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❙ ❙ Gamla sanningar har börjat ifrågasättas inom de flesta kir-
urgiska specialiteter. Ökad insikt om att patienter som skall
opereras bör omhändertas inom olika vårdnivåer beroende på
typ av operation och patientens allmänna tillstånd har vunnit
mark. Titthålskirurgin har skyndat på denna utveckling. De
flesta sjukhus har under de senaste tio åren inrättat dagkirur-
giska avdelningar. Definitionen av dagkirurgi varierar, och en
del enheter tänjer begreppet till att även innefatta 24-timmars-
vård. På kort tid har Gynekologkliniken Stockholm vid S:t
Görans sjukhus blivit Skandinaviens största producent av
prolapskirurgi. Erfarenheterna från ett unikt dagkirurgiskt
koncept redovisas. Vi har inte kunnat finna något annat
centrum som konsekvent opererar i lokalanestesi, vårdar un-
der högst ett dygn och i stort anmodar patienterna att leva ett
normalt liv även omedelbart postoperativt. 

Differentierad vårdnivå
När författarna fick möjlighet att bygga upp en privat gyne-
kologisk klinik från grunden var en av hörnstenarna att den
operativa verksamheten skulle ske med olika vårdinsatser.

Det är ett gammalmodigt synsätt att skriva in patienter för
gynekologisk kirurgi på en och samma avdelning. Detta leder
till att patienterna genomgår samma rutinmässiga preoperati-
va omhändertagande (inskrivning av läkare, vårddokumenta-
tion, narkosläkarkontakt, sjukgymnastkontakt etc) innan de
förs vidare till centraloperation. Därefter vidtar uppvak-
ningsavdelning och hämtning till vårdavdelning inklusive di-
verse rapporteringar på vägen. Vår filosofi är att olika typ-
ingrepp kräver olika insatser vad gäller vårdnivå. Bukingrep-
pen utför vi på en traditionell s k centraloperation medan va-
ginala hysterektomier och titthålskirurgi äger rum vid en för
sjukhuset gemensam dagoperativ enhet. Föreliggande artikel
beskriver den enhet vi skapat för enbart prolaps- (framfalls-)
och inkontinenskirurgi. Artikeln förmedlar för svenska och
även internationella förhållanden unika erfarenheter av pro-
lapskirurgi inom en dagkirurgisk enhet. 

Traditionellt långa köer
Prolaps innebär en förslappning av slidväggar och/eller att
livmodern kommer längre ned i slidan. Symtomen består av
tyngd- och tryckkänsla och i mer uttalade fall skavning med

sårbildning. Besvär från urinblåsa (vid cystocele) och tarm
(vid rektocele) är vanliga. Incidensen ökar med stigande ål-
der. I USA opereras drygt 10 procent av alla kvinnor för pro-
laps [1]. 

Ett starkt vägande argument för att initiera en enhet speci-
fikt för omhändertagande av kvinnor med prolaps och inkon-
tinens var och är att kvinnor som lider av dessa tillstånd inte
prioriteras inom ramen för en konventionell kvinnoklinik. De
nämnda tillstånden nedsätter livskvaliteten, och det finns
andra tillstånd inom gynekologin som måste åtgärdas snab-
bare. Dessutom betraktas patienter med prolaps som re-
surskrävande. De är ofta äldre och har komplicerande sjuk-
domar. Den gängse rutinen vid svenska kvinnokliniker är att
patienten som opereras för prolaps sövs eller får spinal/epi-
dural anestesi. Vårdtiden har reducerats, men patienterna
stannar vid de flesta enheter kvar i minst fyra dygn. I allmän-
het har de kvarliggande kateter (KAD) något till några dygn.
Restriktioner postoperativt innefattar begränsningar avseen-
de lyft etc. Påfallande många patienter har fått höra att de ef-
ter operationen inte ens får bära ett mjölkpaket. Mycket i des-
sa rutiner saknar vetenskapligt stöd och har inte omprövats.

