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Under flera decennier har gy-
nekologer använt laparoskopisk
teknik för diagnostik och sterili-
seringar. Videotekniken samt en
mycket snabb utveckling av an-
nan apparatur har skapat förut-
sättningar för att utföra nästan
all öppen gynekologisk kirurgi
via laparoskopi. Entusiasmen
hos skopister, patienter, appa-
rattillverkare, medier och i viss
mån huvudmännen (sjukvårds-
finansiärerna) har varit stor.
Denna kirurgiska revolution är
dock inte helt problemfri. Vilka
för- respektive nackdelar erbju-
der laparoskopisk teknik? Har
utvecklingen gått för fort eller
kan den inte gå fort nog?

Denna översikt baseras på
dels författarens docentföreläs-
ning, dels på en rapport (första
delen av planerade två) utgiven
av Svensk förening för obstetrik
och gynekologi.

Redan de gamla grekerna försökte
sig på att utforska kroppens hålrum.
Hippokrates har beskrivit ett spekulum
för rektala undersökningar. Han använ-
de sig av en sinnrik konstruktion med
speglar som reflekterade solljus, men
det skulle dröja tvåtusen år innan optis-
ka hjälpmedel i kombination med elekt-
riskt ljus drev utvecklingen framåt.
Cystoskopi respektive hysteroskopi (in-
spektion av livmoderhåligheten) utför-
des mot slutet av förra seklet.

Pionjärer med »cirkuskonster»
Den svenske internisten Hans Chris-

tian Jacobaeus blev pionjär när han
1910 använde benämningen laparosko-
pi för undersökning av bukhålan [1].
Med sitt cystoskop undersökte han ock-

så pleurahålighet och perikardium.
Ungraren János Veress har fått ge namn
åt den kanyl som fortfarande används
för gasinsufflation [2]. Denna kanyl
hade ursprungligen konstruerats för att
åstadkomma pneumothorax, som var
den huvudsakliga behandlingen för tu-
berkulos. För övrigt hade laparoskopin
sitt största användningsområde för dia-
gnostik av buktuberkulos och i viss mån
leversjukdomar under de första decen-
nierna av 1900-talet.

Fransmannen Roul Palmer utveckla-
de efter 1945 den diagnostiska laparo-
skopin, och tysken Kurt Semm den ope-
rativa laparoskopin. Långt innan video-
tekniken sett dagens ljus utförde han
»cirkuskonster», och belackare sakna-
des inte. Dagens laparoskopiska ekvili-
brister som utför avancerad cancerkir-
urgi med denna teknik konstaterar att
Semm till slut fick rätt, och de har full
förtröstan i att öppen bukkirurgi kom-
mer att förpassas till medicinhistoriska
museers montrar.

Bland svenska pionjärer bör nämnas
Alf Sjövall i Lund (diagnostisk laparo-
skopi på 1950-talet) samt Mats Ahlgren
och Kurt Swolin (operativ laparoskopi
på 1970-talet).

Framgångsrika landvinningar
De tekniska landvinningar som varit

förutsättningar för den operativa lapa-
roskopins genombrott under det senas-
te decenniet är framför allt videokame-
rasystemens utveckling, automatisk
gasinsufflator, sug- och spolanordning,
koagulationsmöjligheter med diatermi
och laparoskopisk sutur. Videotekni-
kens betydelse kan inte nog betonas. Ti-
digare betraktade operatören opera-
tionsområdet direkt via laparoskopet
och ingen annan i salen var involverad.
När allt nu visualiseras på videoskärm
kan fler ögon se och därmed fler händer
assistera. 

