orsak [48]. De
resterande kvinnorna i denna ålders-
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Tabell II. Komplikationer vid laparoskopisk hysterektomi.

Antal Totalt antal Allvarliga
Författare patienter komplikationer komplikationer

Liu 1992 [36] 215 10 7
Jones 1993 [37] 100 23 5
Schwartz 1993 [38] 45 17 1
Boike et al 1993 [22] 50 4 4
Hunter et al 1993 [39] 54 6 2
Saidi et al 1994 [40] 264 22 7
Wood et al 1994 [41] 141 19 1
Ou et al 1994 [42] 839 97 23
Deprest et al 1994 [43] 413 89 8
Nezhat et al 1995 [44] 361 40 7
Olsson et al 1996 [20] 71 19 1

Tabell III. Direkta och indirekta kostnader för
laparoskopisk och abdominell hysterektomi.

Laparoskopisk Abdominell
hysterektomi hysterektomi

Direkta
kostnader 25 860 27 621
Grund-
kostnader 8 961 15 617
Särkostnader 16 899 12 004
därav
operation 11 403 7 130
anestesi 3 960 2 884
övrigt 1 536 1 990
Indirekta
kostnader 6 406 12 963
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grupp arbetar i genomsnitt 75 procent
av full tid, vilket motsvarar ett produk-
tionsvärde (arbetskraftskostnad) på ca
650 kronor/dag.

I egen studie var de genomsnittliga
sjukskrivningskostnaderna efter TLH
hälften så höga som efter total abdomi-
nell hysterektomi (Tabell III).

Laparoskopisk hysterektomi
mest kostnadseffektiv
Sammantaget visar våra beräkningar

att TLH är mer kostnadseffektiv än total
abdominell hysterektomi. Den genom-
snittliga totala kostnaden för TLH var
32 266 kronor jämfört med 40 584 kro-
nor för total abdominell hysterektomi.

Under introduktion av laparoskopisk
hysterektomi måste man dock räkna
med betydligt högre kostnader än de här
redovisade. Detta beror på höga utbild-
ningskostnader och stora engångskost-
nader för anskaffning av erforderlig la-
paroskopiutrustning.

Någon genväg förbi utbildnings-
kostnaderna finns inte. Besparingar på
utbildningen hotar istället att leda till
ökad komplikationsfrekvens och längre
operationstider, något som snabbt eli-
minerar den gjorda besparingen. 

Är endometrieablation
ett alternativ till hysterektomi? 
Hysteroskopisk endometrieablation

med YAG-laser beskrevs första gången
1981 [49]. Flera olika metoder för de-
struktion av endometrieslemhinnan har
därefter utvecklats. I USA används idag
främst laser som energikälla för att ko-
agulera slemhinnan. I Sverige, liksom
på de flesta centra i Europa, görs endo-
metrieablation främst genom att man
resecerar slemhinnan med en diatermi-
slynga (jämför transuretral prostatare-
sektion). Icke-hysteroskopisk endo-
metrieablation genom värme, t ex mik-
rovågsbehandling eller kyla har även
prövats [50, 51]. För att underlätta in-
greppen och öka säkerheten rekom-
menderas idag allmänt preoperativ be-
handling med gonadotropin-releasing
hormone- (GnRH)agonist [52] eller da-
nazol [53]. Partiell endometrieablation,
där en liten mängd viabelt endometrium
lämnas kvar för att ge möjlighet till fort-
satta menstruationsblödningar, tycks
ofta misslyckas [54].

Endometrieablation har framförallt
använts vid menorrhagi med normal en-
dometriehistologi hos kvinnor med
ägglossning. I nyligen publicerade stu-
dier har dock behandlade kvinnor över
49 år varit mer nöjda och haft färre
misslyckanden jämfört med yngre
kvinnor [55, 56]. Dysmenorré, oklara
bäckensmärtor och en ålder över 35 år
är faktorer associerade med en ökad risk
för behandlingsmisslyckande avseende
blödningskontroll [57]. Dysmenorré

kvarstår dessutom ofta efter endometrie-
ablation även om blödningen upphört el-
ler reducerats till en acceptabel nivå.
Myoma uteri och adenomyos ökar risken
för behandlingsmisslyckande [58].

Flera rapporter visar mycket goda
behandlingsresultat med amenorré eller
hypomenorré i upp till 90 procent av
fallen sex månader efter endometrie-
ablation.