Det finns förvånansvärt få studier som behandlar vårdtider
och regim i övrigt när det gäller prolapskirurgi. Några förfat-
tare har vågat bryta med gällande praxis och redovisar korta
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vårdtider [2]. En dansk grupp har nyligen redovisat ett mate-
rial där målsättningen var att vårda patienterna högst ett dygn
efter prolapskirurgi [3]. Detta lyckades tämligen väl, men i
den studien tillämpades inte lokalanestesi. Det finns enstaka
rapporter om användning av lokalanestesi, men man har då
selekterat patienter som bedömts icke lämpliga för annan an-
estesiform på grund av komplicerande sjukdomar [4]. Det
finns mer skrivet om vaginala hysterektomier och korta vård-
tider, där patienterna kan lämna kliniken ett par timmar efter
ingreppet [5]. Dessa patienter har i allmänhet mer uttalad
smärta postoperativt än patienter som opererats för prolaps
med bibehållen livmoder, men å andra sidan har man att be-
akta att den senare gruppen ofta är äldre och i övrigt sjukare. 

När vi påbörjade verksamheten i maj 2000 var köerna för
prolaps- och inkontinensoperation 2–3 år långa i Stockholm.
Det tog 24 månader att eliminera dessa köer! 

Lokalanestesi och snabb mobilisering
I konceptet ligger att operationerna skall utföras i lokalanes-
tesi med en vårdtid om högst 24 timmar. Med den valda an-
estesiformen har vi eliminerat behovet av narkosläkarbedöm-
ning. Profylax med antikoagulantia ges inte. I anslutning till
operationssalen finns ett rum med fem sängar. Patienten går
själv därifrån till angränsande behandlingsrum, där ingreppet
sker. Intravenös infart sätts av narkossjuksköterska, som
medverkar under hela proceduren. Genom infarten admini-
streras midazolam och fentanyl. Narkosapparat finns inte till-
gänglig men saturationsmätare nyttjas. KAD sätts. Lokal-
anestetika ges i operationsområdet av operatören. Vi har an-
vänt oss av såväl Citanest som Marcain och Xylocain. Bered-
ningen innehåller också adrenalin. Beroende på ingreppets
omfattning har vi gett 20–40 ml av 0,5-procentig lösning.
Operationen utförs sedan enligt gängse praxis vid de sjukhus
vi tidigare arbetat vid, och variationerna är små mellan olika
kliniker i Sverige. Den enda avvikelsen från standardförfa-
randet är att vi introducerat implantat vid vissa ingrepp. I
drygt en tredjedel av fallen användes Pelvicol (utvunnet ur
grishud) som förstärkande material. 

Kort vårdtid och inga »goda« råd
Tidsåtgången vid ingreppen har successivt reducerats och va-
rierar idag mellan 10–15 minuter (cystocele) och 35–40 mi-
nuter (cystocele–cervixamputation–rektocele). Endast vid
mycket stora cystocelen får katetern sitta kvar till nästa mor-
gon. I övriga fall dras katetern. Tamponad läggs ej. Patienten
går själv tillbaka till sin säng och serveras varm dryck med
smörgås. Nästa morgon skrivs hon ut. Residualurin mäts inte.
Patienten tillråds att inte ha samliv under tre veckors tid. I öv-
rigt gäller inga restriktioner, utan krafterna får avgöra graden
av aktivitet. Dock sjukskriver vi patienterna i cirka tre veck-
or beroende på »att luften går ur«. 

I en nyligen publicerad studie tillfrågades alla gynekolo-
ger i Danmark om rutiner före, under och efter prolapsopera-
tioner. Variationerna var mycket stora, och det konkluderades
att kunskap saknades om vad som var optimal vårdrutin [6].

Nära 800 prolapser opererade under två år 
Under de drygt två år som verksamheten varit igång (5 maj
2000 till 15 juni 2002) har knappt 800 prolapsoperationer ut-
förts. Totalt fem operatörer har deltagit i verksamheten. En-
dast 9 patienter har stannat kvar längre tid än 24 timmar. Pa-
tienterna har varit mellan 27 och 92 år gamla. 4 patienter har
varit 90 år och äldre. Alla typer av prolaps har åtgärdats. I 3
fall utfördes vaginal hysterektomi då något annat alternativ
inte gavs med anledning av peroperativt status. Även dessa in-
grepp gick utmärkt med beskriven anestesimetod. I 12 fall har
en kombination av prolapsoperation och operation för inkon-

