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SAMMANFATTNING  

Syfte och frågeställning: Att analysera alla appendektomier gjorda på Universitetssjukhuset i 

Örebro under 2012 och undersöka hur de laparoskopiska och de öppna appendektomierna 

skiljer sig avseende operationstid, vårdtid och komplikationer i form av ytliga och djupa 

infektioner. 

Metod: En retrospektiv register- och journalstudie. Uppgifter från Kirurgiska klinikens 

databas användes för att finna alla appendektomier under det aktuella året. En 

journalgenomgång av dessa patienter gjordes för att få kompletterande uppgifter.   

Resultat: I studien ingick 250 patienter. 204 st appendektomier startade laparoskopiskt och 

46 st med öppen kirurgi. Det kunde inte ses någon signifikant skillnad mellan 

operationstiderna för de laparoskopiska (medel, 62.5±33.3 min) och de öppenkirurgiska 

(medel, 63.8±38.8 min) appendektomierna (95% CI: -12.4 till 9.7;  p=0.81).  

Skillnaden i vårdtid för LA resp. OA var statistiskt signifikant. Efter en öppen appendektomi 

(medel, 2.5±3.2 dygn, intervall, 0-16 dygn) behövdes ett drygt dygns längre vårdtid jämfört 

med en laparoskopisk (medel, 1.3±2.1 dygn, intervall, 0-13 dygn) (95% CI: -2.2 till -0.2, 

p=0.017). På grund av för få komplikationer kunde inte några säkerställda slutsatser dras 

angående dessa. En tendens till ökad risk för ytliga infektioner kunde ses efter en öppen 

appendektomi (8.7%, 4 av 46) jämfört med efter en laparoskopisk (2,9%, 6 av 204). 

Slutsats: Operationstiden var i princip likvärdig för de bägge operationsteknikerna. 

Laparoskopiska appendektomier resulterade i en signifikant kortare vårdtid och tenderade till 

att orsaka färre ytliga infektioner, vilket överensstämmer med de flesta tidigare studier.    
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Förkortningar och Begrepp 

Endo-bag En påse att ta ut inflammerad vävnad i. Används vid laparoskopisk kirurgi. 

IAA Intraabdominal Abscess. Abscess i bukhålan. 

LA Laparoscopic Appendectomy. Laparoskopisk appendektomi.  

LOS Length of stay. Vårdtid på sjukhus. 

OA Open Appendectomy. Öppenkirurgisk appendektomi. 

Postop Postoperativt. Efter ingreppet. 

RCT  Randomized Controlled Trial. Randomiserad Kontrollerad Studie. 

SSI Surgical-site infektion. Infektion i operationssåret. 

USÖ Universitetssjukhuset i Örebro. 
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Bakgrund 

Appendicit 

I många länder är akut appendicit den vanligaste åkomman som kräver ett bukkirurgiskt 

ingrepp[1]. Livstidsrisken varierar och är i låga socioekonomiska grupper och i 

utvecklingsländer lägre [2] än i industrialiserade länder där livstidsincidensen ligger på 7-

9%[1,3]. Incidensen skiljer sig inte mycket mellan könen[4]. Sjukdomen är mest frekvent hos 

personer upp till 30 år[4] och medianåldern för insjuknande ligger på 22 år[5]. I Sverige 

drabbas årligen ca 10000 personer[4] av appendicit och av dessa behandlas 200-300 stycken 

på Universitetssjukhuset i Örebro. 

Etiologin bakom akut appendicit är ej helt klar[4] men många studier lyfter fram obstruktion 

av lumen som den övervägande faktorn vid sjukdomsutvecklingen[2,4,5]. Orsaken till 

obstruktionen kan vara klumpar av feces (allra vanligast)[2,4,5], hypertrof lymfoid 

vävnad[2,4,5], barium (från tidigare röntgenundersökningar), tumörutveckling[2,5] eller 

parasiter[2,5]. Sekretionen från appendix vermiformis hindras att tömma sig i cekum så det 

intraluminala trycket ökar[5]. 

