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Referat från besök vid några laparoskopiskt aktiva sjukhus i Stockholm v 46
Laparoskopisk kirurg är sedan många år etablerad vid alla kirurgiska enheter i Sverige. Teknikerna
varierar mellan olika enheter och för att få en uppdatering av hur man gör vid olika laparoskopiaktiva
enheter i Stockholm och jämföra med den teknik vi själva använder i Lindesberg så fick jag möjlighet
att besöka Danderyd, Sophiahemmet, ERSTA och Nya Karolinska sjukhuset. Här följer ett referat från
dessa besök och med mina högst personliga fundering o kommentarer .

Danderyd

Dag Stockeld min guide på Danderyd
Vid besöket följde jag dels en laparoskopisk kolecystektomi ERCP RV och två LGBP operationer.
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Lapgalla med ERCP RV
Instrumentuppsättningen är identiskt med den vi använder vid USÖ/Lindesberg . Portplaceringen
densamma förutom att högra arbetsporten sattes subxiphoidalt vilket leder till en sämre
arbetsposition för operatörens högra arm som lätt hamnar i ”tjurfäktningsposition”.

Operationerna spelas in på hårddisk. Operatör står på pat vänstra sida och assistenten på höger sida
där även operationsssk står. Instrumentuppsättning, drapering och teknik är densamma som för oss.
Ställtiden för att komma i läge för ERCP RV är kortare vid vår enhet och uppställningen verkar också
mer bekväm för ERCPisten hos oss annars användes samma instrument och teknik med zebraledare
(450mm), Hurricaneballong, sfincterotom och ballong. Växling av ledare upp intrahepatiskt vid
stenrensning ovan cysticus inmynning utfördes på samma sätt som hos oss.

ERCP assistenter från endoskopienheten med vagn anslöt till operationssalen. ERCPn utförs av
kirurgen. Vid jouringrepp där ERCP utförs assisterar operationsssk.
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LGBP
Danderyd har en annan teknik än många enheter runt om i Sverige. Verress nål sättes o buken
insuffleras innan första Optiviewporten sättes. Nathansons leverretractor o 4 st 12 mm portar
användes och Babcocktänger som var rätt vassa i greppdelen som ökar risken för nybörjare att få
nyphål i tarmen vid tarmbläddringsmomenten. https://s3m.io/GIskX . Man använder diatermisax och
inte harmonic scalpel. Echelon med blå o vita magasin. Anastomoserna sys med Vicryl utan att man
använder några hållsuturer. Övre magsäcksfickan görs lite mer tubformad och anastomosen sättes på
fickans framsida troligen för att man lättare ska kunna se om och var det läcker och lättare kunna
åtgärda detta läckage om det uppstår istället för att sätta anastomosen på baksidan av övre
ventrikelfickan vilket är nationell standardpalcering. EA utförs efter att man delat mellan GEn o den
planerade EAn. Stapeln för EAn avfyras uppifrån toppen av delad tunntarm den sk blindtuten och
nedåt. Omentet delas inte rutinmässigt förmodligen pga av att man rutinmässigt använder
monopolär diatermisax och blödningsrisken därmed är ökad. Petersens o EA slitsen slutes med clips.
Kommentarer:
Man är ju van vid sin egen metod och det såg lite onödigt komplicerat ut med mer blödning än
normalt förmodligen beroende på att man inte använde Harmonic scalpel eller annat liknande
energiinstrument. Det blev betydligt större tomier vid EA o Gen men det kan ju vara tillfälligheter.
Den grova sonden fördes ner i rouxbenet efter att man staplat fast roux benet mot övre
ventrikelfickan för att lättare kunna sluta tomin men allt kan hända o en av patienterna fick sonden
fastsydd vilket försvårade operationen betydligt men det löstes elegant.
När man opererade obesitaspatienter som mest på Danderyd hade man en produktion på 5 LGBP er
på en sal och från den tiden införde man rutinen att operatören är med hjälper till vid drapering och
uppdukningen och är med vid förbandsläggning och avveckling https://s3m.io/ghrbu . Hjälper också
till att flytta över patienter till sängen efter extubationen och detta sker på operationssalen. Allt för
att reducera bytestiderna.
Portsättningen är väsentligen densamma som vi har men man har en 12 mm port under vä arcus där
vi använder en 5 mm port med en betydligt mindre traumatisk fattningstång (Olympus kurverade )
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Sophiahemmet

