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Operation av ljumskbråck är ett av
de vanligaste allmänkirurgiska ingrep-
pen hos vuxna; det utförs ca 20 000
ljumskbråcksoperationer årligen i Sve-
rige [1].

Då.. .
Jacques Borelius, överläkare i Karls-

krona vid slutet av 1800-talet och sena-
re professor i kirurgi vid Lunds univer-
sitet, var en av pionjärerna inom bråck-
kirurgin i Sverige. Under åren 1891–
1897 opererade han 139 patienter med
icke inklämda ljumskbråck [2, 3]. Han
följde upp patienterna med brevenkät,
uppföljningstiden var mellan ett och sju
år. 68 procent av patienterna svarade på
brevenkäten, recidivfrekvensen var
12,9 procent. Borelius var mycket be-

kymrad över detta resultat, och redan då
hade man »otalig mängd förslag till för-
ändringar i operationens teknik, varige-
nom recidiven skulle förebyggas» [2].
Borelius opererade efter den metod som
Bassini beskrev 1884.

. . .och nu
Nu, 100 år senare, strävar man fort-

farande efter att uppnå en lägre recidiv-
frekvens; såväl svenska [4, 5] som inter-
nationella [6] studier har visat en hög
frekvens recidiv (10–20 procent).
»Nya» operationsmetoder har dock vi-
sat sig ge ett mindre antal recidiv, i vis-
sa fall under 2 procent [7, 8].

Shouldicetekniken innebär att man
klipper upp inguinalkanalens bakvägg
(fascia transversalis) och syr en plastik
i fyra lager med ståltråd [7]. I Sverige,
liksom i många andra länder, utförs en
variant av operationsmetoden som in-
nebär att man med icke resorberbar su-
tur syr en plastik i tre lager.

Lichtensteintekniken innebär att man
genom ett ljumsksnitt syr in ett polypro-
pylennät som förstärkning på framsidan
av inguinalkanalens bakvägg [9].

Vid de laparoskopiska teknikerna
»staplar» man fast ett polypropylennät
via bukhålan eller preperitonealt på
baksidan av inguinalkanalens bakvägg
[10].

Det finns data som talar för att Lich-
tensteintekniken har låg recidivfre-
kvens även vid icke bråckspecialiserade
kliniker [8]. Den låga recidivfrekvens
som Shouldicekliniken har publicerat
har däremot varit svår att reproducera
vid icke bråckspecialiserade kliniker [6,
14]. De laparoskopiska teknikerna hål-
ler fortfarande på att utvecklas. Det är
ännu oklart vilka patientgrupper som
kommer att lämpa sig för denna be-
handling i framtiden.

I början av 1990-talet upplevde vi,
utan att ha sammanställt våra opera-
tionsresultat, att recidivfrekvensen på
kliniken var oacceptabelt hög. Sedan
1993 har vi därför i allt större utsträck-
ning börjat operera med de »nya» tekni-
kerna, och vi eftersträvar att alla reci-
divbråck opereras med implantation av
polypropylennät. Från och med 1994
registreras alla ljumskbråcksoperatio-
ner prospektivt enligt en särskild mall.

Syftet med den aktuella undersökning-
en var att retrospektivt granska resulta-
ten av ljumskbråcksoperationerna i
Karlskrona 1990.

Material och metod
För att sätta in ljumskbråcksopera-

tionerna i ett historiskt perspektiv visas
resultaten även för perioden 1891–1897
(Tabell I och II) [2, 3]. Under år 1990
opererades 161 patienter med 164
ljumskbråck på kirurgiska kliniken i
Karlskrona. 17 patienter hos vilka reci-
divfrekvensken ej var känd har avlidit;
de ingår därför inte i undersökningen.
Operationerna utfördes av 19 operatö-
rer (nio specialister, tio underläkare).
Av 147 operationer (144 patienter) mo-
tiverades 25 av recidivbråck (17 pro-
cent). Medianåldern var 58 år, medi-
anuppföljningstiden fem år.

Journaler och operationsberättelser
granskades med hänsyn till operations-
teknik, suturmaterial, operationstid och
komplikationer. Operationer utförda av
underläkare respektive specialister
jämfördes. Recidivfrekvensen fem år
efter operationen granskades.
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Svenska och internationella
studier visar att ljumskbråcks-
operationer fortfarande belastas
med en hög recidivfrekvens.
Som följd av detta har allt fler
kirurger ändrat sin operations-
teknik och börjat använda
»nya» operationsmetoder. Re-
dan i slutet av 1800-talet opere-
rade Jacques Borelius, överlä-
kare i Karlskrona, 139 patienter
med icke inklämda ljumsk-
bråck. Hans eftergranskning vi-
sade en recidivfrekvens på 12,9
procent, ett resultat han var
mycket bekymrad över.

100 år senare har alla ljumsk-
bråcksoperationer utförda i
Karlskrona 1990 eftergranskats.
Med fem års uppföljning kon-
staterades en recidivfrekvens på
27,7 procent.

