
• Rekonstruktion med lam-
bå och protes. Här  
används ofta en hudflik 
från sidan eller  
ryggen som bara lyfts 
fram för att skapa själva 
”fickan” som protesen  
sedan ligger i. Detta är en 
betydligt mindre opera-
tion än den fria lambån.  

• Rekonstruktion med fri lambå. Vanligaste  
rekonstruktionen är med s.k. DIEP-lambå. Man 
tar en relativt stor bit hud och fettvävnad från 
magen och ser till att man får med ett  
blodkärl som går ut i ljumsken. Detta blodkärl 
kopplas sedan ihop med blodkärl som ligger vid 
bröstbenet. Om man har gjort ett  
kejsarsnitt som är lodrätt kan det vara lite  
svårare att genomföra den här typen av  
rekonstruktion. Skälet till detta är att det ofta 
bildas ärrvävnad i anslutning till ett  
operationsärr. Fördelen med denna typ av  
operation är att man får ett varmt bröst.  
Nackdelen är att det är relativt lång  
operationstid (7-9 timmar) med de risker för  
blodpropp osv. som det medför. Det finns även 
viss risk att man inte lyckas få igång  
blodcirkulationen i det nya bröstet och då måste 
operationen göras om. Totalt är det  
bara 4,7 % av dessa operationer där man  
inte lyckas få en bra cirkulation. Patienterna  
informeras alltid om detta innan operationen.  
P.g.a. att denna metod är mycket tidskrävande 
deltar alltid två läkare vid operationen. Det gör 
att man vid KS endast kan genomföra en  
sådan operation per vecka.   

  
 Man kan även ta hud från ryggen och då  

används även en muskel. Man lägger ofta  
även in en liten bit brosk i det nya bröstet.  
Denna bit används sedan som stödunderlag  
för bröstvårtan.  

 
I samband med rekonstruktionen sker ofta en justering 
av den friska sidans bröst. Cirka 6 månader efter  
operationen bygger man upp en bröstvårta och efter  
ytterligare 3 månader tatueras vårtgården.  
 
Marianne visade bilder på ett antal olika typer av  
rekonstruktioner från operation till färdigt resultat.  
 
 
 
 
 
 

Måndagen den 30 september 2002 hade ett 40-tal 
personer samlats för att lyssna på ett föredrag om 
bröstrekonstruktioner. Mötet hölls som vanligt i 
Hamburgersalen på Brygghuset.  
 
Marianne Beausang-Linder, som var kvällens  
föreläsare, är överläkare och ansvarig för  
plastikkirurgin på Karolinska Sjukhuset i Stockholm.  
 
Vi fick inledningsvis information om att de flesta  
patienter gör sina rekonstruktioner i efterhand.  
Endast ett fåtal gör s.k. direktrekonstruktion, dvs. när 
bröstet byggs upp i anslutning till canceroperationen. 
Efterrekonstruktionerna kan idag göras tidigast ca 6 
månader efter avslutad efterbehandling av cancern. 
Orsaken till denna väntetid är, att man måste vänta 
tills ev. bieffekter av efterbehandlingen har  
försvunnit. Marianne tog även upp att tidigare be-
traktades den här typen av plastikkirurgi som LYX-
KIRURGI medan man idag mer har inställningen att 
det är en berättigad åtgärd för den drabbade kvinnan.  
 
Följande patientgrupper är aktuella för  
bröstrekonstruktion: 

• Bröstcancer 
• Cancer in situ 
• Ökad risk för bröstcancer vid kända ärftliga 

faktorer.  
 

Hur går man tillväga för att få göra en bröst-
rekonstruktion? 
Till att börja med måste man ha en remiss från sin  
onkolog. Vid kontakt med plastikkirurgen diskuterar 
man vilken av följande rekonstruktionstyper som är 
den mest lämpade för patienten.  
 