Det vanligaste inledande symtomet är en diffus buksmärta. Andra vanliga symtom är 

temperaturhöjning, kräkningar, illamående och påverkan på mag-tarmkanalens motilitet[5]. 

Buksmärtan grundar sig i sträckreceptorer i appendixväggen som retas när den tänjs ut. När 

inflammationen sedan når peritoneum skickar fria nervändslut signaler om smärta som är 

lokaliserad till den nedre högra kvadranten. 2/3 av appendiciterna visar upp en denna 

smärtbild med diffusa buksmärtor som efter hand lokaliseras mer till höger fossa iliaca[2,5].  

Den peritoneala retningen kan identifieras med Rovsings tecken. Detta innebär att patienten 

vid palpation av vänster fossa känner en indirekt ömhet i höger fossa iliaca[5]. Kvinnor kan 

vara svårare att diagnostisera då differentialdiagnoserna är fler. Gynekologiska sjukdomar 

som salpingit, endometrios, utomkvedshavandeskap kan ge en liknande symtombild[2,5] 

Huvudbehandlingen för appendicit är kirurgi. I enstaka fall väljer man att bara behandla med 

antibiotika[2]. 

Appendektomier 

McBurney beskrev och satte normen för hur den öppna appendektomin skulle utföras redan 

1894[3,6-9]. Efter det förändrades inte tillvägagångssättet att ta hand om akuta appendiciter 

nämnvärt under de följande 90-åren[3]. Proceduren var relativt effektiv och säker [3] vilket 
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bidrog till att det dröjde till början av 1980-talet då Semm redogjorde för hur man 

laparoskopiskt kunde ta hand om problemet[3,9,10]. Det dröjde ett par år innan den 

laparoskopiska tekniken accepterades[10]. Sedan dess har andelen appendektomier som utförs 

laparoskopiskt ökat stadigt [9] och många artiklar undersöker och beskriver för- och 

nackdelar med de bägge operationsteknikerna. I delar av västvärlden utgör LA 60-85% av 

appendektomierna[1,11,12]. De senaste åren har runt 80% av appendektomierna startat 

laparoskopiskt på USÖ. 

Vid den öppna appendektomien läggs, under generell anestesi, vanligen ett växelsnitt i höger 

fossa iliaca vid McBurneys punkt[5]. Punkten ligger på en tänkt linje 1/3 från spina iliaca 

superior anterior mot umbilicus[8]. Via snittet går operatören in med verktyg, identifierar och 

undersöker appendix. Operatören ligerar basen och avskiljer och tar ut appendix. Operatören 

sluter därefter peritoneum, muskellager och hudlager med suturer[5]. 

Vid en konventionell laparoskopisk appendektomi används tre portar via vilka man för in 

redskapen i bukhålan. Laparoskopet, kameran, förs in via den större porten vid naveln och 

sköts sedan av en assistent[5]. För att underlätta sikten för kirurgerna så induceras ett 

övertryck av koldioxid  (10-12mmHg) så att bukhålan blåses upp[7,13,14]. Dessutom kan 

patienten vinklas på olika sätt för att möjliggöra lättare åtkomst. Operatören ser bilden från 

kameran på en bildskärm och utifrån den informationen manövreras redskap vilka förts in via 

de två mindre, lägre placerade, portarna. Appendix identifieras och staplas av med stapler och 

tas sedan ut via navelporten i en endo-bag[13,14]. Portöppningarna förslutes med suturer.  

Operationstid 

Tiderna för de olika ingreppen varierar mycket mellan olika undersökningar och olika artiklar. 