Kirurgkollegerna skall också näm-
nas i en uppräkning av faktorer  till
framgångarna inom gynekologisk ope-
rativ laparoskopi. Sedan den första ko-
lecystektomin utfördes 1985 via laparo-
skopi har denna teknik nu praktiskt ta-
get helt ersatt öppen kirurgi vid detta in-
grepp i västvärlden, och det har tvivels-
utan sporrat många gynekologer att ut-

vidga indikationsområdena för laparo-
skopisk kirurgi [3]. I detta sammanhang
kan man fråga sig varför laparoskopi
vid galloperationer så reservationslöst
anammats av kirurger. Trots att gyneko-
loger sedan länge varit förtrogna med
laparoskopisk teknik via steriliseringar
och diagnostiska ingrepp, finns det fort-
farande på många håll ett motstånd mot
att utföra t ex operationer för utom-
kvedshavandeskap via laparoskopi,
trots att vinsterna där är minst lika stora
som vid kolecystektomi. En förklaring
kan vara att operationer för utomkveds-
havandeskap ofta utförs akut med de
svårigheter detta medför i form av t ex
ovan personal som dessutom ibland har
en förutbestämd uppfattning att laparo-
skopiska ingrepp tar längre tid. I själva
verket utförs ofta en diagnostisk laparo-
skopi för att säkerställa diagnosen även
när laparotomi planeras, och i de studi-
er som redovisar skillnader i opera-
tionstid är det till laparoskopins fördel
[4].

En annan faktor som kan förklara ut-
vecklingen inom kirurgin är industrins
intresse att satsa stort inom ett helt jung-
frueligt fält. 

Utförande i Trendelenburgsläge
Innan någon form av laparoskopisk

verksamhet över huvud taget kan på-
börjas måste det finnas en struktur inom
kliniken som garanterar att utbildnings-
aspekter för alla personalkategorier till-
godoses, att utrustningen är säker vid
anskaffandet och att underhållet sköts,
att säkerhetskrav följs etc. Allt detta kan
benämnas medicinteknisk säkerhet.

Innan operationen tar sin början är
det nödvändigt att kontrollera att all ut-
rustning finns på plats och fungerar. I
detta inkluderas ett laparotomigaller för
den händelse akut tomi behöver utföras
vid oavsiktlig skada av större kärl. Via
ett centimeterlångt snitt just nedom na-
veln införs Veress kanyl till fri bukhåla.
I buken råder ett undertryck, och kor-
rekt läge kan bekräftas genom att en
koksaltdroppe placerad på toppen av
kanylen omedelbart sugs in i bukhålan.
Ca 3–5 liter koldioxid får passera via
kanylen in i buken, där trycket bör ligga
under 12–14 mm Hg. Högre tryck indi-
kerar att kanylen befinner sig fel, t ex
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preperitonealt eller inne i ventrikel/
tarm.

Troakar införs med 45 graders vinkel
mot bäckenorganen. Genom denna vin-
kel och genom att man inte siktar mot
bäckenväggarna minimeras risken för
allvarlig kärlskada på aorta eller bäc-
kenkärl i detta skede. Laparoskopet in-
förs och inre genitalia liksom övriga de-
lar av tillgänglig bukhåla inspekteras.
Patienten tippas lätt bakåt, minst 15 gra-
der, i s k Trendelenburgsläge för att tar-
marna inte skall skymma inre genita-
lia.Via extra snitt (portar) centralt ovan
symfysen och i bägge fossae kan hjälp-
troakarer införas. Via dessa kan sedan
en mängd specialkonstruerade instru-
ment föras in. Man behöver minst en
och helst två assistenter förutom opera-
tionssköterskan vid operativ laparo-
skopi. 

Diagnostiska indikationer
De flesta ingrepp är fortfarande dia-

gnostiska. I Faktaruta 1 redovisas aktu-
ella frågeställningar. Diagnostisk lapa-
roskopi bör utföras vid misstanke om
appendicit hos kvinnor i fertil ålder som
inte avslutat sitt barnafödande. Den kli-
niska appendicitdiagnostiken är erkänt
svår med ca 30 procent negativa fynd
hos opererade patienter. Förutom att
operationen i dessa fall är onödig kan
den ge följdverkningar i form av ileus,
utomkvedshavandeskap samt möjligen
infertilitet.

