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Torakoskopisk sympatektomi
är en mycket effektiv behand-
lingsmetod vid svår handsvett.
Ingreppet utförs nu på mer än
20 sjukhus i landet; ca 1 500 pa-
tienter opereras årligen.

Metoden är emellertid behäf-
tad med risk för patientskador i
form av operationskomplikatio-
ner och bieffekter, något som
framgått bl a av erfarenheterna
från Patientförsäkringen. Det är
viktigt att upplysa om dessa
komplikationer och om möjligt
förhindra att de uppkommer. 

När det gäller bieffekter av
ingreppet är dessa sällan möjli-
ga att undvika, och det är där-
för viktigt att operera endast
patienter med mycket svåra be-
svär. Det bör vara den enskilde
patienten, väl medveten om ris-
kerna, som själv väljer denna
behandling.

Sympatiska nervsystemets påverkan
på cirkulationen beskrevs redan år 1852
av Claude Bernard och Brown Sequard,
och dess anatomi kartlades av Gaskell
och Langley 1889. Den första lyckade
sympatektomin utfördes av Kotzareff
1920 på en kvinna med svår hyperhi-
dros i höger ansiktshalva, hals och arm.
Året därpå lyckades Janesco behandla
en patient med svår angina med denna
åtgärd [1].

Torakoskopi beskrevs första gången
1910 av Jacobeus, invärtesmedicinare
vid Serafimerlasarettet i Stockholm.
Via torakoskopet kunde han inspektera
pleuran, dela adherenser och anlägga
pneumotorax på patienter med lungtu-
berkulos. 

Torakoskopisk sympatektomi be-
skrevs första gången av Hughes i Lon-
don 1942. Den österrikiske kirurgen
Kux beskrev på 1950-talet i en mono-
grafi drygt 1 400 torakoskopiska sym-
patektomier på olika indikationer. Me-
toden fick dock ingen större spridning
förrän i mitten av 1980-talet. 

År 1987 beskrevs från kirurgiska kli-
niken i Borås en förenklad teknik med
endast delning av sympatiska gräns-
strängen [2, 3]. Vid operationen delas
den sympatiska gränssträngen över
andra och tredje revbenet, vid armsvett
även över det fjärde (Figur 1). 

Effektiv metod, 
men biverkningar finns
Torakoskopisk sympatektomi har vi-

sat sig vara mycket effektiv mot svår
palmar hyperhidros. I Boråsmaterialet
(1 152 patienter), som har följts upp i
mellan ett och åtta år, minskade svett-
ningarna hos 99 procent av patienterna;
87 procent var även på lång sikt nöjda
med behandlingen.  

Metoden har visat sig vara effektiv
även mot ansiktssvettning, mot s k sym-
patikusutlöst ansiktsrodnad och mot an-
gina pectoris, men har även en baksida
i form av biverkningar, främst i form av
s k kompensatorisk svettning. Även all-
varliga skador i direkt anslutning till
själva ingreppet har rapporterats [4].

Torakoskopiska svettoperationer görs
idag vid många av landets sjukhus, och
av läkare inom flera kirurgiska specia-
liteter. Det kan därför vara anledning att
studera komplikationsmönstret även i
ett osorterat patientmaterial, inklude-
rande fall som opererats utanför centra
där man skaffat sig speciell kompetens
för denna typ av verksamhet. 

Patientförsäkringens material erbju-
der en sådan möjlighet. Eftersom utred-
ningen vid PSR avser att bedöma om
skadorna gått att förhindra eller ej 
kan materialet tänkas ge information
som kan användas i skadeförebyggande
syfte.

MATERIAL
Under perioden 1993–1997 har till

PSR anmälts 25 fall med komplikatio-
ner eller biverkningar till torakoskopis-

ka handsvettsoperationer (16 kvinnor
och 9 män, ålder 17–46 år, median 32
år). De flesta har opererats av allmän-
kirurger (18), de övriga av neuro- (3),
plastik- (3) och toraxkirurger (1).

Patienterna har haft besvärande hand-
svett, några även armsvett, sedan flera
år tillbaka. I de flesta fallen har hand-
svetten försvunnit eller minskat efter
operationen.

Anmälda operationskomplikatio-
ner har utgjorts av pneumotorax, blöd-
ning och smärta, medan biverkningar
förorsakade av ingreppet har varit Hor-
ners syndrom, Raynauds fenomen och
kompensatorisk svettning. Under de
olika avsnitten kommenteras möjlighe-
terna att förhindra dessa olika patient-
skador.