Skillnaden i tid mellan laparoskopi och öppen kirurgi skiftar också. Det finns artiklar som drar 

slutsatser att det inte är någon signifikant skillnad mellan operationstiderna[7,11].  Till 

exempel redovisade Nakhamiyayev et al. (2010) en skillnad på 3.2 min då LA tog ( 55.7±22,3 

min) och OA (58.9±23.7 min) och Kehagias et al. (2008) framförde en liknande differens där 

LA tog (44.3±24 min) och OA (47±19.7 min). Dessa artiklar beskriver analyser gjorda på 

patientgrupper i storleksordningen 250-300 patienter. Större meta-analyser av randomiserade 

kontrollerade studier i ämnet har gjorts och dessa får fram jämförliga siffror[3,15]. En av 

dessa inkluderade 25 studier där 4694 patienter ingick totalt. 2220 av dessa genomgick LA 

och 2474 gick igenom OA. Operationstiden visade sig vara 10.71 min längre i LA-gruppen än 

i OA-gruppen (95% CI:6.76-14.66, p<0.00001)[15]. 

44 st RCT inkluderande 5292 patienter analyserades av Li et al. (2010). De visade att 
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operationstiden för laparoskopin tog 12 min längre tid jämfört med öppen kirurgi (95% CI: 

7.99-16.72, p<0.00001). De visade även att skillnaden i operationstid minskar via en analys 

av subgrupper[3,16]. Före millenieskiftet tog LA 15 min längre än OA (95% CI: 10.79-19.50, 

p<0.00001) och efter endast 9 min (95% CI: 0.48-16.86, p=0.04)[3].  

Page et al. (2010) analyserade ett stort operationsregister med patienter som genomgick 

appendektomier under 2008 i USA (3025 st OA resp. 14174 st LA)[12]. 

Medeloperationstiden för LA var här 6.3 min kortare än för OA (p<0.001)[12].  

Vårdtid 

Flera artiklar drog slutsatsen att vårdtiden på sjukhus var kortare efter en laparoskopisk 

appendektomi jämfört med en öppenkirugisk[11,12,15,17-22]. Den största differensen i LOS 

uppvisade Page et al. (2010) som i sin retrospektiva genomgång av 17199 st appendektomier 

drog slutsatsen att OA i snitt ledde till 3.1 dagars och LA till 1.8 dagars vårdtid. Alltså en 

skillnad på 1.3 dagar (p<0.001)[12]. En retrospektiv cohortstudie baserad på data från 

nordöstra Italien visar på en något mindre differens. Utifrån data om 38314 st appendektomier 

utförda 2000-2008 kom de fram till att medelvårdtiden låg på 4,6 dagar. För LA var den 4,3 

dagar och för OA låg den på 4,7 dagar. Således låg patienterna som genomgick 

laparoskopiska appendektomierna i snitt 0,4 dagar kortare tid på sjukvårdsinrättningen[18].  

Två stora meta-analyser av RCTs  visade en signifikant förkortad vårdtid för patienter som 

genomgick en LA [3,15]. Det laparoskopiska alternativet reducerade den postoperativa tiden 

på sjukhuset med 0,60 dagar (95% CI: -0.85 till -0.36, p<0,00001)[3]. Dessutom drog de, 

efter analyser av subgrupper, slutsatsen att skillnaden ökat efter år 2000. Före millenieskiftet 

var skillnaden i vårdtid bara 0,48 dagar (95% CI: -0,77 till -0,19, p<0,001) medan det i början 

på 2000-talet ökat till 0,75 dagar (95% CI: -1,10 till -0,39, p<0,0001)[3]. 

Komplikationer - ytliga infektioner (SSI)  

Många artiklar visade på en fördel för LA jämfört med OA när det gällde komplikationer i 

form av ytliga sårinfektioner. Risken att drabbas av en SSI var lägre efter 

titthålskirurgi.[3,7,15,17,19,21-23]. Kehagias et al. (2008) kom fram till en signifikant högre 

incidens för sårinfektioner för de som genomgick en OA (12.8% vs 5,3%, P=0.03)[7]. 