Jacques Borelius, lasarettsläkare vid
Karlskrona lasarett 1891–1898,
undersökte recidivfrekvensen hos sina
bråckopererade patienter. Hur långt har
vi egentligen kommit sedan han utförde
sin pionjärgärning?



Alla patienter som vid journal-
granskning inte redan hade sökt för re-
cidiv efter operationen år 1990 ingick i
en enkätundersökning. De tillfrågades
om de hade haft besvär från den opere-
rade ljumsken, om de hade fått återfall
med ny knöl i ljumsken samt om de var
nöjda med operationen. De patienter
som hade besvär från den opererade
ljumsken erbjöds kostnadsfri undersök-
ning. Recidiv var definierat som svag-
het och utbuktning i ljumsken vid host-
stöt.

Vi presenterar data från 1996 för att
visa vår förändrade operationsstrategi
vid ljumskbråckskirurgi. χ2 -test använ-
des för att räkna signifikans.

Operationsteknik
Vid granskning av operationsberät-

telserna framkom att det vid 75 procent

av operationerna antingen var oklart
vilken teknik som hade använts eller att
någon form av personligt modifierad
teknik hade praktiserats (Tabell III).
Flätad resorberbar sutur (Dexon) an-
vändes vid 53 procent av operationer-
na, men i 45 procent av fallen var sutur-
typen icke dokumenterad (Tabell IV).
Av de patienter som opererades 1996
blev 80 procent opererade med de nya
teknikerna; 97 procent av operationer-
na gjordes med icke resorberbar tråd.
Operationstiden 1990 var 35 minuter
vid förstagångsbråck, 37 minuter vid
recidivbråck. Motsvarande siffror för
1996 var 77 minuter respektive 84 mi-
nuter. 57 procent av alla ljumskbråcks-
operationer innebar implantation av
polypropylennät.

Komplikationer
En patient avled av hjärtinfarkt da-

gen efter operationen. 15 patienter fick
någon form av komplikation (10 pro-
cent); fyra av dessa drabbades av två
komplikationer (Tabell V). Alla dessa
patienter opererades elektivt. Av de sju
patienter som fick postoperativa hema-
tom krävdes reoperation i ett fall.

Recidivfr ekvens
Vid granskning av journaler fann

man 30 patienter som hade sökt på
grund av recidiv efter ljumskbråcksope-
rationen 1990. Uppföljningsenkäter
skickades därför till 114 patienter, var-
av 109 svarade (96 procent). Av dessa
hade 14 patienter besvär från den ope-
rerade ljumsken och/eller hade återfått
en knöl i ljumsken. Elva av dessa pati-
enter har undersökts, åtta av dem hade
recidiv. Två patienter ville inte bli un-
dersökta, men beskrev tydligt recidiv
och betraktades därför som recidivfall.
En patient hade flyttat till annan lands-
del och kunde därför inte bedömas.

Den totala recidivfrekvensen var
27,2 procent (Tabell VI). Av 122 patien-
ter som opererats för förstagångsbråck
hade 24 fått recidiv (19,6 procent). Av
de 25 patienter som opererats för reci-
divbråck hade 16 patienter fått nytt reci-
div (64 procent). Det fanns ingen signi-
fikant skillnad mellan recidivfrekven-
serna för underläkaroperatörer (23,3
procent) respektive specialister (29,9
procent) (P>0,05). Patienter opererade

för recidivbråck 1996 erhöll i 93 pro-
cent av fallen ett polypropylennät som
förstärkning i ljumsken.

Diskussion
Ljumskbråcksoperationen har ge-

nom alla tider varit en av de första ope-
rationer som läkare under kirurgutbild-
ning börjat göra självständigt. Under
senare år har operationen fått ökad upp-
märksamhet på grund av dels nya ope-
rationsmetoder som har visat mycket
lägre recidivfrekvens än de traditionel-
la metoderna, dels en ökad kvalitets-
kontroll i vården. Revision av ljumsk-
bråckskirurgi på fyra kirurgkliniker i
Stockholm visade att mellan 9 och 26
procent av patienterna opererats för re-
cidivbråck [1].

Lång uppföljning krävs
Ljumskbråcksopererade är en stor

patientgrupp; det krävs lång uppfölj-
ning för att kunna bedöma resultatet.
Flera undersökningar har visat att en-
dast hälften av recidiven har uppstått
fem år efter operationen [7, 11]. Den
metod som vi har använt – journal-
granskning, enkätundersökning och un-
dersökning av de patienter som har be-
svär – har i en tidigare studie visat sig
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Tabell I. Ljumskbråcksoperationer i Karlskro-
na. Siffror inom parentes betecknar procent.

1891–1897 1990 1996

Antal
operationer 139 147 184

Män 131 (94) 135 (92) 166 (91)
Kvinnor 8 (6) 12 (8) 17 (9)
Ålder
(median) – 58 år 57 år
Akuta
operationer – 8 (5,4) 20 (11)
Recidiv-
operationer – 25 (17) 28 (15)
Uppfölj-
ningstid 1–7 år 5 år1

1 Median (58–70 månader).

Tabell II. Typ av ljumskbråck, procent.

