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God kvalitet vid omhändertagandet
av patienter har blivit alltmer betydelse-
full. Minskade resurser gör det viktigt
att tillgängliga medel utnyttjas på bästa
sätt. Ett problem kan många gånger vara
svårigheten att mäta resultatet av den
givna behandlingen på ett någorlunda
enkelt sätt.

Kvalitetsindikatorer vid operationer
av ljumskbråck är däremot förhållande-
vis enkla att följa. Ingreppet är dessut-
om vanligt, så det finns stora möjlighe-
ter att göra förbättringar.

Det utförs ca 20 000 ljumskbråcks-
operationer per år i Sverige, varav 3 000
inom Stockholm läns landsting. Under
1994 utfördes en medicinsk revision av
ljumskbråckskirurgin vid fyra sjukhus
inom Stockholms läns landsting (Ersta
sjukhus, Huddinge sjukhus, Södertälje
sjukhus och Södersjukhuset) [1]. Re-

sultat från denna revision har tidigare
presenterats i Läkartidningen [2]: An-
delen recidivbråck varierade från 9 till
26 procent av det totala antalet operera-
de ljumskbråck och andelen patienter
som opererades i dagkirurgi varierade
från 0 till 79 procent mellan de fyra
sjukhusen.

Revisionen påvisade flera kvalitets-
brister som relativt lätt borde kunna åt-
gärdas. Bland annat var resultatuppfölj-
ningen i flera avseenden mindre god.
Faktisk recidivfrekvens och patienter-
nas upplevelse av vården kunde ej fås
fram på grund av ofullständiga uppfölj-
ningsrutiner.

Eftersom vår klinik inte omfattades
av den ovannämnda revisionen och våra
egna uppföljningsrutiner vid en kritisk
analys bedömdes som mindre goda, be-
slöt vi att göra en genomgång av våra
egna resultat.

Material och metod
Listor med persondata över patienter

opererade för ljumskbråck vid kliniken
under 1992 jämfördes med aktuellt be-
folkningsregister. En enkätundersök-
ning med följande frågor genomfördes
under våren 1995:
1. Har du noterat om ljumskbråcket

kommit tillbaka? Om så är fallet, vil-
ka symtom har du?

2. Har du opererats för att ljumskbråck-
et kommit tillbaka? På vilket sjuk-
hus? Vilket år?

3. Behövde du söka läkarvård för nå-
gon komplikation efter ljumsk-
bråcksoperationen? Vilken kompli-
kation? Var?

4. Har du upplevt några besvär efter
operationen? Vilka?

5. Ansåg du smärtlindringen under och
efter operationen som tillräcklig?
Dålig smärtlindring under operatio-
nen (vid operation i lokalbedövning
och ryggbedövning)? För dålig
smärtlindring efter operationen?

6. Är det något du tänkt på som vi skul-
le kunna göra bättre?

Samtidigt gjordes en journalgenom-
gång där patientens kön och ålder, ope-
ratör, typ av bråck (primär-/recidivope-
ration, lateralt/medialt), anestesimetod
(lokal/spinal, epidural eller narkos), typ

av suturmaterial, komplikation och re-
operation för recidiv studerades.

Resultat
Under 1992 opererades totalt 455

patienter för ljumskbråck vid kliniken,
varav 170 (37 procent) dagkirurgiskt.
Korrekta personuppgifter och aktuell
adress återfanns för 426 patienter (me-
delålder 61 år, 93 procent män) som
opererats för 428 ljumskbråck. Av des-
sa patienter var 402 tillgängliga för en-
kätundersökning. Tjugotre var avlidna
och i ett fall kunde journalen ej återfin-
nas. Ingen operativ mortalitet förelåg.
Enkätsvar erhölls från 335 patienter,
vilket innebar en svarsfrekvens på 83
procent (Figur 1). 

Totalt uppgav 46 patienter (14 pro-
cent) tecken till recidiv (utbuktning på
den opererade sidan). Av dessa var 19
redan reopererade (18 på Danderyds
sjukhus och en på annat sjukhus). Reci-
divfrekvensen mellan klinikens olika
opereratörer varierade stort (0–50 pro-
cent). Antalet ljumskbråcksoperationer
varierade mellan 0 och 45 för varje en-
skild läkare vid kliniken.

Det förelåg inget säkert samband
mellan antalet utförda ingrepp per år
och antalet recidiv för varje enskild lä-
kare. Recidivfrekvensen var lägst för
underläkarna (10 procent), se Tabell I.
Frekvensen recidiv efter operation för
primära bråck eller recidivbråck, opera-
tion i lokalbedövning eller spinal/epi-
dural/narkos, resorberbar eller icke re-
sorberbar sutur respektive laterala eller
mediala bråck redovisas i Tabell II.