Liknande siffror visade även Li et al. (2010) i sin meta-analys där 31 st RCTs som hade 

undersökt sårinfektioner ingick. Incidensen för SSI efter LA var 3.81% (76/1994) jämfört 

med 8.41% (174/2069) för OA [3]. Skillnaden var statistiskt signifikant (OR=0.45, 95% CI: 

0.34 till 0.59, p<0.00001). Den stora (4694 patienter) meta-analysen av Wei et al. (2010) 

visade även den att incidensen för sårinfektioner efter LA var signifikant lägre än efter 
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OA[15]. År 2013 presenterade ett Israeliskt läkarteam en artikel i ”The American Journal of 

Surgery”. I deras analys av komplikationer efter appendektomier kom även de fram till en 

signifikant lägre frekvens av sårinfektioner hos patienter som opererats med titthålskirurgi. 

Risken för sårinfektioner efter LA var 1.5% medan OA-patienter i 7% av fallen drabbades 

(p<0.0001)[23]. 

Komplikationer – djupa infektioner/abscesser 

När det gällde de djupa infektionerna så var inte artiklarna entydiga. Flera studier menade att 

det inte fanns någon signifikant skillnad[3,15,19,23] medan andra visade på en liten 

riskökning då appendektomin utförts laparoskopiskt[21,22].  En av de senare var Sauerland et 

al. (2004) som i en meta-analys av 67 studier kom fram till att incidensen för intraabdominella 

abscesser var ökad (OR 1.87; CI:1.19 till 2.93). I två nyare stora genomgångar av RCTs (Wei 

et al. (2011) och Li et al. (2010)) så drogs slutsatsen att det inte statistiskt kunde visas en 

skillnad när det gäller komplikationer i form av djupa infektioner och abscesser[3,15]. Li et al. 

(2010) gjorde även en meta-analyser på olika subgrupper (pre-2000, post-2000) men kunde 

inte heller då påvisa en signifikant skillnad. Dock såg de en liten trend som pekade åt att 

incidensen för djupa infektioner var lägre för patienter som genomgått öppen kirurgi[3]. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att analysera alla appendektomier som gjordes på 

Universitetssjukhuset i Örebro under 2012.  Fanns det skillnader mellan de öppna och de 

laparoskopiskt utförda appendektomierna gällande operationstid, vårdtid och komplikationer i 

form av ytliga och djupa infektioner? 

Metoder och material 

En retrospektiv kartläggning gjordes av alla personer som under 2012 genomgick en 

appendektomi på Universitetssjukhuset i Örebro. Ur Kirurgiska klinikens databas togs en fil 

med alla berörda patienter. Utgångspunkten var åtgärdskoden (ICD-10)  JEA som innebär att 

en appendektomi gjorts.  Information från databasen innehöll patientID, personnummer, ålder, 

kön, åtgärd, operationstid, starttid för operationen, aktivitetsID och episodID. Av dessa 

raderades uppgifterna om patientID, aktivitetsID och episodID direkt då de inte behövdes i 

det vidare arbetet. En excelfil med övriga uppgifter upprättades. Utifrån personnummer togs 

patientjournaler fram och studerades för att få fram ytterligare information kring ingreppen. 

Journalanteckningar från inskrivningen till den Kirurgiska Kliniken till en månad efter 
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utskrivningen granskades. Huvudfokus lades på operatörens operationsberättelse och 

slutanteckningen gjord av tjänstgörande läkare.  

Från journalerna utlästes mer precis information om åtgärden. Om appendektomin var utförd 

med öppen kirurgi utlästes om detta valts på grund av en besvärlig sjukdomsbild på 

genomförd CT eller om det inte funnits något specifikt skäl till valet av operationsmetod. Om 

ingreppet startat laparoskopiskt utlästes i journalen om en konvertering till öppenkirurgi 

eventuellt gjorts och i så fall 

operatörens anledning till detta 

val. Åtgärdsgrupperna som 

sedan kunde analyseras ses i 

rutan till höger. 

 

Ur operationsberättelserna utlästes också om en perforation av appendix veriformis skett eller 

ej. Till de perforerade räknades även de som perforerats under ingreppet.  