Peter Loogna har jobbat på Sophiahemmet i tiotalet år o det var 16 år sedan han lämnade Örebro
och USÖ. Alla som känner Peter vet att han är en otroligt spännande och annorlunda person han är
som utmanar och vill testa sina gränser. Han berättade om sina äventyr där han tagit kurser i
giftormhantering, överlevnadskurs, kurs i hur man hanterar flyende bildesperados , enhjulingskurs,
voltkurs mm. Nu är motorcykelkörkortet högprioriterat men förutom allt detta i sitt äventyrliga liv så
driver han högkvalitativ obesitaskirurgi vid Sophiahemmet och jag fick möjlighet att följa honom o
assistera under en dag som innehöll följande program:
1. Öppet litet navelbråck med rektusskidediastas. Direktsutur av navelbråcket samt duplicering
av fascian utan att denna öppnades och onlaynät med BARD softmeshnät. Polikliniskt
ingrepp o välmående patient.
2. Konvertering av gastric sleeve till LGBP på refluxindikation o viss viktindikation.
3. Laparoskopisk kolecystektomi
4. LGBP
5. Avlägsnande av gastric ballon
6. LGBP
Ett relativt normalt dagsprogram som dock pga lite trassel avslutades vid 18.30 tiden.
Produktionskraven på enheten är hög liksom arbetsmoralen.
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Obesitaskirurgin – personliga reflektioner
Peter använder nationell standard vad gäller tekniken med antekolisk antegastriskt rouxben med
anastomosen lagd på ventrikelns baksida o suturering av tomin. Tekniskt vissa skillnader.
a. Han använder av kostnadsskäl inte harmonic scalpell utan dissekerar med diatermihooken
vilket ger ökade blödningsbeskymmer som är helt onödigt. Visserligen går de flesta
operationerna att utföra med hooken men med kalkylerad ökad risk för blödning. De
operationer som utfördes visade tydligt på hookens nackdel.
b. Tomin vid GEn förslöts med en teknik där man blandar monofil o flätat tråd o syr i två lager.
Först sättes en Vikrylsutur där vi sätter hållsuturen o därefter syr man med 3.0 PDS sutur en
fortlöpande rad från vä till höger o assistenten håller i trådänden. När man når den först
satta Vikrylsuturen knyter man mot denna och syr sedan med Vikrylsuturen ytterligare en rad
over-and –over upp upp mot PDS suturens start och knyter mot denna. Det verkar helt
onödigt att sy en tvåradig sutur o blanda trådmaterialen. Enradig Vikrylsutur med bra
efterdrag räcker alternativt V-Loc 3.0 om man oroar sig för att inte få adekvat efterdrag.
c. Första porten sättes med Optiview teknik utan att man insufflerat något gas. Tekniken såg i
Peter Loognas händer säker ut men iatrogena skador har inträffat men i låg frekvens
(mjältstick o ventrikelstick). https://s3m.io/bOrWi
d. Den vänstra porten under vä arcus här använder man en 3 mm port o Storz 3 mm
fattningstång. Detta fungerar utmärkt o minimerar bukväggstraumat. https://s3m.io/l3r94
e. Man har upphandlat o använder Metronic stapelinstrument och här krävs träning för att få
detta instrument att fungera på optimalt sätt. Med en handregleringsenhet så kan man
reglera med knapptryckningar stapeln så att den öppnas strängs roteras och vinklas. Lite
trixigt innan man lär sig instrumentet. Framtiden får utvisa om detta blir en
försäljningssuccé,men jag känner mig lite tveksam. Peter demonstrerar instrumentet här:
https://s3m.io/cnzEA