Den bakomliggande faktorn är i
samtliga fall adherensbildning. Hos
kvinnor med appendicitsymtom och
frisk appendix förklaras symtomen ofta
av salpingit eller ovarialcysta. Ibland
kan inte appendix visualiseras, trots att
patienten roteras över i vänster sidoläge
och trots användande av fattningstäng-
er.

Finner man ingen gynekologisk för-
klaring till symtomen måste man själv-
klart i detta läge utföra en laparotomi
med appendektomi. Man kan ibland
hamna i situationen att appendix in-
spekteras helt retningsfri och att inre ge-

nitalia saknar patologi. Skall då laparo-
skopisk appendektomi utföras? Praxis i
Sverige idag är att appendix lämnas
men en god regel kan här vara, liksom
vid alla kirurgiska ingrepp, att möjliga
alternativ diskuteras med patienten pre-
operativt.

För de övriga uppräknade smärttill-
stånden i Faktaruta 1 kan man, som vid
appendicit, i samma seans åtgärda sjuk-
domstillståndet och således utföra en
operativ laparoskopi. 

Den diagnostiska laparoskopin har
stor betydelse vid utredning av inferti-
litet. Hos ungefär 30 procent av inferti-
la kvinnor finner man tubarskada, oftast
resttillstånd efter salpingit,  som förkla-
ring. Fynden vid den diagnostiska lapa-
roskopin får avgöra den mest optimala
behandlingen för att uppnå graviditet.
Lindriga störningar, t ex tunna adheren-
ser, åtgärdas bäst via laparoskopi, me-
dan gravt patologiska tubor med tjocka
adherenser och helt stängda ostier inte
lämpar sig för tubarplastik. Dessa kvin-
nor bör i stället erbjudas provrörsbe-
fruktning.

Det är av nyss nämnda skäl av stor
betydelse att de diagnostiska laparosko-
pifynden bedöms av en person med lång
erfarenhet – detta är definitivt ingen
»nybörjarskopi».

Vid utredning av kroniska smärttill-
stånd i lilla bäckenet finner man förvis-
so ibland endometrios, adherenser eller
någon annan påtaglig förklaring. Ofta
finner man dock helt normal anatomi.
Ibland blir dessa patienter besvärsfria
sedan man »luftat magen», vilket kan
bero på att de medvetet eller omedvetet
trott sig lida av allvarlig sjukdom. Des-
sa »smärtskopier» kommer förmodli-
gen att minska i antal, eftersom vaginalt
ultraljud nu på ett utmärkt sätt kan kart-
lägga förhållandena i lilla bäckenet och
lugna såväl patient som doktor.

Behandling vid
utomkvedshavandeskap
I Faktaruta 2  redovisas de laparo-

skopiska ingrepp som kan utföras. Tu-
mörsjukdomar opereras i Sverige med
öppen kirurgi.

Sterilisering har sedan decennier ut-
förts via laparoskopi, oftast med hjälp
av diatermi eller speciella clips som förs
över tuban.

Vid laparoskopisk behandling av
utomkvedshavandeskap öppnas tuban
med diatermi vid implantationsstället
sedan först vasopressin (Postacton),
som är kärlsammandragande, injicerats
i tillförande kärl. Med spol–suginstru-
ment kan sedan graviditeten avlägsnas
och materialet sändas för histopatolo-
gisk undersökning. Tuban lämnas öp-
pen och sluter sig själv inom kort tid.
Även vid kliniker med stor erfarenhet
opereras fortfarande en mindre andel av

utomkvedshavandeskap via laparoto-
mi. Det rör sig framför allt om patienter
i chock med stora mängder blod i bu-
ken. Tidigare har man också ansett att
patienter med tubargraviditeter med
höga värden av graviditetshormonet
HCG (human chorionic gonadotrophin)
lämpar sig bäst för öppen kirurgi, men
med stigande erfarenhet torde även des-
sa »aktiva» graviditeter kunna åtgärdas
via laparoskopet.