Vid alla typer av rekonstruktioner med implantat 
läggs detta in under bröstmuskeln. Detta gör att ev. 
återfall och ev. efterbehandling med t.ex. strålning 
kan genomföras trots rekonstruktionen. En bröstmus-
kel hos en kvinna är ca 4-5 mm tjock.  
 
Följande metoder finns för bröstrekonstruktion: 

• Rekonstruktion med protes. Protesen  
innehåller ofta silikon. Även koksaltproteser 
förekommer. Proteserna finns i ett antal olika 
former. Protesen doppas i salt för att få en 
skorvig yta. Detta leder till mindre risk för 
ärrbildning och kapselbildning vid protesen.  

 
• Rekonstruktion med expanderprotes. Här 

har protesen samma typ av yta som protesen 
ovan. Dock finns en påfyllningsknapp som 
läggs in under huden i sidan.  
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Vilka typer av problem kan man råka ut för 
vid en rekonstruktion? 
Marianne berättade att de allra flesta patienter blir 
mycket nöjda med sin rekonstruktion. Patienterna  
på KS är nöjda i drygt 92 % av alla fall vilket är ett  
relativt högt värde. Tilläggas skall, att om patienten 
inte är nöjd kan rekonstruktionen ibland göras om  
med någon annan metod tills man hittar en situation 
där patienten är helt tillfreds med sitt nya bröst.  
 
Det finns dock vissa risker och problem som man kan 
råka ut för. Några av dem är: 

• Vissa patienter upplever att bröstet kan vara 
snett och vint. Kan bero på ärrbildning som 
påverkar  protesplaceringen. 

• Problem att få igång blodcirkulationen i det 
nya bröstet vilket kan leda till vävnadsdöd.  

• Infektion.  
• Droppformad protes kan ibland tippa.  
• Blodproppsrisk, dock ges förebyggande  

medicin mot detta.  
• Vissa patienter upplever att en koksaltprotes 

kan ”klucka”. 
• Vissa patienter upplever att en silikonprotes  

är för hård.  
• Nedsatt känsel i det uppbyggda bröstet,  

framför allt när kroppsegen vävnad används. 
 

Vad är det som avgör vilken typ av  
rekonstruktion som blir aktuell? 

• Utseendet och förutsättningarna hos resp.  
patient är en av de viktigaste faktorerna.  
På en väldigt smal person utan bukfett kan  
det vara svårt att göra en DIEP-lambå. 

• Hur mycket kraft patienten har för att  
genomgå operationen och vad patienten är 
beredd att satsa på i tid när det gäller  
sjukskrivning. 

• Ålder är en annan viktig faktor. Risken för 
blodpropp ökar med stigande ålder och  
därför rekommenderas sällan DIEP-lambå   
(fri lambå) till personer över 65 år.  

 
Hur lång tid tar det och hur länge behöver 
man vara sjukskriven? 
Rekommenderad sjukskrivningstid är 6 veckor vid 
DIEP-lambå (fri lambå). Vid operation med  
expanderprotes är sjukskrivningstiden 3-4 veckor och 
med vanlig protes 2-3 veckor. Marianne  
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betonade vikten av att patienten verkligen tar sig  
den tiden för att läka ut ordentligt.  
 
En rekonstruktion tar från start till mål ca 12 måna-
der att genomföra. Nedanstående visar när de olika 
momenten sker: 

♦ Månad 1. Operation 
♦ Månad 6. Bröstvårta 
♦ Månad 9. Tatuering av vårtgård 
♦ Månad 12. Slutkontroll.  

 
Är silikon farligt? 
Enligt Marianne finns inget som talar för att silikon 
är sjukdomsframkallande. Debatt om silikon har  
skapats av ett antal advokater och patienter i USA. 
Det finns inga kända samband mellan reumatiska 
sjukdomar och silikon. Dagens implantat läcker  
inte heller silikon. Silikon används på ett antal olika  
områden både inom sjukvården och hälsokosten.  
 