Gastric ballon Orbera från Apollo Endosurgery
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Ventrikelballong i viktreducerande syfte testas nu på nytt även om man har historiska data som
visar på metodens mycket begränsade effekt. Man har startat på Sophiahemmet i mars o tills
dags dato lagt ner 140 ballong och följer dessa patienter. Man kombinerar denna
ballongbehandling med KBT terapi ca 12 behandlingstillfällen med individuellt coaching.
Ballongen kostar ca 13000 och hela behandlingspaketet ca 40 000:-. Man är öppen med att detta
är en metod som man nu håller på att utvärdera o man följer dessa patienter i SOREG. Man kan
räkna med i bästa fall 10-12 kg viktnedgång på ett halvår och oftast så återhämtar patienten
vikten när ballongen avvecklas. Jag fick möjligheten att prata med en patient som fick sin ballong
avlägsnad o hon hade absolut ingen effekt av behandlingen och kommer med all säkerhet att
opereras med LGBP/Sleeve framöver. Ballongen kan avlägsnas o sättas dit i lätt rus men då det
finns en viss aspirationsrisk så görs det oftast i intubationsnarkos. Ballongen fylls med ca 500 ml
Metylenblått för om den spricker så kommer patienten att kissa grönfärgad urin vilket indikerar
att något är på tok. https://s3m.io/irOtW
Saxenda
Man har också börjat erbjuda patienter att testa Saxenda ett Victosaliknande preparat som ges en
gång dagligen sc. Det täcks inte av högkostnadsskyddet och det kostar ca 2300 kronor per månad.
Startdosen är 0.6 mg o utvärderingen görs efter 3 månader. Vissa är responders o andra reagerar
överhuvudtaget inte på behandlingen och man säger sig kunna ge en 5 % viktreduktion. Biverkningar
i form av illamående kan förekomma. Det är inte ovanligt fn att man på Sophiahemmet erbjuder
patienterna att testa denna behandling vid ej tillfredsställande viktreduktion efter överviktskirurgi
eller ballongbehandling.
Hygienrutiner
Jag förundras alltid över hur olika hygienrutinerna och mobilrutinerna är mellan olika sjukhus i
Sverige. På Sophiahemmet gäller inte mobiltelefonförbud på operation. Vid näthantering gäller
stängd sal vilket innebär att dom som startar operationen avslutar den och inget onödigt spring
accepteras. Man ska ha huvuddok, munskydd o skjortan instoppar under byxorna. Vid annan kirurgi
kan man ha kortare mössa på sig och då är salen öppen för ut och in transporter. När man går till
matsalen kan man ha på sig sina operationskläder. Någon konscensus verkar inte finnas i denna
fråga. Ej mobilförbud.
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Ersta

Mats Möller o Eric Secher och operationsteamet tog gästvänligt emot mig på Ersta. Vi ”bollade”
tekniktips mellan varandra vilket var mycket stimulerande. Nya fräscha lokaler och en hel del omflytt
sedan jag sist besökte teamet men utan tvekan så har dom den i särklass bästa utsikten från
operationssalarna och nu även bästa utsikten från kontorsavdelningen och jag fick möjligheten att
följa deras arbete under ett fullspäckat operationsprogram innehållande:
1. Laparoskopisk gastric sleeve
2. Laparoskopisk gastric bypass x 3
3. Laparoskopisk IPOM
När man köra ”Fasttrac” är operatören eller assistenten med vid avvecklingen , förbandsläggning och
avtäckningen av patienten men ej med vid draperingen. Anledningen till att man inte gör detta
rutinmässigt är att man har en massa andra uppgifter att utföra mellan operationerna med
avdelningsarbete , administration mm. Viljan att vara med mer på op finns men inte tiden. Vid
fasttrac satsningen har man som bäst 25 min bytestid och utan denna satsning ca 40-60 min.
Gastric sleeve – kommentarer
Första porten sättes med lite olika tekniker. Eric nöp fast handduksklämmaren greppande navelns
överkant så att han fick bra lyft i bukväggen och satte sedan Veress nålen snett från sidan in i
bukhålan och fyllde på med gas. Därefter sattes troakar med säkerhetsspets blind in i den
insufflerade bukhålan.
Mats lade snittet för första porten och dissekerade med pekfingret ner mot fascian. Lyfte upp fascian
o bukväggen med en handuksklämmare och stack sedan med Veressnålen in i bukhålan o fyllde på
innan säkerhetsporten sattes. Man använde inte Optiviewport av ekonomiska skäl. Man kan ändå
fundera på om man nu använder insufflation med Veressnål så är nog Optiview tekniken mer säker
än att använda blind portsättning med troakar med säkerhetsspets. https://s3m.io/78HbO
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Instrument och teknik överensstämde med det vi använder i Lindesberg med vissa modifikationer.
Man arbetar med Harmonic scalpell och är noggrann med dissektionen upp mot vä crus o
retrogastriskt mot minorsida. Med 35 Fr Bougie delas ventrikeltuben med Eschelon batteridrivna 60
mm med 2 gröna o resten blåa magasin. Man försöker gå 0.5 – 1 cm från eosfagus och syr sedan
over and over över hela stapelraden med 3.0 PDS. Man tar 3-4 tag och efterdrar o tagen sättes ej allt
för tätt. Det är mest en extrarad för att säkra hemostasen över stapelraden.
Preparatet togs ut ur det på patienten vänstra sida belägna porthålet efter att ha vidgat digitalt här.
Laparoskopisk gastric bypass- kommentarer
Här dissekerade man med harmonisk skalpell och det som skiljde från vår teknik var att man öppnade
rätt brett på minorsidan för att kunna dissekera upp ända till vä om vä crus innan man påbörjade
delningen av övre ventrikelfickan. Vi brukar dissekera så att vi ser att vi är retrogastrisk o sedan dela
och efter första magasinet fullfölja dissektionen upp till vä om vä crus. Det var en teknik man skulle
pröva framöver. Delningen utfördes med Echelons icke batteridrivna stapels – blått magasin.
Håltagningen skedde mitt på första stapelraden men man testade den teknik vi använder där man tar
bort spetsen av stapelraden mellan första o andra stapelmagasinet och var nöjd med den tekniken
vilket gav en bättre riktning av stapeln upp mot esofagus.
Tomin slöts med V-loc absorberbar sutur 15 cm och detta såg mycket smidigt ut och någon hållsutur
behövdes inte sättas. Detta är en teknik som vi definitivt ska testa. https://s3m.io/xp4kI
https://s3m.io/hi5FU

