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Laparoskopi har använts i
snart hundra år och från början
huvudsakligen vid gynekologisk
diagnostik. I dag kan de flesta
gynekologiska och många kirur-
giska operationer göras via la-
paroskop i stället för genom la-
parotomi.

En kritisk utvärdering av de
laparoskopiska ingreppen med
avseende på säkerhetsaspekten
liksom från medicinsk synpunkt
är nu på sin plats.

Laparoskopi definieras som visuali-
sering av bukhålan och dess organ ge-
nom endoskopi via främre bukväggen.
Andra termer är coelioskopi, peritoneo-
skopi och pelviskopi. Från början utför-
des laparoskopi i rent diagnostiskt syfte
men efter hand har laparoskopiska ope-
rationer kommit att spela en allt större
roll.

Kliniskt först
inom internmedicinen
Den första laparoskopin gjordes på

hund 1901 av Kelling [1]. Bäckenorga-
nen betraktades via ett cystoskop. En
föregångsman var den svenske intern-
medicinaren professor Jacobaeus, som
var först med att använda metoden kli-
niskt. Redan 1910 beskrev han laparo-
skopi för diagnostik av leversjukdomar
[2]. Han laparoskoperade patienter med
ascites och ersatte under ingreppet suc-
cessivt vätskan med luft.

Tekniker
under årtionden
Under 1920- och 1930-talen publi-

cerades en del arbeten om laparosko-
pisk teknik för diagnostik och sterilise-
ring på kvinnor [3-5], men eftersom
ljuskälla, optik och hjälpinstrument
ännu var outvecklade fick metoden inte

någon större spridning. Vissa instru-
ment som fortfarande används, t ex Ve-
ress’ kanyl för gasinsufflation [6], är
från 1930-talet. I själva verket är den i
sin tur en modifikation av en nål för gas-
insufflation konstruerad 1918 av Goetze
[7]. 

På 1940-talet var kuldoskopi [8] en
konkurrerande metod, som egentligen
introducerades redan 1902 av den ryske
läkaren von Ott i S:t Petersburg [9]. Pa-
tienten står då på knä, stödd på armbå-
garna. Härigenom blir undertrycket i
bäckenhålan så stort att luft sugs in när
punktionsnålen via bakre fornix når
»cul de sac». Sedan nålen tagits ut kan
kuldoskopet föras in för inspektion av
tubor och ovarier. Åtkomligheten är be-
gränsad och risken för perforation av
rektum inte oväsentlig varför metoden
knappast används längre. 

På 1950-talet tog utvecklingen av la-
paroskopin fart genom fransmannen
Palmers insatser. Han beskrev laparo-
skopi vid diagnostik av många gyneko-
logiska sjukdomstillstånd: ektopisk
graviditet, infertilitet, smärtor, endo-
metrios, cancer m m [10]. Han införde
passageundersökning av tuborna vid la-

paroskopi och elektrokoagulation av tu-
borna för sterilisering. 

Instrumentutveckling
sedan 1960-talet
Den operativa laparoskopin utveck-

lades först under de följande decennier-
na av Kurt Semm, professor i gynekolo-
gi i Kiel. Han har från slutet av 1960-ta-
let fram till våra dagar utvecklat appara-
tur, instrument och operationsmetoder.
De viktigaste instrumenten är en auto-
matisk insufflator som kompenserar för
gasförluster under ingreppet, sug- och
spolanordning, endokoagulator, liga-
turslynga för hemostas samt laparosko-
pisk sutur [11]. Semm beskrev redan på
1970-talet flera laparoskopiska opera-
tioner, bl a salpingo-ooforektomi och
myomenukleation. Han fick till en bör-
jan få efterföljare, åtminstone i Sverige. 