1990 1996
N = 147 N = 184

Mediala bråck 41 39
Laterala bråck 43 49
Kombinerade bråck 7 7
Glidbråck 2 3
Femoralbråck 3 1
Annat 2 1
Oklart 2 –

Tabell III. Operationsteknik, procent.

1990 1996
N = 147 N = 184

Marcy 5,4 4
MacVay 19,7 5
Shouldice 0 22
Lichtenstein 0 40
Preperitonealt
med nät 0 5
Laparoskopisk
teknik 0 13
Annan teknik1 40,1 11
Oklart 34,7 0

1 Transabdominal pre-peritoneal teknik (TAP).

Tabell VI. Recidivfrekvens specialist versus underläkare. Ljumskbråcksopererade 1990.

Primär operation Recidivoperation
Total

Antal Andel Antal Andel andel
patienter recidiv, procent patienter recidiv, procent recidiv

Specialist 67 19,4 20 65,0 29,9
Underläkare 55 20,0 5 60,0 23,3

Totalt 122 19,6 25 64,0 27,2

Tabell IV. Suturmaterial, procent.

1990 1996
N = 147 N = 161

Flätat
resorberbart 53 1,9
Monofilt re-
sorberbart (PDS) 0,7 1,2
Icke resorberbart 0,7 96,9
Oklart 45,6 –

Tabell V. Komplikationer 1990.

Antal

Hematom 7
Testissmärta 1
Testisatrofi 1
Spinal huvudvärk 1
Ytlig sårinfektion 3
Urinretention 3
Neuralgi 3

Totalt 19



ANNONS



vara ett säkert sätt att utvärdera recidiv-
frekvens [4]. Även om man inte fångar
alla recidivbråck med denna metod ger
den en bra uppfattning om bråckkirur-
gins kvalitet.

Hög recidivfr ekvens
Vår undersökning har visat en myc-

ket hög recidivfrekvens. Det är intres-
sant att jämföra våra resultat med
Jacques Borelius’ för 100 år sedan,
även om den jämförelsen inte på något
sätt är vetenskaplig. Det kan tyckas som
om det inte har gjorts några stora fram-
steg inom bråckkirurgin i Karlskrona
under dessa 100 år, men det finns säkert
flera orsaker till den höga recidivfre-
kvensen. En kan vara att plastiken sys
med resorberbar sutur. Flera studier har
visat att denna sutur inte lämpar sig för
bråckkirurgi, eftersom den förlorar
hälften av sin hållbarhet efter två till tre
veckor medan läkningsprocessen för
fascior och aponeuroser är upp till tre
månader [12, 13].

En annan orsak kan vara bristande
förmedling av operationstekniken vid
ljumskbråckskirurgi från en generation
kirurger till en annan, kanske också ett
allmänt ointresse för denna operation.

Komplikationsfrekvensen (i de fles-
ta fall lindriga komplikationer) var 12,9
procent. Denna siffra är inte högre än
den rapporterade av andra [14-16]. Ef-
tersom detta är en retrospektiv under-
sökning är det dock svårt att bedöma
komplikationsfrekvensen. Erik Nilsson
påpekar att »eftergranskning av resultat
av ljumskbråckskirurgi torde öka öd-
mjukheten för denna operation och dess
behov av kvalitetssäkring» [17].

Öka kvalitetstänkandet!
Sedan 1993 har vi på kirurgkliniken

i Karlskrona i allt större utsträckning
börjat använda de nya operationstekni-
kerna (Tabell II), och yngre kolleger har
fått god undervisning i ljumskbråcks-
kirurgi innan de börjat operera själv-
ständigt. Resultaten från 1990 visar att
var femte patient fått recidiv efter ope-
ration för primärt ljumskbråck och,
ännu värre, att man inte kunnat bota
hälften av dem som opererades för reci-
div. Dessa resultat är skrämmande både
ur den enskilde patientens perspektiv
och samhällsekonomiskt.

Det är för klinikens samtliga dokto-
rer ett starkt incitament att öka intresset
och kvalitetstänkandet vid operation av
ljumskbråck. Sedan obligatorisk opera-
tionsregistrering startades 1994 ser vi
en tydlig trend mot att nya operations-
tekniker används alltmer, dessutom
ökar användandet av nätförstärkning i
ljumsken. Det är vår förhoppning att re-
cidivfrekvensen kommer att minska
successivt just på grund av dessa för-
ändringar. Patienter opererade från och

med 1994 kommer att följas prospektivt
och resultatet bedömas med enkätun-
dersökning fem år efter operationen.

Vår undersökning har visat hur vik-
tigt det är med kvalitetssäkring i
ljumskbråckskirurgin. Recidivopera-
tioner ger inte bara besvär för den en-
skilde patienten utan är också kostsam-
ma för såväl patienter som samhälle.

*

Leg sjuksköterska Madeleine Karls-
son har ansvarat för klinikens bråckre-
gister.
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