Omentet delades regelbundet. EA anastomosen utfördes med ett vitt 45 stapelsmagasin och tomin
slöts med V-loc nerifrån o upp där assistenten höll rouxbenet medialt för att exponera startpunkten
för suturen. Detta såg också rätt smidigt ut.
EA slitsen staplades innan delningen av tarmen och Petersens space staplades på vanligt sätt.
https://s3m.io/jtxOP
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Hygienrutiner
Vid nätimplantation användes alltid munskydd av alla på salen och det var också begränsat spring ut
och in i salen. Det var inget krav på huvuddok o ej heller krav på att stoppa in skjortan under
byxlinningen. Vid övrig kirurgi inget krav på att byta om varken opkläder eller skor när man rörde sig
på sjukhusets olika avdelningar, administration eller kulvertsystem. Ej mobilförbud.
Laparoskopisk IPOM
Man åtgärdade ett navelbråck o supraumbilical bråck med IPOM. Diatermisax användes för att
avlägsna o reponera fettet i den peritonealiserade landningsytan för nätet där man använde
Symbotex nät som fixerade med Securestrap double crown techniqe.

Nya Karolinska – Barnkirurgen

Jan Svensson o Babak Badri
Avslutningsvis på min resa i Stockholm besöktes barnkirurgiska kliniken vid Nya Karolinska där man i
november 2016 flyttade in i de splitter nya lokalerna och det är ju en imponerande byggnad och
framtiden får utvisa om detta mastodontbygge kommer att bli ett effektivitetens fulländade
mästerverk. NKS är betydligt mindre än det gamla sjukhuset och här skall enbart högspecialiserad
vård ske och man har endast 550 vårdplatser jmf 1600 vid gamla Karolinska sjukhuset. Man hörde
spridda kritiska röster eka i de spatiösa korridorerna. Det ser vid första anblicken ut som en
hotellbyggnad med enkelrum. Enkelrummen borgar för bättre integritet men enkelrumsystemet
kräver högre bemanning. Man hade redan öppnat upp mellan rummen för att förbättra
effektiviteten. Det fanns inte så mycket på barnkirurgiska enheten som avslöjade att det var
småttingar som vårdades där. I korridorerna for AGV (automated guided viehicle) robotenheter
omkring och transporterade material till och från avdelningarna. Ovan ser ni mina ciseroner Jan
Svensson och Babak Badri sittande på en transportenhet.
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Operationssalarna (35 stycken) är ca 60 kvm https://s3m.io/TJ9ED stora förutom interventionssalen
som är på 120 kvm. Det har säkert inte funnit några större sparkrav när man utrustat enheterna. Tre
st 84 tums skärmar var uppsatta på väggarna för att alla på salen ska vara mer delaktiga i den
operation som utförs, en enhet med en pekskärm fanns också takhängd där operatörerna skulle
kunna styra all teknisk utrustning allt från kameran i operationslampan till insufflationstrycket i
laparoskopiinsufflatorn. Tanken är god men många gånger fallerar det på att tekniken inte är
driftssäker vilket jag fick en demonstration av under besöket.