Gruppen kring professor Bruhat i
Clermont Ferrand i Frankrike betydde
också mycket för utvecklingen av den
operativa laparoskopin. Laparoskopisk
operation av tubargraviditet beskrevs
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redan på 1970-talet av hans grupp [12],
som också var bland de första som an-
vände koldioxidlaser vid laparoskopi
[13]. I faktarutan presenteras milstolpar
och tekniska framsteg i den moderna la-
paroskopins historia [14-32]. Ett stort
framsteg var utvecklingen av externa
ljuskällor i kombination med högklassi-
ga ljusledare och linssystem.

Genombrott
med videosystem
Först i slutet av l980-talet, när

videosystemen blivit lätta att använda
och givit tillräckligt hög bildkvalitet så
att både operatör och assistenter kan se
operationsområdet på videoskärmen,
har den operativa laparoskopin slagit
igenom på bred front. En bidragande or-
sak till genombrottet har varit allmän-
kirurgernas intresse för operativ laparo-
skopi, sedan den första kolecystekto-
min med denna teknik gjorts av tysken
Mühe 1985 [31].

Laparoskopisk kolecystektomi har
på några få år nästan helt ersatt konven-
tionell laparotomi. En så snabb utveck-
ling saknar motstycke när det gäller för-
ändringen av en operationsmetod. All-
mänkirurgernas nyvaknade intresse för
laparoskopi har säkert kommit många
tveksamma gynekologer, som haft
mångårig vana med diagnostisk laparo-
skopi, att också starta med operativ la-
paroskopi.

En ytterligare bidragande orsak till
den snabba utvecklingen är den åtstra-
made ekonomin inom sjukvården.
Vårdplatser sparas eftersom operativ
laparoskopi möjliggör hemskrivning av
patienten samma dag eller dagen efter
ingreppet. Vårdtiden efter laparotomi
är knappt en vecka. Sjukskrivningsti-
den efter laparoskopisk operation är
också mycket kortare. 

Fransk inspiration
På 1950-talet besökte professor Roul

Palmer från Paris kvinnokliniken i
Lund för att låta professor Alf Sjövall få
del av Palmers erfarenhet inom laparo-
skopin. Palmer anses vara den moderna
laparoskopins fader i Frankrike. Alf
Sjövalls framsynta introduktion och ut-
veckling av gynekologisk laparoskopi i
vårt land gjorde honom till föregånga-
ren i Sverige.

Etablering i Sverige 
Sedan Alf Sjövall startat den dia-

gnostiska laparoskopin på 1950-talet
vid kvinnokliniken i Lund [18] etable-
rades metoden på flera kliniker i landet.
Sjövall låg bakom många säkerhetskrav
[33]. Att spetsen på insufflationsnålen
verkligen befann sig i fri bukhåla testa-
des med »hängande droppe». Kolsyra
användes i stället för luft för expansion
av bukhålan.

Förutom för kliniskt bruk användes
laparoskopin för vetenskapliga studier
av adherensbildning efter tubargravi-
ditet [19], spermiernas migration till
äggledarna [21] och objektivering av
diagnosen akut salpingit [34]. Utveck-
lingen av den operativa gynekologiska
laparoskopin var med några få undantag
mera blygsam fram till slutet av 80-ta-
let. Redan 20 år tidigare rapporterades
sterilisering via laparoskop [20]. 1971
beskrev Ahlgren laparoskopisk tubo-
stomi för behandling av säcktubor [35]
och 1977 rapporterade Swolin laparo-
skopisk ovarialresektion för polycystis-
ka ovarier [36].

En tänkbar förklaring till att utveck-
lingen sedan stannade upp i Sverige var
några olycksfall som inträffade till följd
av bristfällig diatermiutrustning. På se-
nare år har emellertid utvecklingen av
operativ gynekologisk laparoskopi tagit
fart.

Från Göteborg kom en avhandling
med en randomiserad jämförelse mel-
lan tubargraviditeter som opererats med
laparoskopi respektive laparotomi [37].
Lokal injektion i tuban, vid laparosko-

pi, av prostaglandin [38], hyperton glu-
kos eller metotrexat är nya tillskott i be-
handlingsarsenalen för tubargraviditet.