Gör det ont? 
Första veckan kan man ha ganska  ont. Därefter 
känns det vid rörelse eftersom man har varit inne  
under bröstmuskeln.  
 
Bröstvårta och vårtgård. 
Dessa ingrepp görs vanligen polikliniskt. Antingen 
tar man del av bröstvårtan från det andra bröstet  
och placerar på det rekonstruerade bröstet eller  
också skär man ut en stjärna ur huden och bygger  
en ny bröstvårta med hjälp av den. Om man tar en 
del av bröstvårtan kan det antingen vara toppen av 
bröstvårtan som skärs av eller också klyver man  
den friska bröstvårtan mitt itu.  
 
Vårtgården tatueras. Härvid berättade Marianne  
att hon har bl.a. fått en del av sina kunskaper  
genom studiebesök hos tatuerarna nere i Nyhavn  
i Köpenhamn.  
 
Vid primär rekonstruktion kan man idag i vissa  
fall behålla bröstvårtan. En förutsättning är då att  
operationen sker i profylaktiskt syfte. Om man har  
en aktiv cancer så tas även bröstvårtan bort. KS  
utför 54 direktrekonstruktioner per år. Det är ca  
30 % av alla bröstrekonstruktioner. Alla kan dock 
inte få göra en direktrekonstruktion. Bröstcancern  
måste alltid först åtgärdas och sedan kommer en  
ev. rekonstruktion. Cancer in situ, cancer typ T1  
och T2 kan erbjudas direktrekonstruktion. Det  
betyder att det endast är aktuellt vid mindre tumörer.  
 
Det andra bröstet. 
I samband med en rekonstruktion brukar man även 
titta på vilka åtgärder som behövs för det friska  
bröstet.   
De åtgärder som brukar göras är följande: 
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• Ingen åtgärd för det andra bröstet 
• Lyft av det andra bröstet 
• Reduktion av det andra bröstet 
• Förstoring av det andra bröstet 
• Rekonstruktion även av det andra bröstet. 
 

Lymfödem och bröstrekonstruktion. 
Undertecknad frågade hur man på KS ställer sig 
till en rekonstruktion när patienten har ett  
lymfödem. Här berättade Marianne att hon har 
sett ett antal patienter bli bättre efter  
rekonstruktion med lambå av eget material.  
Orsaken till detta är förmodligen att operationen 
förbättrar blodcirkulationen i det opererade  
området. Om patienten har Ros i sitt lymfödem är 
det viktigt att denna har läkt ut ordentligt innan 
rekonstruktionen görs.  
 
Sjukvårdens kostnader för olika typer av 
rekonstruktioner. 
Marianne hade inga exakta uppgifter att ge men 
gjorde följande uppskattning: 

· Hudlambå ca 150.000 – 200.000 kronor 
· Expanderprotes ca 40.000 kronor 
· Silikonprotes ca 30.000 kronor 

Dock betonade Marianne att man inte tittar på 
prislappen vid val av rekonstruktionsmetod utan 
använder den mest lämpliga rekonstruktionen för 
patienten oavsett kostnad.  
 
Väntetider vid Karolinska Sjukhuset.  
Väntetiden är idag ca 1-2 år oavsett vilken  
rekonstruktionsmetod som används. Detta gäller 
både patienter inom Stockholms läns landsting 
och patienter från andra landsting.  
 
Macrolan vid bröstrekonstruktion. 
Marianne fick frågan om hennes synpunkter på 
att använda Macrolan vid bröstrekonstruktioner i 
framtiden. Macrolan är ett medel som sprutas in i 
bröstet och som liknar det medel som finns för 
rynkutjämning. Dock har Macrolan större mole-
kyler. Marianne menade att här behövs förmodli-
gen mer vetenskaplig forskning över effekterna 
på lång sikt av detta medel. Det är inte heller helt 
givet att medlet hamnar på rätt plats och det stan-
nar förmodligen inte kvar på rätt plats för alltid.  
 

Av Maria Wiklund-Karlsson 
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