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Rekonstruktionskirurgi 
Docent Marie Wickman från Karolinska Universitetssjukhuset höll denna föreläsning. Hon är 
verksamhetschef för bröstrekonstruktioner på Karolinska.  
 
Primär rekonstruktion 
Marie informerade oss om primär och sen rekonstruktion. Bästa resultatet får man oftast om 
det görs direkt. Några fördelar med primär rekonstruktion är: 
 

 Skonsamt för patienten 
 Ingen ökad recidivrisk 
 Döljer ej recidiv 
 Bättre resultat än vid sen rekonstruktion 
 Kostnadseffektivt 

 
Primär rekonstruktion har gjorts sedan 1990. Vi har ett av de största forskningsmaterialen i 
världen. Mer än 650 patienter har rekonstruerats här. Många pågående studier. Man mäter 
bl.a. mjukheten i bröstet. En rekonstruktion innebär att man alltid lägger in protesen under 
bröstmuskeln. Droppformade proteser är de vanligaste.  
 
Marie informerade oss om olika material och vi fick känna på olika typer av proteser. 
Expanderprotes med silikon och koksalt är vanlig. Lättare att känna ett ev. recidiv med silikon 
och koksalt.  
 
Under åren 1990 – 1996 opererades 264 patienter. Medelåldern på dessa kvinnor var 54 år (19 
år yngst och 73 år äldst). 5 års uppföljning gjordes av dessa patienter med invasiv cancer. 13 
lokala återfall hittades.  
 
Förebyggande operationer 
För patienter som opereras i förebyggande syfte p.g.a. ärftlig benägenhet försöker man alltid 
att göra rekonstruktionen direkt. Anledningen till det är att det finns inget skäl att vänta 
eftersom dessa operationer sällan brådskar. I dagsläget opererar man 2 patienter per vecka 
profylaktiskt på Karolinska. Vid förebyggande operation erbjuds patienten följande: 

 Preoperativ information 
 Kontakt med tidigare patienter 
 Informationsbroschyr 
 Videofilm 
 Kontaktsjuksköterska 

 
Diep görs helst inte vid förebyggande operationer. Dock är det idealiska patienter för denna 
metod. Opererar ofta båda sidor samtidigt och det är oftast unga friska patienter.  
 
Vid förebyggande operationer blir det nästan inga ärr så det syns knappt. Även här gör man 
ofta reducering av bröstens storlek.  
 
Sen rekonstruktion 
Vid sen rekonstruktion använder man sig antingen av inplantat i form av protes men man gör 
även lambåer av kroppsegen vävnad. Olika typer av lambåer som görs är killambå, 
latissimuslambå, dorsilambå. En killambå tillsammans med en expanderprotes ger ofta bra 
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resultat. Den metoden är dock föga använd i andra länder. Vid Lattissimus och dorsilambå då 
tar man även med delar av muskeln. Patienter efter mastektomi som strålats bör rekonstrueras 
med kroppsegen vävnad. En TRAM-lambå är en stjälkad och fri lambå. Vid DIEP-lambåer 
används lite större blodkärl och metoden är därför lite säkrare. Operationen tar minimum 4 
timmar men 6-8 timmar är vanlig. Man får ett känslolöst bröst även om det är varmt.  
 
Marie visade även ett antal bilder på alla olika typer av rekonstruktioner. Hon visade oss 
också hur man rekonstruerar själva bröstvårtan.  
 

Vårdgaranti för bröstrekonstruktioner 
Kerstin Wåhleman höll detta föredrag och informerade oss om vårdgarantin generellt. Det 
som idag gäller är den s.k. 0-7-90-90-regeln och den innebär: 

0  Kontakt samma dag med vårdcentral 
7 Max 7 dagars väntan innan man får träffa läkare eller annan 

vårdpersonal 
90 Max 90 dagars väntan efter det att remissen har skickats 
90 Max 90 dagars väntan på ev. ytterligare behandling 
 

Diskuterades de prioriteringsfrågor som sjukvården har att tampas med och hur man ska 
kunna få ihop detta. Second opinion ingår inte i vårdgarantin. Kerstin uppmanade oss att 
kontrollera med våra respektive landsting för att höra vad som gäller om vårdgarantin för 
bröstrekonstruktioner inom varje landsting. Ett kökansli finns i varje landsting.  
 