Vårdtiden utlästes från klinikens slutanteckningar och angavs i hela dygn. In- och 

utskrivningsdag räknades som en dag. Vidare hämtades fakta om komplikationer som ytliga 

resp. djupa infektioner och om en reoperation i någon form behövts på grund av dessa. En 

ytlig infektion har noterats när såren omnämnts som infekterade eller rodnande. Djupa 

infektioner skulle vara belägna under fascian och benämnas som djupa infektioner eller 

abscesser.  

Efter journalgenomgången fanns följande information om appendektomierna i datafilen: 

ålder, kön, åtgärd, perforerad/icke perforerad, operationstid, starttid för operationen, 

dygnskod, vårdtid, extra inläggningstid, ytliga infektioner, djupa infektioner och 

reoperationer. Dessutom antecknades eventuell konverteringsanledning och andra större 

komplikationer i en speciell kolumn. I de fall där operatören bedömt att en frisk appendix 

tagits ut, att en sk negativ appendektomi utförts, har detta också noterats.  

Dygnskoden visar om operationen startat under dagtid, kvällstid eller nattid. Dessa 

definierades enligt följande: dagtid kl 07.00-16.00, kvällstid kl 16.00-23.00 och nattid kl 

23.00-07.00. Det var alltså starttiden i kirurgiska klinikens register som utgjorde grunden för 

denna indelning. Återinläggningar noterades för de patienter som inom en månad efter 

utskrivningen blev inlagda på nytt på grund av komplikationer till den tidigare utförda 

appendektomin. För dessa patienter noterades också eventuella reoperationer. 

Alla öppna appendektomier 

Öppna appendektomier valda pga komplicerad CT-bild 

Övriga öppna appendektomier 

Alla laparoskopiska appendektomier 

Laparoskopiska appendektomier som konverteras 

Övriga laparoskopiska appendektomier 
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För statistiska analyser, tabeller och grafer användes programmen Microsoft ® Microsoft 

Excel 2010® och IBM® SPSS® Statistics v.22.  

I SPSS undersöktes den statistiska signifikansen genom oberoende T-test och Mann-Whitneys 

U-test. 

Då en genomgång av patientjournaler var nödvändig har etiska överväganden gjorts. 

Journalgenomgången har enbart skett på kirurgiska klinikens expedition. För att undvika att 

läsa ovidkommande information i journalerna har utgångspunkten varit inskrivningsdatumet 

hos kirurgiska kliniken. Uppgifter som patientID och personnummer raderades i arbetsfilen 

efter genomgången då de ej var nödvändiga att ha i det fortsatta arbetet. 

 

Resultat    

Totalt utfördes 250 st appendektomier på Universitetssjukhuset i Örebro under 2012. De 

yngsta patienterna var 4 år och de äldsta 90 år. Medelåldern för ingreppet var 35,1 år och 

medianåldern 29,5 år. 48% (n=120) var kvinnor och 52% (n=130) män. I ålderskategorierna  

13, 19, 20, 21 och 22 år utfördes flest operationer under året; 3,2% (n=8) per kategori.  

 

        

Av appendektomierna inleddes 204 st laparoskopiskt och av dessa konverterades 10,4% 

(n=26) under operationens gång till öppenkirurgi. Anledningarna till konverteringarna kunde 

utifrån operatörernas beskrivningar grovt delas in i två grupper; tekniska svårigheter och svår 

sjukdomsbild. Orsaker som ingick i den första gruppen, där formuleringar som svåråtkomligt 

och mycket adherenser angav en svårare anatomisk situation, nämndes i 14 av 

Figur 1. Åldersfördelning patienter. 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-9021-30

Diagrammet visar antal patienter i de olika ålderskategorierna som genomgick 

appendektomier på USÖ under 2012. Flest appendektomier utfördes på patienter i 

åldersintervallet 11-30 år. Medelåldern för kvinnor (34,8 år) var något lägre än för män. 