Fler komplikationer i enkäten
Antalet komplikationer som regi-

strerades i journalen var 14. Sårinfek-
tion och orkit/testisatrofi (5 respektive 5
fall) var vanligast. I enkäten rapportera-
des 31 postoperativa komplikationer
där sårinfektion var vanligast (10 fall). 

Postoperativa besvär uppgavs av 66
patienter (20 procent). Smärta eller
dragningskänsla i såret förekom ofta
trots att uppföljningstiden var minst två
år. Tre patienter uppgav postoperativ
impotens. Dålig postoperativ smärt-
lindring rapporterades av 33 patienter
(10 procent) och 15 av de 59 patienter
(25 procent) som opererats under lokal-
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bedövning uppgav dålig peroperativ
smärtlindring.

Spontana kommentarer för att för-
bättra verksamheten lämnades av 63 pa-
tienter (20 procent). Förbättrad pre- och
postoperativ information, bättre post-
operativ smärtlindring och möjlighet
till återbesök var de vanligaste önske-
målen.

Diskussion
Recidivfrekvensen efter ljumsk-

bråcksoperation vid Danderyds sjukhus
1992 efter två till tre års uppföljning var
14 procent enligt denna undersökning.
Denna siffra är oacceptabelt hög, men
den torde inte vara ovanlig vid våra kir-
urgiska kliniker. Vid Svenska Läkare-
sällskapets riksstämma 1995 redovisa-
des ett material från Örebro där recidiv-
frekvensen var 6 procent efter tre års
uppföljning och 9 procent efter fem års
uppföljning. Författarna drar slutsatsen
att då andelen opererade recidivbråck är
13–14 procent motsvarar sannolikt den-
na siffra den sanna recidivfrekvensen
[3]. Våra resultat överensstämmer även
med siffrorna från kvalitetsrevisionen i
Stockholms län 1994 (Tabell III). 

En undersökning med enkät är själv-
klart förknippad med fler felkällor än en
klinisk efterundersökning. Något »ut-
buktande» i ljumsken är inte alltid reci-
div och alla recidiv noteras inte av pati-
enten som något »utbuktande». Våra re-
sultat är därför något osäkra men ger
dock sannolikt en ganska god uppfatt-
ning om resultaten vid vår klinik.

Recidiv inom två år
Det är väl känt att de flesta recidiven

uppstår inom två år efter operationen.
Det torde därför vara optimalt att under-
söka patienterna kliniskt efter två till tre
år, men nuvarande kostnadsjakt inom
sjukvården försämrar möjligheterna till
sådan uppföljning eftersom besparing-
arna framförallt drabbar återbesöken i
öppen vård. Vi anser dock, liksom de
medicinska revisorerna i Stockholms-
undersökningen [1], att medel för efter-

kontroll bör anslås för att möjliggöra en
obligatorisk uppföljning av de bråck-
opererade patienterna.

Från vissa specialistcentra för bråck-
operationer rapporteras recidivfrekven-
ser ner mot 1 procent. Det är emellertid
knappast möjligt att i detta avseende
jämföra en stor allmänkirurgisk klinik
med många operatörer av varierande er-
farenhetsgrad med ett centrum, där stör-
re delen av verksamheten består av
bråckkirurgi [4-6].

Våra resultat har givetvis väckt
många frågor inom kliniken. Skall alla

kirurger operera bråck eller bör dessa
operationer koncentreras till ett fåtal
specialintresserade? Sannolikt skulle
det senare innebära en sänkt recidivfre-
kvens. Vilken operationsmetod skall
användas? I undersökningen från Öre-
bro [3] rapporterades en lägre recidiv-
frekvens för »Shouldice»-tekniken.

Under 1992 utfördes till största de-
len en modifierad »Bassini» [7] vid
Danderyds sjukhus. Vi har inom klini-
ken diskuterat en obligatorisk övergång
till »Shouldice»-teknik, men vi har då
ställts inför frågan om även de med
goda resultat med modifierad »Bassi-
ni»-teknik (mindre än 5 procents reci-
div) skall byta operationsmetod.

Öppna ingrepp med inläggande av
nät för att förstärka bukväggen har visat
goda resultat [8], och det är att förvänta
att laparoskopiska ingrepp, vilka också
innebär inläggande av nät, skall kunna
ge liknande resultat. Vid en nyligen
publicerad multicenterstudie från USA,
omfattande 686 ljumskbråckspatienter
[9] opererade laparoskopiskt, redovisas
en recidivfrekvens på 4,5 procent. Upp-
följningstiden varierade mellan 15 och
33 månader.