Erfarenhetsmässigt vet man att en
viss andel av operationerna enligt ovan
misslyckas, såtillvida att all trofoblast-
vävnad inte avlägsnas. I en aktuell sam-
manställning som presenterades vid Lä-
karesällskapets riksstämma 1996 upp-
gavs en så hög siffra som 20 procent [5].
Denna risk för misslyckande försvinner
inte om utomkvedshavandeskapen åt-
gärdas via laparotomi. För att upptäcka
och åtgärda dessa fall är det nödvändigt
att i efterförloppet rutinmässigt kontrol-
lera HCG samt ge akt på symtom som
accentuerad smärta och/eller intraabdo-
minell blödning. I vissa situationer väl-
jer man att ta bort tuban primärt, och då
behöver man förstås inte kontrollera
HCG i efterförloppet.

Den verkligt intressanta frågeställ-
ningen är om laparoskopisk teknik är
mindre skadlig för tuban än laparotomi,
med avseende på framtida fertilitetsut-
fall. Vid genomgång av utförda studier
av konservativ kirurgi vid utomkveds-
havandeskap visar det sig att ungefär 60
procent blir intrauterint gravida oavsett
metod [6]. Något färre patienter får ett
nytt utomkvedshavandeskap efter ope-
ration med skopimetoden, men skillna-
den är inte signifikant.

Från Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg, som varit ledande när det gäller
utveckling av och undervisning om la-
paroskopisk kirurgi i allmänhet och kir-
urgi vid extrauterin graviditet i synner-
het, har rapporterats att laparoskopisk
kirurgi är skonsammare från adherens-
synpunkt [7]. Många anser att dylika
sammanväxningar kan förorsaka smär-
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Indikationer för
diagnostisk laparoskopi

Smärta
– Akut – salpingit, appendicit, extra-

uterin graviditet, torsion, cysta
– Kronisk – endometrios, adheren-

ser

Infertilitetsutredningar

Övrigt
– Differentiera mellan myom och

ovarialresistens
– Kartlägga inre genitalia vid ut-

vecklingsrubbningar av genitalor-
ganen

FAKTARUTA 1 

Indikationer för
operativ laparoskopi

Vanliga ingrepp
– Steriliseringar
– Operation av extrauterin graviditet
– Ingrepp på äggstockar
– Myomenukleationer

»Snart» vanliga ingrepp
– Hysterektomi
– Inkontinens

Ovanliga
– »Allt» har opererats utomlands:

t ex prolaps, cancer i såväl liv-
moderhals och -kropp som ägg-
stockar

FAKTARUTA 2 



tor och ileus, förutom infertilitet. Redan
1991 hade man i Göteborg en bred kli-
nisk och vetenskaplig erfarenhet av la-
paroskopisk behandling vid extrauterin
graviditet [8].

Cancerkirurgi
kan vara svår
Laparoskopisk teknik används också

ofta vid ovarialkirurgi. Det gäller bort-
tagande av cystor eller hela ovariet. I
Sverige finns en allmän uppfattning att
enbart till synes godartade förändringar
skall åtgärdas med denna metodik. Om
den preoperativa utredningen ger miss-
tanke om elakartad förändring baserad
på patientens ålder, palpationsfynd in-
kluderande storlek och konsistens, ult-
raljudsfynd och möjligen tumörmar-
kören CA 125, ger laparotomi större
möjligheter att kartlägga hela bukhålan
samt minimera risken för tumörspill.
Konsekvensen blir att en påbörjad lapa-
roskopioperation ibland behöver kon-
verteras till tomi om malignitetsmiss-
tanke uppstår peroperativt. Av denna
anledning är det viktigt att onkologiskt
erfarna personer finns att tillgå vid des-
sa bedömningar.

Många centrum utomlands anser
inte att malignitet utgör ett hinder för la-
paroskopisk kirurgi. Ytterligare andra
hävdar att vid de tillfällen då histopato-
login efteråt påvisar en malign tumör är
ingen skada skedd. Denna skola anser
att man kan kartlägga bukhålan avseen-
de tumörstatus lika bra via skopi som
tomi. Genom att tumören läggs i en
skyddande påse minimeras risken för
tumörspill [9].