Ekonomiska vinster
kontra medicinska
1996 har den operativa laparoskopin

nått så långt att praktiskt taget alla gy-
nekologiska operationer inklusive hys-
terektomi [32] jämte körtelutrymning
[39] och operationer för urininkonti-
nens [40] kan utföras med laparosko-
pisk teknik.

Kirurgerna använder tekniken för
kolecystektomi, bråckoperationer, ap-
pendektomi och tarmresektion.

De ekonomiska vinsterna med kort
vårdtid – men oförändrad operationstid
– och kort  konvalescens måste kritiskt
prövas mot de medicinska vinsterna. En
randomiserad studie för jämförelse
mellan laparoskopisk och konventio-
nell laparotomi vid hysterektomi har
gjorts på Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg [41]. Instrumentutvecklingen med
tendens mot engångsinstrument pågår,
men kostnaderna för dessa måste vägas
mot kostnaderna för instrument som an-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  3  •  1997 163

Milstolpar i den moderna laparoskopins historia
År Författare Bidrag
1952 Fourestier et al Utvecklade extern ljuskälla och kvartsstav

för att leda ljuset. Förhindrar brännskador
i buken [14].

1952 Hopkins och Kapani Införde fiberoptik i endoskopin [15].
1953 Hopkins Endoskop med stavlinser ger bättre bildvinkel

och bildkvalitet [16].
1962 Palmer Elektrokoagulation av isthmus tubae för

sterilisering [17].
1962 Sjövall Laparoskopi för diagnosen akut salpingit [18].
1967 Swolin Dokumenterad laparoskopisk uppföljning

av adherensprofylax vid operation av extra-
uteringraviditet [19].

1968 Svennerud och Åstedt Införde steriliseringsoperation för kvinnor
i Sverige [20].

1969 Ahlgren Studie av spermiernas migration till tubor och
bukhåla [21].

1970 Steptoe och Edwards Laparoskopisk äggplockning [22].
1971 Hasson Öppen laparoskopi för säkrare införande av

instrumenten i bukhålan [23].
1972 Phillips Grundade American Association of Gyne-

cologic Laparoscopists [24].
1973 Hulka et al Sterilisering med »spring clip» [25].
1974 Rioux och Cloutier Bipolärt instrument för sterilisering [26].
1974 Semm Endotermkoagulation för säkrare sterilise-

ring [27].
1974 Yoon et al »Silastic rings» för sterilisering [28].
1978 Steptoe och Edwards Första IVF-barnet föds efter laparoskopisk

äggplockning [29].
1980 Bruhat et al Laparoskopisk operation av ektopisk gravidi-

tet [12].
1984 Gjönnaess PCOS-behandling med electrocautery via

laparoskop [30].
1985 Mühe Laparoskopisk kolecystektomi [31].
1989 Reich et al Laparoskopisk hysterektomi [32].



vänds upprepade gånger med disk- och
steriliseringskostnad inkluderad.

Råd och anvisningar
Den allt mer sofistikerade tekniken

får dock inte bli självändamål. Nya me-
toder måste utvärderas kritiskt och jäm-
föras med existerande metoder innan de
införs i rutinsjukvården [42]. För att
uppnå det fordras utbildning, och såväl
Svensk förening för obstetrik och gyne-
kologi som Svensk kirurgisk förening
bedriver fortbildningskurser i laparo-
skopisk teknik. Vid dessa kurser deltar
också operationsassistenter, som är vik-
tiga medhjälpare för att uppnå goda re-
sultat med laparoskopiska operationer.

En särskild arbets- och referens-
grupp (ARG) för alla former av gyneko-
logisk endoskopi, Skopi-ARG, starta-
des 1990 av Nordenskjöld och har till
uppgift att publicera råd och anvisning-
ar om teknik, hjälpmedel och instru-
mentutveckling. Den första delen av
denna ARG-rapport förväntas komma
ut 1996.

Författaren har varit huvudansvarig
för kapitlet om laparoskopins historia.
Föreliggande artikel är en utvidgning,
uppdatering och omarbetning av kapit-
let i ARG-rapporten.
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