Redovisade långtidsuppföljningar
tyder på en med tiden ökad misslyckan-
defrekvens. I en skotsk studie hade tolv
månader efter endometrieablation 14
procent av patienterna genomgått hys-
terektomi. Hela 96 procent var dock
nöjda med behandlingen [59]. En annan
studie redovisade fyra år efter endomet-
rieablation att 75 procent av patienterna
var nöjda, 19 procent hade blivit före-
mål för ytterligare kirurgi [54]. Även
sex år efter ablation inträffar recidiv
med oacceptabel blödning [60]. I en ny-
ligen publicerad randomiserad studie
jämfördes hälsa och livskvalitet tre år
efter abdominell hysterektomi och en-
dometrieablation. Undersökningen vi-
sade att patienter randomiserade till
hysterektomi var mer nöjda med sin be-
handling och hade en bättre hälsorelate-
rad livskvalitet. Av patienterna rando-
miserade till endometrieablation hade
12 procent genomgått en andra endo-
metrieresektion och 16 procent hade
genomgått hysterektomi [61]. 

Vätskeresorbtion och hyponat
remi vanligaste komplikation
Endometrieablation under hystero-

skopisk kontroll är en säker metod. Den
vanligaste komplikationen är vätskere-
sorbtion och hyponatremi. Det senare
förekommer eftersom lågviskösa spol-
vätskor utan elektrolyter används. Det
är viktigt att påpeka att hyponatremi, ett
livshotande tillstånd, uppstår lättare och
är svårare att häva hos fertila kvinnor än
hos män i samma ålder [62]. Det effek-
tivaste sättet att minska risken för väts-
keresorbtion är att minimera det intrau-
terina trycket.

Risken för uterusperforation förelig-
ger framförallt under kirurgens upplär-
ningsfas, därefter tycks risken vara mar-
ginell [63]. 

Om endometrieablation kan ersätta
hysterektomi innebär detta klara ekono-
miska vinster för patienten, sjukhuset
och samhället. Vårdtiden är kort, in-
greppet kan utföras polikliniskt. Patien-
ten kan mobiliseras mycket snabbt och
behovet av sjukskrivning är minimalt.

Enligt svenska beräkningar 1994 var
sjukhuskostnaden för en endometrie-
ablation ca 8 000 kronor [Mats Löv-
gren, pers medd, 1995]. När kostnads-
effektiviteten vid endometrieablation
diskuterats har två reservationer rests.
Om endometrieablation även utförs på

kvinnor som inte accepterat en hyster-
ektomi reduceras snabbt besparingen
för sjukhuset och samhället. Den hälso-
ekonomiska kalkylen påverkas dessut-
om av hur stor risken för behandlings-
misslyckande är. Metoden blir inte
kostnadseffektiv om den delvis används
för att temporärt lösa problem med rik-
liga blödningar i väntan på en hysterek-
tomi som den slutliga lösningen.

Slutsatser 
I jämförelse med abdominell hyster-

ektomi ger laparoskopisk hysterektomi
och hysteroskopisk endometrieablation
patienterna fördelar i form av mindre
postoperativ smärta, mindre eller inget
bukärr, kortare vårdtid, kortare konvale-
scens och kortare eller ingen sjukskriv-
ningstid. Båda metoderna innebär eko-
nomiska fördelar för patienten, sjukhu-
set och samhället.

Den totala komplikationsfrekvensen
vid laparoskopisk hysterektomi är i nivå
med den efter abdominell hysterektomi.
Endometrieablation är ett förhållande-
vis säkert ingrepp.

Fortfarande återstår ett antal viktiga
frågor. Är risken för allvarliga kompli-
kationer större vid laparoskopisk hys-
terektomi än vid abdominell hysterek-
tomi? Hur ser långtidsresultaten ut efter
laparoskopisk hysterektomi? Hur stor
är långtidsrisken för behandlingsmiss-
lyckande och ytterligare kirurgi efter
endometrieablation?

Under 1996 kommer två nationella
kvalitetsregister omfattande laparosko-
pisk hysterektomi och hysteroskopisk
endometrieablation att starta. Förhopp-
ningsvis kan dessa bidra till att ge svar
på en del av dessa frågor.
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KORTKLIPPT

Åldern vid HIV-infektion
avgörande för prognosen
En studie av 1 216 HIV-infekterade

blödarsjuka i England visar att åldern
vid serokonversion spelar en stor roll
för prognosen. Gruppen bestod av indi-
vider från 8 månader till 79 år, när  upp-
följningen startade 1985. Tio år senare
levde 67 procent av deltagarna. Av dem
som serokonverterat före 15 års ålder
levde 86 procent, och andelen överle-
vande minskade sedan stegvis med
ökande ålder ner till 12 procent av dem
som infekterats efter 55 års ålder.