En intressant iakttagelse som rap-
porterats vid tumörer i olika organ är
metastasering till de s k porthålen, dvs

de öppningar i bukväggen man använt
för att föra in instrument. I Läkartid-
ningen presenterades nyligen två fall av
spridning av gallblåsecancer [10]. I
denna artikel spekuleras också om orsa-
kerna till att tumörspridning sker till
dessa små öppningar men inte till lapa-
rotomiärr. Sugs tumörceller upp till
porthålen av undertryck när gasen ex-
suffleras?

Tekniska problem
vid hysterektomi
Det finns olika metoder att utföra la-

paroskopisk hysterektomi. Det stora
tekniska problemet är utförskaffandet
av livmodern om den är förstorad. Om
man via små öppningar lyckas ta bort
livmodern, men sedan måste göra ett
större bukärr för att få ut preparatet, har
ju tanken förfelats. Vanligen tar man
bort livmodern via vagina. Det finns
visserligen s k morcellatorer som mal
sönder preparatet, men man kan funde-
ra över patologens situation vid försök
till analys av vävnaden. Om vagina
ändå ska öppnas hävdar många att hela
ingreppet kan ske den vägen. Fördelen
med att utföra en större del av ingreppet
laparoskopiskt är att bukanatomin kan
kartläggas och att ovarierna lättare kan
medtas.

Svenska gynekologer är för övrigt
dåligt tränade i att utföra vaginala hys-
terektomier då vi, i motsats till förhål-
landena i många andra länder, föredra-
git att nästan undantagslöst utföra abdo-
minella hysterektomier, utom vid utta-
lade uterusprolapser. Man kan idag
skönja ett nyvaknat intresse för vaginal
hysterektomi. En randomiserad studie
av de svenska erfarenheterna av laparo-
skopisk hysterektomi redovisades i Lä-
kartidningen 1994 [11]. Det framgår
som väntat att vårdtid och sjukskriv-
ningstid var kortare i laparoskopigrup-

pen än i tomigruppen, men att ingrep-
pen tog längre tid vid laparoskopi.

Som vid all introduktion av ny meto-
dik finns en »learning curve». I Finland
utfördes den första laparoskopiska
hysterektomin hösten 1992. Under
1993–1994 utfördes 1 165 ingrepp, och
eftersom ett centralt register inrättades
redan från början finns mycket data att
tillgå. Erfarenheterna är även här längre
operationstider, men också vinster som
minskad analgetikakonsumtion och
kortare vårdtid och konvalescens [12].
Jämfört med abdominell hysterektomi
förekom fler allvarliga skador på uretä-
rer och urinblåsa, men  färre infektioner.
Försök till kostnadsanalys är inte utförd
i den finska studien. Kostnadsanalyser
har dock redovisats i amerikanska ma-
terial, och abdominell hysterektomi an-
ses i allmänhet kosta mindre än laparo-
skopisk hysterektomi, även om vissa
studier pekar på motsatsen.

Beräkningsgrunderna står att finna i
en översiktsartikel där man granskat
drygt 30 studier som jämfört hysterek-
tomi via laparoskopi med abdominell
eller vaginal hysterektomi [13]. Liksom
i den finska studien fann man fler blås-
skador vid laparoskopi. Trots före-
komst av allvarliga kärlskador vid lapa-
roskopier, visar dessa studier entydigt
att behovet av blodtransfusion är större
vid laparotomier.

Efter hysterektomi tycks ingrepp för
inkontinens bli nästa stora indikations-
område för laparoskopi. Patientgruppen
är stor och befinner sig huvudsakligen i
arbetsför ålder. Kort vård- och sjuk-
skrivningstid framstår som stora förde-
lar.