Pneumotorax
I fem fall hade ingreppet komplice-

rats med pneumotorax, varav i fyra fall
krävts anläggning av Bülaudränage.

Kommentar: Vid operationen an-
läggs en liten pneumotorax (1–2 liter)
för att kunna visualisera nerven och ge
ett utrymme att arbeta i. Denna pneu-
motorax sugs ut då sympatektomin är
klar. Om den sedan fyller på sig beror
det på en skada på lungan. 

Vanligen används en Verres-kanyl
för att föra in koldioxiden i pleurarum-

Biverkningar vanliga 
efter operation mot handsvett
Patienten bör vara välinformerad om riskerna

Författare
GÖRAN CLAES

docent, kirurgiska kliniken, Borås
lasarett 

LARS RÄF 
professor, Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, Stockholm.

SERIE .

Tidigare artiklar i serien återfinns i
Läkartidningen nr 17, 18, 22, 25, 26–27,
28–29, 35, 38, 44 och 48 1996; nr 8, 10,
20, 36 och 43 1997 samt 7, 20 och 23
1998.

VINJETT: LASSE PERSSON



met (Figur 2). Då nålen perforerat pari-
etala pleuran skjuts den fjäderbelastade
mandrinen fram och förhindrar skada
på lungan. Vid användning av denna 
kanyl är risken för skada på lungan
minimal. 

Punktionen bör göras med pågående
insufflation. När pleuran punkterats
sjunker gastrycket i insufflatorn till un-
der 10 mm Hg. Om trycket inte sjunker
kan spetsen ligga i lungan; punktionen
måste då upprepas. Enkla stickskador
på lungan läker vanligen på ett par
dygn.

Frekvensen av denna komplikation
har i Boråsmaterialet varit knappt 1 pro-
cent, men om adherensbildning förelig-
ger, exempelvis vid reoperationer, ökar
risken för lungskada.

Blödning
I fem fall uppstod i samband med

operationen blödning som krävde pleu-
rapunktion postoperativt i tre fall. I ett
fall gick blödningen att stoppa med dia-
termi, men i ett fall fick blödningen
ödesdiger effekt, vilket framgår av föl-
jande fallbeskrivning:

Ingreppet på en 38-årig kvinna med
svår handsvett gjordes i intubations-
anestesi på en neurokirurgisk klinik.
Hon opererades halvsittande. Sympa-
tiska gränssträngen koagulerades i höjd
med andra och tredje kostovertebralle-
den. I mediala omfånget uppstod en li-
ten venblödning, som vid koagulation
ökade och blev alltmer profus. Först 
efter långvarig koagulation upphörde
blödningen, men patienten hade då
inget mätbart blodtryck. Huvudänden
sänktes, och efter blodtransfusion steg
trycket till 80–90 mm Hg. Man kunde
då sätta patienten upp, suga ut koldioxid
och kvarvarande blod och avsluta ope-
rationen. 

Blodförlusten beräknades till 3 liter.
Patienten vaknade aldrig upp, och avled
två veckor senare på grund av  hjärnska-
dan.

Kommentar:Blödning beror alltid
på att ett blodkärl i närheten skadats i
samband med avskärningen av gräns-
strängen, varför detta moment bör göras
med mycket stor försiktighet. Vanligen
rör det sig om en liten blödning, som
kan åtgärdas endoskopiskt. Man bör då
byta elektrod till s k rullelektrod med
större anläggningsyta (Figur 3). En så-
dan bör alltid finnas i tillgänglig på
operationssalen. Om blödningen är
kraftig, dvs innebär skada på ett större
kärl, bör omedelbar torakotomi utföras.
Det är viktigt att beredskap för detta
finns, avseende såväl personal som in-
strument. 

Med tanke på att operationen utförs
med patienten i halvsittande ställning är
det viktigt att genast sänka huvudänden

vid tryckfall. Vid operation av patienter
känsliga för tryckfall kan antichock-
byxor användas.

I Boråsmaterialet har enstaka små-
blödningar stoppats med diatermi. I
inget fall har blödning krävt torakotomi.

