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Omformningsplastik vid bröstkirurgi 
Denna föreläsning hölls av kirurgen Ann-Christne Källström. Hon började med att berätta hur 
operationerna gick till i början av 1800-talet. Då serverades man 1-2 glas vin som bedövning. 
Man använde sig av brännjärn som tog bort själva tumören. En kvinna vid namn Fanny 
Bruney skrev en dagbok om sin bröstoperation.  
 
Några historiska årtal om bröstkirurgi: 

 1846 – eter började användas 
 1864 – antiseptik – inga bakterier i såren, renlighet 
 1867 – tog bort hela bröstet och lymfkörtlar (Charles Moore) 

 
Halstead den som började operera hela bröstet. Umberto Veronesi guru inom 
bröstcancerkirurgi. Han var upphovsman till den bröstbevarande kirurgin i mitten av 80-talet.  
 
Kosmetiken avgörs av tumörens storlek och bröstets storlek. Även lokalisationen i bröstet är 
avgörande. Ca 60 % av alla brösttumörer sitter i övre kvadranten av bröstet. Det är också där 
det är lättast att åstadkomma ett bra resultat. Nästan alla är nöjda med operationen när de 
samtidigt får en omformningsplastik gjord.  
 
Mot mitten av bröstet kan man ta lite och ändå inte få ett bra resultat. Utåt armhålan däremot 
kan man ta mer utan att det syns. Ett vertikalt snitt innebär att fler nervtrådar klipps av. 
Snittföring, adaption av körtelvävnad eller ej, serom eller hematom avgör resultatet.  
 
Vid den preoperativa planering tittar man på bröstets storlek, tumörstorlek, läge, patientens 
önskemål, m.m. Man planerar hudsnitt, typ av operation, mobilisering och sutur samt 
eventuellt en lokal lambå. Operationen tar ca 45-60 minuter. Protvaktsoperation är 
standardbehandling i armhålan om tumören är mindre än 3 cm. Man ritar på patienten både 
ståendes och liggandes. Vid operationen lyfter man bröstet från bröstkorgsväggen för att se 
var huden rynkar sig osv. Man försöker återskapa formen på bröstet.  
 
Ann-Christine visade bilder på olika operationssätt och hur resultatet blir beroende på 
lokalisation, storlek på bröst, m.m. Visade även bilder på reduktionsplastik. Tyvärr har jag 
inte tillgång till dessa bilder men det var helt fantastiskt bra resultat och man kunde knappast 
se att personerna opererats för bröstcancer. Tänk ändock om alla läkare kunde genomföra den 
här typen av operationer så mycket mindre skador det då skulle bli.  
 
Grisotti (osäker på namnet) har tagit fram en metod där man ”lånar” bröstkörtelvävnad från 
annan plats i bröstet och ersätter det man tagit bort. Man kan inte ta vävnad från andra bröstet. 
Skälet är att man inte bara vill ha fett i ett område som ska strålas utan man vill ha blodförsöjd 
vävnad.  
 
Man kan även fettsuga för att reducera det andra bröstet.  
 
Syftet om onkoplastisk kirurgi är att omforma och ge ett bra resultat på bröstet redan vid 
första operationen. Det är ett samarbete mellan plastikkirurgi och vanlig kirurgi. För att kunna 
utföra den här typen av operationer måste man göra rätt många bröstoperationer. Minst 150 
operationer för att bli ackrediterad samt viss utbildning i plastikkirurgi och onkologi krävs. 
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Det krävs relativt långa inkörningstider. Tanken är att alla bröstkirurger ska kunna lära sig 
detta på sikt. I dagsläget är det bara ett fåtal bröstkirurger i Sverige som har denna kompetens. 
Enligt Ann-Christine så är urringningen jätteviktig och den ska vara snygg även efter en 
bröstoperation. Med små ansträngningar kan man göra stor skillnad. Ann-Christine varnade 
för att reduktionsplastik kan minska känseln i brösten.  
 
 