Kontraindikationerna
– absoluta och relativa
I Faktaruta 3 redovisas absoluta re-

spektive relativa kontraindikationer.
Vid peritonit och ileus kan man riskera
perforation av dilaterade tarmar. Dess-
utom kan man inte förvänta sig att ha
god sikt vid dessa tillstånd, och framför
allt torde det inte gå att kurera tillstån-
det genom laparoskopi. Vid stor bäc-
kenresistens skyms sikten, och vare sig
det är livmodern eller en äggstock som
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Videoteknikens utveckling har varit en
viktig förutsättning för laparoskopins
genombrott under det senaste decenniet.

Kontraindikationer
vid laparoskopi

Absoluta
– Ileus
– Generell peritonit
– Stor bäckenresistens
– Graviditet efter första trimestern
– Grav hjärt–lungsjukdom

Relativa
– Adipositas
– Multipla tomier

FAKTARUTA 3 



är kraftigt förstorad innebär det stora
svårigheter att laparoskopiskt ta bort or-
ganet i fråga. Då livmodern vid en gra-
viditet höjer sig över lilla bäckenet är
perforationsrisken stor vid laparoskopi.
Grav hjärt–lungsjukdom är ytterligare
en kontraindikation (se vidare under
anestesiologiska aspekter).

Hos en adipös patient kan det vara
svårt att skaffa sig tillträde till fri bukhå-
la med Veress kanyl. Vid multipla tidi-
gare tomier är risken för tarmperfora-
tion ökad på grund av adherenser av
tarm till främre bukväggen.  

Anestesiologiska aspekter
Det som skiljer laparoskopi från öp-

pen kirurgi är anläggande av pneumo-
peritoneum samt Trendelenburgsläge.
Detta leder till ökade påfrestningar re-
spiratoriskt och cirkulatoriskt. Hypox-
emi kan bli följden av att diafragma
pressas mot lungorna, och fraktionen
inandad syrgas måste öka.  Vid allmän-
kirurgiska ingrepp, t ex kolecystekto-
mier, ligger patienten tvärtom tippad
med fötterna något nedåt, vilket är att
föredra ur pulmonell synvinkel.

Absorptionen av koldioxid från
lungorna leder till hyperkapni och aci-
dos, vilket måste beaktas särskilt vid
längre ingrepp. Centrala ventrycket
ökar, och det är framför allt denna as-
pekt som åtminstone tidigare gjort att
laparoskopier ej utförts på äldre patien-
ter. Den äldsta patient vi opererat på Ka-
rolinska sjukhuset var en 80-årig kvin-
na som efter en bilateral salpingoofo-
rektomi kunde gå hem dagen efter in-
greppet.

Bland mycket allvarliga akuta till-
stånd som kan tillstöta under en laparo-
skopisk operation hör gasemboli, pneu-
mothorax samt lungemboli. Dessa till-
stånd är dessbättre ovanliga, men före-
kommer dock i högre frekvens än vid
öppen kirurgi. Symtomatologin vid
gasemboli är nyligen beskriven i Läkar-
tidningen [14].

Komplikationer
underrapporteras sannolikt
I Faktaruta 4 finns en sammanställ-

ning över komplikationer vid laparo-
skopi. Kärl- respektive tarmskador är
potentiellt livshotande tillstånd, och
dessa komplikationer försöker man fö-
rebygga vid alla laparoskopiska in-
grepp. Kärlskadorna upptäcks oftast
peroperativt, till skillnad mot tarmper-
forationerna. Trauma mot alla stora kärl
i området finns rapporterade (aorta,
vena cava, vena och arteria iliaca com-
munis, vena och arteria iliaca externa
respektive interna). Kärlskador kan
åstadkommas med kniven till hudsnit-
ten hos extremt smala patienter, med
handduksklämmare som man lyfter fas-
cian med, med Veress kanyl, med troa-

karer, med »petsticka», vid koagula-
tion, med griptänger och saxar.

Eftersom ett centralt register över la-
paroskopiska ingrepp saknas, vet vi inte
hur vanligt förekommande dessa skador
är i vårt land. Den kärlkirurgiska speci-
aliteten har ett register (SwedVasc), i
vilket för 1992–1994 registrerats sex
allvarliga kärlskador bland 42 000 lapa-
roskopier (0,14 promille). Sannolikt är
detta en underrapportering.

