
verkar inte heller ha varit ett
alternativ.

– Tekniken måste först vara
utvecklad, förklarar Wiklund.

För Helen Törnqvist är det
svårt att förstå att en rando-
miserad studie av en ny metod
vore oetisk för att den anses
framgångsrik.

– Samma argument har an-
vänts i andra sammanhang,
exempelvis när det gäller
östrogen. Många ansåg länge
att substitution till postme-
nopausala kvinnor hade en
skyddande effekt på kardio-
vaskulära sjukdomar till dess
att man gjorde en randomise-
rad studie, säger hon.

Bristen på evidens inom urolo-
gin tycks gå igen inom andra
specialiteter. Claes Juhlin,
verksamhetschef och överlä-
kare på kirurgkliniken i Öster-
götland, gick igenom litteratu-
ren för »robotic surgery« inför
en diskussion med landstings-
ledningen om inköp av en ro-
bot. Han fann 1 270 studier
inom allmänkirurgi, gynekolo-
gi, öron-, näs- och halssjukdo-
mar, ortopedi, urologi, torax,
kärl- och plastikkirurgi.

– Inom kirurgin finns otro-
ligt få vetenskapliga studier.
Och konklusionerna är nästan
alltid att ingreppet är möjligt
att göra och säkert, men att

fler studier behövs, säger han.
Men Juhlin anser att Öster-

götland bör investera i en ro-
bot. 

– Som universitetssjukhus
måste vi vara med i utveck-
lingen och göra studier på det
här fältet, säger han. 

Osäkerheten om robotkir-
urgins kliniska effekter går av
allt att döma igen även när det
gäller hälsoekonomiska kon-
sekvenser. Per-Anders Abra-
hamsson, professor i urologi
vid UMAS, säger att det i prin-
cip inte finns några hälsoeko-
nomiska analyser. Den ovan
nämnda norska rapporten re-
fererar en kostnad–nytta-ana-
lys från USA 2004 som jämför
öppen prostatektomi med la-
paroskopisk och robotassiste-
rad. Den tog hänsyn till sådant
som operationstid, vårdtid, in-
vesterings- och driftskostna-
der och fann att robot-
assisterade ingrepp var dyrast. 

Peter Wiklund tror ändå att me-
toden är samhällsekonomiskt
lönsam med tanke på minska-
de komplikationer som impo-
tens och inkontinens.

För Akademiska sjukhuset i
Uppsala och Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset i Göteborg
har kostnaderna emellertid
bidragit till att de hittills av-
stått från att köpa en robot.

– Enligt våra beräkningar
medför roboten en extrakost-
nad på cirka 16 000 kronor
per vårdtillfälle jämfört med
vanliga laparoskopiska in-
grepp, säger Karin Norlén, di-
visionschef för kirurgkliniken
på Akademiska sjukhuset.

Kostnaderna och bristen på
vetenskap gör Jan-Erik Jo-
hansson, biträdande sjukhus-
direktör och professor i urolo-
gi vid Örebro sjukhus och
medlem i SBU Alert, tveksam
till att det köps in så många
robotar i Sverige.

– Det kan ta resurser från
resten av vården. Tyvärr ver-
kar intresset för att göra ran-
domiserade studier svagt,
konstaterar han.

Han beskriver det som ett
generellt problem att ny kir-
urgisk teknik får snabb sprid-
ning trots bristfällig utvärde-
ring. Andra exempel är lapa-
roskopin och hypertermibe-
handling av benign prostata-
hyperplasi. 

Gunnar Ahlberg, överläkare
vid kirurgkliniken på Karo-
linska Universitetssjukhuset i
Solna och delaktig i träningen
av blivande robotkirurger vid
sjukhuset, har en förklaring: 

– Får man en hammare ser
man världen som en spik. Ny
teknik är spännande och rolig,

den väcker förhoppningar,
och många kirurger ser kan-
ske en karriärmöjlighet i ny
teknik. Men jämfört med la-
paroskopin så har robotkirur-
gin ändå introducerats på ett
mer balanserat och genom-
tänkt vis. Och när det nu blir
dags att utbilda nästa genera-
tion robotoperatörer är det
viktigt att skapa validerade
träningsmiljöer, säger han.  