tinens (TVT) utförts. Vår policy är dock att i en första seans
åtgärda prolapsen. I den händelse inkontinens kvarstår åtgär-
dar vi den separat. En av orsakerna till denna handläggning är
de korta väntetider vi har. Inte i något enda fall har ingreppet
behövt avbrytas på grund av smärta. I allmänhet småpratar
operatören och narkossköterskan med patienten under in-
greppet. I 4 fall har reoperation på grund av blödning skett
inom timmar efter primäringreppet. Vidare har 2 patienter
behandlats med anledning av långvarig residualurin. Den all-
varligaste komplikation vi haft var en ureterskada efter främ-
re plastik med cervixamputation. Skadan upptäcktes efter två
veckor. 

Förenklad uppföljning
Initialt kallades patienterna till klinisk kontroll cirka åtta
veckor efter ingreppet. Vi fann oss i mycket stor omfattning
kontrollera friska patienter, varför handläggningen nu för-
ändrats. En vecka efter operationen ringer vi patienten för att
efterhöra tillståndet samt ger besked om PAD ifall preparat
skickats för mikroskopisk undersökning. Härefter anmodas
patienten att höra av sig vid problem. Objektivt status är ju be-
tydligt mindre intressant än de eventuella symtom patienten
upplever. Vi har dock som rutin att kontrollera patienter där
Pelvicol har använts, eftersom det är en ny behandlingsmetod. 

Samtliga patienter ser operatören på mottagningen när be-
slut om operation fattas samt skrivs ut av operatören. Patien-
terna får ett speciellt telefonnummer som de kan ringa vid
problem. Dessutom har de flesta patienter remitterats från pri-
vatpraktiserande gynekologer och fortsätter sina årliga kon-
troller där. 

Patienten den stora vinnaren
Det finns flera uppenbara fördelar med att utföra en viss typ
av operation på »löpande band« i ordets goda bemärkelse.
Utomlands finns tankegångarna representerade i form av spe-
cialkliniker som enbart handlägger t ex bråckkirurgi. 

Teamet (inbegripet operations- och anestesisjuksköters-
kor) blir successivt mer skickligt, vilket leder till snabbare in-
grepp med färre komplikationer. Erfarenhet som leder till
större skicklighet och trygghet slår givetvis igenom i alla led,
inkluderande de sjuksköterskor som handhar den postopera-
tiva vården. De stora volymerna medför utrymme för att tes-
ta nya metoder, som vi gjort i fallet med Pelvicol. Klinisk
forskning har ett stort material att ösa ur. Miljön lämpar sig
synnerligen väl för utbildning, eftersom den tränande doktorn
får utföra ett stort antal operationer i följd. De två ST-läkare
från universitetskliniker som arbetat hos oss i tremånaderspe-
rioder har med råge fått operera fler prolapser än de får under
hela sin ordinarie ST-tid. 

I själva verket är det en god tanke att lägga ut den enkla ru-
tinkirurgin på små enheter, som har möjlighet att frigöra sig
från de traditioner som »sitter i väggarna« vid de stora sjuk-
husen. Vi har svårt att tro att dessa idéer hade gått att imple-
mentera vid de kvinnokliniker vi tidigare verkat vid. Själv-
klart har en förutsättning för vår modell varit att vi sluppit ta
hänsyn till jourfall. Genom de förenklade rutinerna har kost-
naderna kunnat reduceras, vilket gynnat beställaren lands-
tinget och således skattebetalarna. Således finns många vin-
nare med patienten som den största!

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Report from unique surgical out-patient unit
New approach in prolapse surgery 
has eliminated waiting list

Folke Flam, Steffan Lundberg
Läkartidningen 2003;100:210-2

A unit specializing in the surgical repair of vaginal vault
prolaps was formed. The objective was to treat all kinds of
defects in local anaesthesia with a hospital stay not ex-
ceeding 24 hours. Almost 800 women have been operat-
ed upon in the manner outlined in less than 26 months
time. All but nine patients were dismissed as scheduled.
Morbidity was low. 
Correspondence: Folke Flam, Dept of Gynecology, S:t Gö-
rans sjukhus, SE-112 81 Stockholm, Sweden
(folke.flam@stgoran.se)
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