Risken att dö inom tio år sedan aids
utvecklats var fem gånger så stor i grup-
pen över 55 som bland dem som var un-
der 15 år då de serokonverterade.

Ingen tidigare studie har kartlagt en
så stor grupp så noga. Fynden tyder på
att riktlinjerna för behandling kan behö-
va omprövas i riktning mot mer intensiv
behandling av äldre HIV-smittade.

En förklaring till skillnaderna kan
vara att kroppens immunsvar på HIV-
smitta försvagas med åldern. Immunge-
netiker anser sig också kunna förutsäga
hur snabbt en individs HIV-infektion
kommer att utvecklas till aids genom att
studera en HLA-profil, uppbyggd ge-
nom analys av genprodukter som är
styrda av HLA-systemet. Dessutom har
man funnit att olika individers CD4-
lymfocyter är olika sårbara för HIV-in-
fektion; skillnader finns också i fråga
om CD8-lymfocyters kraft i attacken
mot HIV vid smitta.

Tidigare har räkning av CD4-lymfo-
cyter ansetts vara bäst vid prognosbe-
dömningen, men nu har nya metoder att
mäta virusbelastningen (analys av HIV-
RNA) kommit i blickpunkten. Det har
visats att virusbördan säkrare än CD4-
antalet förutsäger sjukdomens utveck-
ling, och International AIDS Society
har redan gett riktlinjer för användning
av den nya analystekniken i kliniken.

Lancet 1996; 347: 1569-70,
1573-9; Nature Medicine
1996;  2;  405-17, 625-9.

Nyupptäckt cellyteprotein
öppnar för HIV-infektion?
Ett cellyteprotein kallat fusin som

nyligen identifierats tycks – tillsam-
mans med den välkända CD4-receptorn
– vara nödvändigt för att HIV skall in-
fektera T-celler. Forskarna har länge
sökt efter denna co-receptor eftersom
alla celler med CD4-receptor inte är
mottagliga för HIV, även om virusets
s k gp20-protein binder till receptorn.

Nu letar man efter motsvarande co-fak-
tor på makrofager.

Eftersom man inte vet vilken roll fu-
sin normalt spelar är det oklart om upp-
täckten kan göra det möjligt att utveck-
la praktiskt användbara  läkemedel som
blockerar fusin och därmed hindrar in-
fektion med HIV.

New Scientist 1996: 150 (No 2030):
16;  Science 1996; 272: 872-7;
Nature Medicine 1996; 2: 640-1.

Högre patientavgift
för läkemedel skadlig?
I en översikt om erfarenheter av att

skära ner läkemedelskostnaderna drar
två hälsoekonomer slutsatsen att ök-
ning av patientavgiften minskar bruket
också av absolut nödvändiga läkemedel
och därmed kan göra mer skada än nyt-
ta. De bygger analysen på rigorösa stu-
dier.

Även måttligt minskad subventione-
ring leder enligt en studie i USA till
minskad användning av medel mot t ex
hypertension, hjärtsjukdomar och dia-
betes.

När man i New Hampshire begränsa-
de subventioneringen till tre läkemedel
för svårt psykiskt sjuka kostade ökning-
en av antalet besök och inläggningar för
vård 17 gånger mer än vad man sparade
in på läkemedel.

BMJ 1996; 312: 1469-71.

Skådespelare agerade
patient hos tandläkare
Amerikanska forskare har börjat an-

vända skådespelare för att studera pri-
vata tandläkares beteende, attityder och
behandlingsbeslut. Ett nyligen redovi-
sat försök gjordes för att testa hypotesen
att tandläkare skulle vägra behandla pa-
tienter som tillhörde högriskgrupper för
aids.

Per annons fann man en manlig skåde-
spelare med en tandsjukdom som inte
väntades bli smärtande eller svårare inom
den närmaste framtiden, och så sändes
den väl förberedde »patienten» till 102
privata tandläkare. Han fick spela tre oli-
ka roller: homosexuell, injektionsmiss-
brukare respektive heterosexuell.

En av 35 tandläkare vägrade under-
söka »injektionsmissbrukaren», och en
av 34 vägrade boka in »den homosexu-
elle» på återbesök för behandling. Få av
tandläkarna blev arga när de efter det
första (och enda) besöket fick informa-
tion om bluffen.

Public Health Reports 1996: 111:
129-34.