– Roboten tillför egentligen
bara ett ledat instrument in-
uti patienten och en tredi-
mensionell bild. Den framtida
utvecklingen kan mycket väl
innebära en bättre bildåter-
givning vid traditionell lapa-
roskopi och handhållna och
ledade robotinstrument, det
vill säga utan konsolen.

Ansvaret för en robotinves-
tering ligger på landstings-
ledningen. Hur motiverades
att Region Skåne på kort tid
köpt in två robotar?

– Bedömningen som gjor-
des var att tekniken är under
så stark utveckling att det be-
hövs två, säger Karin Chris-
tensson, regionens hälso- och
sjukvårdsdirektör. 

Kan kostnaderna tränga un-
dan andra uppgifter inom vår-
den? Cancervården i Lund har
exempelvis nyligen fått re-
striktioner för läkemedel.

– Jo, men sjukhusen gjorde
bedömningen att så inte var
fallet. Det var också ett krav
från vår sida att så inte skulle
ske. 

Någon utvärdering av den
första roboten gjordes inte in-
nan den andra köptes in. Vore
det inte rimligt? 

– Jo. Vi bör ställa högre krav
på utvärdering i samband
med dyra investeringar som
dessa. Också när det gäller att
säkerställa patientnyttan, sä-
ger Karin Christensson. •
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Ökade risker för patienterna
och onödiga kostnader. Det
är konsekvensen av låga krav
på dokumentation och upp-
följning av ny medicinsk tek-
nik, anser Gunnar Alvan, ge-
neraldirektör på Läkemedels-
verket. Han och andra gene-
raldirektörer avser att upp-
märksamma regeringen. 

På senare tid har säkerheten
med nya läkemedelsstentar och
tandimplantat ifrågasatts. Det il-
lustrerar bristerna i regelverket
för introduktionen av ny medi-
cinsk teknik, menar Alvan. 

– Regleringen av nya läkeme-
del är mycket stringentare och
hårdare än för medicinsk teknik,
både för introduktion och upp-
följning. Ändå finns uppemot en

halv miljon medicinsktekniska
produkter inom EU. De flesta är
skäligen enkla och fungerar sä-
kert bra, men det är likväl en
hög siffra med tanke på den
kontroll som finns. Patienterna
kan utsättas för
onödiga risker
samtidigt som re-
sursanvändningen
inte blir optimal.  

Alvan är inte en-
sam om kritiken. 

– Vi märker tyd-
ligt i våra utvärde-
ringar att det ve-
tenskapliga under-
laget för medicin-
teknik är sämre än

det för läkemedel, säger Måns
Rosén, direktör för SBU.

Tillsammans med bland annat
Socialstyrelsens generaldirektör
Kjell Asplund avser Gunnar Al-
van och Måns Rosén att skriva
till regeringen för att påtala pro-
blemet. Ingen vill dock uttala sig
specifikt om introduktionen av
robot inom svensk kirurgi.

Även Svensk kirurgisk för-
ening efterlyser tydligare regler.
Ulf Gunnarsson, dess veten-
skaplige sekreterare, nämner att
frågan var aktuell redan när la-
paroskopin introducerades.

– Vi är allmänt positiva till ny
medicinsk teknik och en nära re-
lation till industrin. Men det vore
rimligt med en myndighet med
samlat ansvar för att godkänna
och granska ny medicinsk tek-
nik. •

Generaldirektörer vill ha bättre kontroll av ny medicinteknik

robotkirurgi

Avser skriva till regeringen. 
Gunnar Alvan (ovan) 

och Måns Rosén.

■ En färsk randomiserad stu-
die, publicerad i British Journal
of Surgery [Br J Surg 2006;93:
1351-9], jämförde laparosko-
pisk Nissen-plastik med robot-
assisterad på 50 patienter med
gastroesofageal reflux. Opera-
tionstid, blödningar, postope-
rativ smärta, vårdtid och kom-
plikationer var desamma för
metoderna. 