Smärta
Den vanligaste orsaken till att pati-

enten anmält skada till Patientförsäk-
ringen är smärta eller nedsatt sensibi-
litet på grund av skada på perifer nerv
(tio fall). I hälften av dessa fall har sym-
tomen varit lokaliserade till toraxväg-
gen; här verkar skadan ha uppstått ge-
nom att man på grund av blödning bränt
med diatermi på djupet och medelst vär-
meverkan skadat en interkostalnerv. 

I fem fall har smärta eller stickning-
ar varit lokaliserade till ena armen;
nervskadan har då ansetts bero på tryck
under operationen. Ett av dessa fall

hade en utbredd plexusskada, som
emellertid ett år senare hade gått helt i
regress.

Kommentar:Det är viktigt att del-
ning av nerven görs över revbenets mitt
för att undvika skada på interkostalner-
ven, som går på revbenets undersida. I
sällsynta fall kan nervgren från n inter-
costobrachialis korsa andra revbenet la-
teralt. Skada på denna nerv kan ge sen-
sibilitetsbortfall på överarmens insida.
Korrekt läge och polstring av armarna
under operationen är viktigt för att und-
vika nervskada genom tryck eller drag-
ning.

Horners syndrom
Horners syndrom förekom i sju fall

(fem vänster öga, två höger). Förutom
mios, ptos och enoftalmus besvärades
patienterna av nästäppa. I fyra fall ver-
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Figur 1. Schematisk illustration 
av operationen.

Figur 2 . 
Verres-kanyl med 
fjäderbelastad mandrin.

Figur 3. Instrument för torakoskopisk
sympatikotomi med skärelektrod och rull-
elektrod vid blödning.
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kar skadorna bli bestående. Följande
fallbeskrivning får illustrera skada i
form av Horners syndrom:

En 49-årig kvinna opererades för
hand- och armsvett med delning av de
torakala ganglierna 2, 3 och 4 bilateralt.
Sympatiska gränssträngen var tämligen
diffus och bred på båda sidor. På höger
sida var det något svårt att få brännings-
effekt på Th2-nivån, varför man fick
bränna något längre än vanligt. Gangli-
on 2 på vänster sida brändes däremot
något lågt på grund av närhet till arteria
subclavia. 

Ett par timmar efter operationen ut-
vecklade patienten ett tilltagande Hor-
ners syndrom på höger sida. Vid under-
sökning två år senare konstaterades
mios, ptos och enoftalmus, med ögon-
lock som går ner till halva pupillen. Pa-
tienten har ofta värk och trötthet i ögat,
samt dubbelseende vid maximal blick-
riktning uppåt och nedåt. Vidare har
hon ofta nästäppa på höger sida. Hon
har avböjt ögonlocksplastik. 

Kommentar: Det finns inga kända
metoder för att säkert kunna undvika
denna komplikation. Vid öppen sym-
patektomi var den vanlig (upp till 40
procent), medan den i Boråsmaterialet
förekommer i mindre än 1 procent. Or-
saken är sannolikt att individuella vari-
ationer i nervernas förlopp förekom-
mer. Sympatiska fibrer till ögat som
normalt skall avgå från sjunde cervika-
la gangliet kan även avgå från det andra
torakala gangliet, som delas vid opera-
tionen. 

Svullnad av nässlemhinnan kan vara
ett symtom på sympatikusbortfall, och
har hos några patienter varit det domi-
nerande symtomet. Ögonsymtomen
minskar i allmänhet med tiden, och fler-
talet patienter anpassar sig till tillstån-
det. Ptosen kan korrigeras plastikkirur-
giskt.

Kompensator isk svettning
Ökad svettning på kroppen i övrigt

var orsak till anmälan i fem fall. Svett-
ningen var vanligen lokaliserad till bå-
len, i ett fall till ansiktet och i ett fall till
fötterna. 

Besvären kan vara så uttalade att de
leder till arbetsoförmåga,vilket följan-
de fallbeskrivning illustrerar:

En 56-årig man opererades för hand-
svett med torakoskopisk sympatikoto-
mi. Ganglion 2 och 3 diatermikoagule-
rades, och det postoperativa förloppet
var invändningsfritt. Emellertid fick pa-
tienten nu i stället kraftig svettning från
bröstet ner till fötterna. Minsta an-
strängning utlöste kraftig svettning, och
mannen har tvingats ge upp sitt arbete
som elektriker. Bilkörning sommartid
har blivit omöjlig, och patienten säger
sig i anmälan ha svårt att tänka sig nå-

gon form av heltidsarbete. Han anser
sig fullständigt utslagen och socialt iso-
lerad.