Flera medarbetare från barnkirurgiska kliniken vid Astrids Lindgrens barnsjukhus har passerat vår
laparoskopiska anastomoskurs i Örebro så det var kul att återse flera gamla bekanta i deras stab. Jag
fick möjlighet att följa:
1. Laparoskopisk splenektomi (17 cm från pol-till-pol) kombinerat med laparoskopisk
kolecystektomi
2. Laparoskopisk appendicostomi på en patient som var i behov av regelbunden tarmlavage.
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Laparoskopisk splenektomi

Patienten i ryggläge. Öppen portsättning o Hassontroakar. Övriga 5 mm portar se foto. Ligasure
användes och man skeletterade adherens o kärl från nedre polen upp mot hilus o lossade sedan
breviskärlen o vidhäftningen mot övre polen innan mjältartären clipsades för att reducera
mjältvolymen och blodflödet innan kärlen delades hilusnära. Mjälten fick precis plats i påsen o
uttogs i skydd av denna subumbilikalt genom sönderdelning mekaniskt med fingerfrakturteknik o
sug. Det såg torrt o fint ut i operatomsområdet och det kosmetiska resultatet blev utmärkt. De små 5
mm såren förslöts med lim som fungerade alldeles utmärkt. Huden hålls samman , man limmar på
och håller ihop 15 sek och täcker sedan såret med en plastfilm som penslas över såret.

Tryck på bilden med pilen + Ctrl
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Laparoskopisk appendikostomi
Öppen portsättning subumbilikalt samt tre ytterligare arbetsportar där en port sattes över det
beräknade stomat. Blindtarmen lokaliserades och en del av appendixmesenteriet delades så att man
fick lämplig längd o ett rakt förlopp av blindtarmen. Därefter togs blindtarmsspetsen ut genom
porthålet och den ischemiska spetsen avlägsnades efter att man förankrat blindtarmen över halva
circumferensen mellan hud o appendixlumen med Vicrylrapid. Enstaka suturer sa(Chait Trapdoor
Cecostomy Cather Set TDCS-100 10.2 Fr/20 cm) med speciell nippel ner i caekum. Via en speciell
anslutningsslang kunde sedan tarmlavage ges. Tekniken såg enkel och elegant ut.

Utrustning generellt
Man jobbar generellt med 5 mm laparoskop från Olympus men en alldeles imponerande skärpa. Det
verkade inte sparas på någon utrustning och mycket engångsportar ,energiinstrument mm
användes. Man tar helt enkelt upp den bästa utrustningen för ändamålet. Jag hoppas verkligen att
man ”landar” o konsoliderar verksamheten och får en väl fungerande vård.

Hygienrutiner
Även på Nya Karolinska kunde man röra sig fritt i de blåa operationskläderna och skodon. Inget krav
på huvuddok eller att stoppa in skjortan under byxlinningen. Man hade inte heller något förbud mot
mobilitelefoner på operationsavdelningen.
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Avslutning
Trots att man följt utvecklingen av laparoskopisk kirurgi sedan den startade på början av 90 talet är
det oerhört lärorikt att besöka andra laparoskopiprofilerade enheter som jag gjorde denna vecka.
Tekniken utvecklas, gamla tekniker blir populära igen och då tänker jag på Veressnålen o
insufflationen som tycks vara en teknik som är tillbaka igen i kombination med Optiviewtekniken.
Den säkraste accesstekniken vid laparoskopi är trots allt öppen portsättning med den av
Malmökollegorna beskrivna tekniken, men det är bra att kunna andra tekniker också. Dock är
Veressnål och Optiviewteknik inte någon teknik lämplig för nybörjare. I referatet presenteras de olika
teknikerna. Det är också fantastiskt att kunna diskutera tekniska detaljer vid laparoskopisk
rutiningrepp. Vi laparoskopister är ju teknikfixerade och nördar lätt ner oss i detaljer, men vi är också
väl medvetna om att små detaljer kan göra stor skillnad och det är väl detta som driver på denna
utveckling. Det är dessutom mycket intressant att ta del av de lokala hygienrutiner som gäller vid
olika sjukhus och här finns ingen nationell konscensus troligen pga att det saknas evidence. Stort tack
till alla er på Danderyd, Sophiahemmet, Ersta och Nya Karolinska som gjort det möjligt för mig att få
en till denna fantastiska vecka. Stort tack till kirurgen RÖL för finansieringen.

Något som nu ska testas:
1.
2.
3.
4.
5.

Lägre kameraportplacering vid LGBP
Förslutning av GE o EA med V-loc 3.0 absorberbar sutur
Hudförslutning med Liquiband
Första portsättning med Optiview med o utan insufflerad buk
Over and over sutur med 3.0 PDS vid gastric sleeve.

Något som jag nog avstår från är:
1. Dissektion med monopolär sax eller diatermikroken vid LGBP vilket ökar blödningsrisken
2. Gastric ballon
3. Saxendo

Vid datorn
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Lars-Göran Larsson
Överläkare kir.kliniken RÖL

På opsalen NKS med kollegorna Jan Svensson o Babak Badri