Recidivfrekvensen mellan de enskilda
operatörerna varierade mellan 0 och 14
procent. Recidivfrekvensen minskade
med ökande antal utförda ingrepp, och
man för i en kommentar till artikeln dis-
kussionen om verksamheten skall kon-
centreras till ett fåtal operatörer. Sedan
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Figur 1. Schematisk bild över enkät-
undersökning av patienter opererade för
ljumskbråck vid Danderyds sjukhus
under 1992.

Tabell I. Recidivfrekvens och andelen primära bråck opererade av överläkare, specialistläka-
re och underläkare vid Danderyds sjukhus 1992 (recidivfrekvens beräknas som uppgivna reci-
div delat med antalet enkätsvar).

Antal bråck-
Recidiv

Andel primära
Kirurg, antal operationer frekvens procent bråck, procent

Överläkare, 9 146 17/119 14 81
Specialistläkare, 11 174 21/137 15 86
Underläkare, 6 108 8/79 10 93

Totalt, 26 428 46/335 14 85

Tabell II. Fördelningen av samt recidivfrekvensen för olika bråcktyper, suturmaterial och anes-
tesi vid Danderyds sjukhus 1992 (samtliga operationsberättelser var ej fullständiga varför sum-
morna för respektive kategori inte alltid motsvarar antalet operationer för perioden. Recidivfre-
kvens beräknas som antal av patienten uppgivna recidiv delat med antalet enkätsvar).

Recidiv

Antal Procent Frekvens Procent

Bråcktyp
Primärt 365 85 32/287 11
Recidiv 62 15 14/48 29
Lateralt 240 65 20/190 10
Medialt 135 35 20/104 20

Suturtyp
Resorberbar 268 70 30/210 14
Icke resorberbar 115 30 13/92 14

Anestesityp
Spinal, epidural, narkos 359 84 35/276 12
Lokal 69 16 12/59 20



1992 har bråckkirurgin på Danderyds
sjukhus förändrats. De flesta recidiv-
bråck opereras numera laparoskopiskt i
huvudsak av två erfarna operatörer.

Patientens upplevelse
Viktiga kvalitetsindikatorer att följa

förutom själva operationsresultatet är
patientens upplevelse av omhänderta-
gande, omvårdnad och smärtlindring i
samband med och efter operationen.
Det är ett underbetyg att 25 procent av
patienterna som opererades under lo-
kalbedövning upplevde smärta vid in-
greppet och att 10 procent inte hade till-
fredsställande smärtlindring postopera-
tivt i hemmet.

Denna kunskap har på vår klinik lett
till att alla patienter som opereras för
bråck får stolpiller ketobemidon med
hem vid utskrivningen, som komple-
ment till den sedvanliga smärtlindrande
medicineringen paracetamol och dex-
tropropoxifen. Likaså har patientens
smärtupplevelse under själva ingreppet
mer uppmärksammats och bättre åtgär-
dats än tidigare.

Vi har också tagit fasta på den kon-
struktiva kritik som patienterna lämnat
i övrigt. En skriftlig pre- och postopera-
tiv information har utarbetats som kom-
plement till den muntliga informatio-
nen. Rutinerna för omhändertagande av
patienter som opereras i dagkirurgi har
setts över. Mycket av den negativa upp-
levelsen av vården som framgår av en-
käten skulle ha kunnat undvikas om pa-
tienterna fått bättre information.

Yrkesetisk utmaning
Kraven på resultatredovisning kom-

mer att öka i framtiden. Det är viktigt att
kirurgerna själva driver kvalitetsfrågor-
na. Risken är annars stor att andra gör
det, och den framtagna informationen
kan då i värsta fall feltolkas. Vi har ge-
nom denna förhållandevis enkla under-
sökning fått större kunskap som kan lig-
ga till grund för en förbättring av bråck-
kirurgin på vår klinik. Vi vill med Erik
Nilsson i Motala [10] hävda att det är en
yrkesetisk utmaning att förbättra vår-
den och resultaten inom bråckkirurgin.
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Tabell III. Jämförelse mellan resultatet vid kvalitetsrevision av bråckkirurgi vid fyra sjukhus i
Stockholms läns landsting (1994) och patienter opererade för ljumskbråck vid Danderyds sjuk-
hus 1992 (med recidivbråck menas andelen opererade recidivbråck, ej recidivfrekvens).

Södertälje Huddinge Ersta Söder- Danderyds
sjukhus sjukhus sjukhus sjukhuset sjukhus

Andel opererade
recidivbråck, procent 19 26 18 9 15
Lateralt/medialt
bråck, kvot 1,6 0,9 1,1 1,3 1,7
Dagkirurgi, procent 0 79 28 54 37
Opererad av specialist,
procent 64 86 54 87 75
Opererad under lokal-
anestesi, procent 0 84 0 4 16
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