Kommentar: Denna biverkning är
underrepresenterad i patientskademate-
rialet. Detta är den vanligaste och mest
besvärande komplikationen till sympa-
tikotomi. I stora och välundersökta ma-
terial förekommer kompensatorisk
svettning i 55–60 procent, vanligen
dock i lindrig och ej besvärande form.
Svår kompensatorisk svettning före-
kommer i 2 procent. Kompensatorisk
svettning är sannolikt kroppens sätt att
ersätta den uteblivna svettningen i hän-
derna, och är därför inte möjlig att åt-
gärda. Varför denna svettning varierar
från fall till f all vet man inte.

En speciell form är gustatorisk svett-
ning utlöst av starka kryddor. Den före-
kommer i 30 procent, men ger sällan
några större problem.

Försök har gjorts att återställa nerv-
funktionen i fall av kompensatorisk
svettning genom att i stället för att dela
nerven vid det primära ingreppet block-
era den med metallclips. Dessa kan av-
lägsnas. Detta måste dock göras inom
två veckor, och inom denna tid är det
svårt att avgöra svettningarnas svårig-
hetsgrad. 

Raynauds fenomen
I tre fall hade patienterna Raynaud-

liknande besvär lokaliserade till armar-
na i två fall och till ett ben i ett. Dessa
patienter hade också kompensatorisk
svettning. 

Raynaudbesvären förefaller här ha
varit relativt lindriga.

Kommentar: Sympatektomin ger
omedelbart förbättrad cirkulation i hän-
derna. Vasodilatationen sitter i under
cirka ett halvt år och temperaturen blir
därefter åter normal. Några patienter får
Raynaud-liknande fenomen med vaso-
konstriktion i kyla, vilket anses bero på
ökad sensibilitet för cirkulerande vaso-
aktiva substanser. 

Möjligen kan vasokonstriktion för-
klara den konditionsnedsättning som
konstaterades i ett fall:

Patienten var en 50-årig man med
svår ansikts- och handsvettning som de-
buterat 1984 efter »virusinfektion i
nervsystemet». Ett halvt år före opera-
tionen fann man på EKG och tallium-
skintigrafi tecken på en genomgången
infarkt. Mannen opererades med to-
rakoskopisk sympatikotomi. Efter detta
fick han svår kompensatorisk svettning,
även Horners syndrom i höger öga samt
kronotrop »insufficiens». Hans tidigare
goda arbetskapacitet (240 watt) sjönk
till 170 watt, sannolikt på grund av en
kombination av sympatikotomin och
myokardskadan. Konditionsnedsätt-

ningen har blivit permanent trots be-
handling med pacemaker.

Viktigt inf ormera om riskerna
Information till patienterna om in-

greppet, dess effekter och inte minst
dess bieffekter är vid denna operation
speciellt viktig, eftersom endast patien-
ten själv kan väga de besvär han/hon
har mot de bieffekter som eventuellt kan
uppkomma och som sedan kan bli per-
manenta.

Endast i en mindre del av journalerna
i patientskadematerialet finns det noterat
på vilket sätt sådan information givits.

I Boråsmaterialet visade det sig att 2
procent ångrade operationen vid förfrå-
gan mellan ett och åtta år efter operatio-
nen, vanligen på grund av bieffekter.
Siffran är låg, men innebär ändå ett be-
tydande antal missnöjda patienter. 

Risken för kompensatorisk svettning
har varit större vid axillär hyperhidros.
Detta beror sannolikt på att man vid det-
ta tillstånd måste dela nerven på ett
längre avsnitt än vid handsvett. Sympa-
tikotomi på indikationen axillär hyper-
hidros bör därför göras endast i undan-
tagsfall. Vid detta tillstånd finns även
andra effektiva metoder, exempelvis lo-
kal excision av svettkörtlarna.  

Vilka f ick ersättning? 
Av de 22 fall som är färdigreglerade

på PSR har fem fått ersättning, med mo-
tiveringen att de drabbats av operations-
komplikationer i form av pneumotorax,
blödning eller nervskada. 

Ingen av patienterna med kompensa-
torisk svettning har fått ersättning, ef-
tersom det ansetts att dessa skador inte
går att undvika. (Detta är säkerligen för-
klaringen till att dessa typer av skador är
underrepresenterade i patientskadema-
terialet.) 

En patient med Horners syndrom har
fått ersättning för sjukvårdskostnader
och men.
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