Tarmskador drabbar oftast tunn-
tarm, och då särskilt ileum. Såväl dia-
termi som vassa instrument svarar för
penetrationerna. Eftersom skadorna
ofta inte noteras peroperativt, måste
kunskap om symtomatologin läras ut
till all sjukvårdspersonal som har att
ansvara för dessa patientgrupper. Så-
väl sjuksköterskan med rådgivande te-
lefonfunktion som gynekologen på
akutmottagningen (oavsett om
hon/han själv utför laparoskopier)
måste reagera om en patient utvecklar
tilltagande smärta dagarna efter ett la-
paroskopiskt ingrepp. Vid tunntarms-
skador kan detta vara det enda symto-
met. Infektionsparametrar kan vara ne-
gativa, buköversikt behöver ej visa fri
gas och ultraljud kan missa abscess
(om sådan ens finns).

Dödsfall finns rapporterade från
Sverige och annorstädes [15]. Av 66 pa-
tienter med tarmperforationer i ett ame-
rikanskt material dog tre av DIC (disse-
minerad intravasal koagulation),  sepsis
respektive ARDS (adult respiratory
distress syndrome) [16]. I Sverige före-
kom enligt en enkätundersökning
1994–1995 i regi av Skopi-ARG (ARG
= arbets- och referensgrupp) minst sju
allvarliga tarmperforationer samt två
fall av ileus beroende på strangulation
av tarm genom troakarhål. Risken för
att tarmskador förblir odiagnostiserade
postoperativt har kallats laparoskopins
Akilleshäl [17]. 

Laparoskopins fördelar
De största vinsterna anses vara

mindre behov av postoperativ smärt-

lindring, snabbare mobilisering och
hemgång – för de enklaste operativa åt-
gärderna dagen efter operationen
– samt kortare sjukskrivningstid.

Man har också betonat vinsten av ett
kosmetiskt snyggare resultat med små
ärr på bukväggen i stället för ett långt.
Man kan med fog fråga sig varför pati-
enterna mår så mycket bättre efter t ex
en laparoskopisk hysterektomi än en
abdominell. Operationens omfattning
och de tekniska stegen är ju likartade.
Det enda som i princip skiljer är ärrens
längd.

Frågetecknen är många
Det är sant att laparoskopiopererade

patienter snabbt lämnar sjukhuset, men
med en ändrad attityd kan även laparo-
tomerade patienter lämna sjukhuset vä-
sentligt snabbare idag. En nyligen pub-
licerad finsk studie har visat att patien-
ter som genomgått öppen gynekologisk
bukkirurgi utan risker kan lämna sjuk-
huset efter 2–3 dagars vårdtid [18]. Det
är uppenbart så att laparoskopiska in-
grepp tar längre tid att utföra. Speciellt
uttagandet av preparat genom bukväg-
gen kan vara tidskrävande. Ibland mås-
te snittet i ett porthål förlängas något för
att få ut preparatet, och då har patienten
två eller tre centimeterlånga ärr samt ett
ärr som kanske är 3 centimeter. Är det-
ta kosmetiskt att föredra framför ett 5–6
centimeter långt pfannenstielärr ovan
symfysen?

Trots alla försiktighetsåtgärder:
kommer man att operera ovarialcancer
via laparoskopi? Vi vet för litet idag om
eventuella negativa följder av detta.

Det finns också en risk för indika-
tionsglidning, dvs att man gör operativa
ingrepp som man skulle avstått från om
laparotomi varit enda möjlighet. Detta
kan exemplifieras med resektion av
funktionella ovarialcystor samt exstir-
pation av symtomlösa myom som upp-
täcks vid diagnostisk laparoskopi.

Vad händer med utbildningen i öp-
pen kirurgi när indikationerna för lapa-
roskopi ständigt utvidgas? Förutom att
varje laparoskopist snabbt måste kunna
öppna en buk vid akuta komplikationer,
kommer det alltid att finnas tillfällen
(åtminstone inom överskådlig tid) då
öppen kirurgi är enda möjlighet. Inte
heller utbildningen inom laparoskopisk
verksamhet har hunnits med. Det finns
inga hinder för att anskaffa utrustning
och börja operera; kompetensen be-
höver inte visas. Jämför detta med kra-
ven för att få en ny medicin godkänd el-
ler en befintlig godkänd för annan indi-
kation. I USA kallas detta »the four pig
experience». Därmed menas att gyne-
kologen åker på veckoslutskurs och
opererar på gris, för att därefter fylla sitt
operationsprogram med laparoskopi-
fall. Detta är naturligtvis en elak över-
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Komplikationer
vid laparoskopi

Livshotande
– Skador på stora kärl
– Tarmperforation
– Gasemboli, lungemboli, pneumo-

thorax

Ej livshotande
– Blödning från kärl i bukväggen –

a epigastrica inferior
– Bråck via porthål
– Skador på närliggande organ, t ex

urinblåsa och uretärer genom dia-
termi eller medelst instrument

FAKTARUTA 4 



drift, men den säger ändå en hel del om
problematiken.

Det finns alltför få randomiserade
studier som jämför laparoskopi med
konventionell kirurgi. Sådana studier är
av flera skäl svåra att genomföra. Det
går knappast, som vid jämförelse mel-
lan två tabletter, att hålla studien blind.
Enskilda kirurger kan vara mycket
framstående inom den ena eller den
andra metoden, och en jämförelse kom-
mer då mer att handla om kirurgisk
skicklighet än om olika metoder.
Många laparoskopister försvarar sig
också med att patienter knappast kan
randomiseras till två metoder, där för-
delarna med den ena tycks så uppenba-
ra.

Revolutionen kan inte hejdas
Den gängse uppfattningen är att den

laparoskopiska revolutionen inte går att
hejda. Våra patienter kräver denna tek-
nik sägs det, och det finns inte en kvin-
noklinik i landet som inte vågar hoppa
på detta tåg av rädsla för att bli betrak-
tad som bakåtsträvare. Universitetskli-
nikerna som borde ansvara för utvärde-
ring och därefter rekommendationer
har, med något undantag, tappat rodret.
Därmed inte sagt att landsortskliniker
skall lugna sig tills storebror har utvär-
derat metoden. Tvärtom finns speciella
förutsättningar på många mindre klini-
ker att bli virtuoser inom detta område,
men universitetsklinikerna borde ha an-
svaret för att genomföra studier.

Svensk förening för obstetrik och
gynekologi har genom sin Arbets- och
referensgrupp för gynekologisk endo-
skopi tagit på sig uppgiften att organise-
ra och leda denna nya gren inom kirur-
gin. Förutom den rapport som denna ar-
tikel baseras på, är ytterligare en rapport
under färdigställande [19].

Behovet av utbildning är stort och
gäller all involverad personal. Medel
har reserverats från Socialstyrelsen för
att initiera nationella register. Om dessa
fungerar som tänkt, får vi en bättre ve-
tenskaplig grund än idag för att tillsam-
mans med våra patienter diskutera och
ta ställning till kirurgisk metod  vid oli-
ka ingrepp.
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nisations- och styrformer.

Läkartidningens serie kring
detta fick rubriken ”medicinsk
revision”, som ligger nära den
engelska beteckningen ”me-
dical audit”. Härmed avses en
process som består i definition
av mått på vårdverksamhe-
ten, observation och mätning
av utfall samt åtgärdande av
brister eller avvikelser från
den standard man definierat.

Serien omfattade 32 artik-
lar, som publicerades 1991
–1992. Den har nu samlats i
ett 84-sidigt särtryck och kan
beställas med kupongen ned-
an.

Pris 80 kronor. Vid 11–50 ex
72 kronor, vid högre upplagor
67 kronor/ex.

.......... ex Medicinsk revision

...............................................
Namn

...............................................
Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Beställning per fax:
08-20 76 19

medicinsk
revision

Särtryck!