20

antal (st)

kvinnor
30

män
25

15

10

5

0-10 11-20 ålder (år)
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operationsberättelserna. Till tolkningen av en svårare sjukdomsbild hörde uttryck som 

perforation, peritonit, abscesser, kraftig inflammation och misstanke om carcinoid. Detta 

nämndes i 15 fall som konverteringsanledningar. I vissa fall nämndes alltså fler än ett skäl till 

att övergå till öppen kirurgi.  

          Figur 2. Översikt över appendektomierna 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

            

            Appendektomierna som utfördes på USÖ under 2012 uppdelade efter olika kriterier.  

 

I tolv fall har en negativ appendektomi skett. Operatören beskrev osäkerhet om att en 

appendicit förelåg eller bedömde att en frisk appendix veriformis tagits bort. I flera fall 

beskrev läkaren att han kommit överens med patienten innan att ta bort appendix även om den 

skulle vara frisk. I två operationsberättelser framfördes tveksamheter om det var appendicit 

som orsakade besvären och i ytterliggare ett par journaler angavs vad läkaren trodde var 

problemet till smärtorna. Exempel på differentialdiagnoser som uppgavs var salpingit, svullna 

körtlar och inflammation i höger adnexa. Vid två tillfällen gjordes appendektomin en passant, 

som en bioperation, dels till en vänstersidig hemikolektomi och dels till en perforerad 

cekaldivertikulit. 

Vid 74% (n=185) av appendektomierna hade appendix veriformis ej perforerat. Perforerad 

appendicit leder till längre operationstid och vårdtid jämfört med de icke perforerade.  

204 st startar 
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250 st append- 

ektomier 
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appendix 
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94 st utfördes 

under dagtid 

 

60 st utfördes 

under nattid  

 

96 st utfördes 

under kvällstid 
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Operationstiderna låg i tidsintervallet 10-257 min. Medelvärdet låg på 62,7(±34,3) min och 

medianvärdet var 55,5.  För OA låg medeloperationstiden på 62,5(±33,3) min och för LA 

63,8(±38,8) min. Medianvärdena är som man ser i Figur 3 också likvärdiga. 

 

             Figur 3. Operationstid för laparoskopiska resp. öppenkirurgiska appendektomier 

 
                 Inga stora skillnader förelåg i operationstiden vid jämförelse mellan de  

                    appendektomier som startade laparoskopiskt och de som startade med  

                    öppen kirurgi. 
                  

 

 

Laparoskopisk (n=154) Öppen (n=31) Laparoskopisk (n=50) Öppen (n=15)

Operationstid, M±SD 57.0 ± 29.3 min 57.0 ± 36.5 min 79.3 ± 39.2 min 77.8 ± 40.9 min

Operationstid, Md 50 min 50 min 78,5 min 70 min

Vårdtid, M±SD 0.7 ± 1.0 dygn 1.5 ± 2.1 dygn 3.3 ± 3.1 dygn 4.5 ± 4.0 dygn

Vårdtid, Md 0 dygn 1 dygn 2 dygn 4 dygn

Icke perforerad Appendicit (n=185) Perforerad Appendicit (n=65)

Tabell 1. Operations- och vårdtid för Icke perforerad resp Perforerad appendicit

Jämförelse mellan appendektomierna där en perforerad resp. icke perforerad appendix påträffats. Medelvärde och 

median för operationstid och vårdtid finns för respektive operationsteknik. Notera att operationstiderna för de bägge 

operationsteknikerna var likvärdiga både vid en perforerad och vid en icke perforerad appendicit. Laparoskopisk 

kirurgi gav en kortare vårdtid oavsett om appendix perforerat eller ej.
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               Figur 4. Operationstid för subgrupper 

 
                    Operationstiderna är längst och varierar mest för de mer komplicerade 

                    ingreppen. Dvs de som behövde konverteras eller de som valdes att göras 

                    öppenkirurgiskt på grund av att det utifrån CT:n bedömts föreligga en  

                    mer komplicerad sjukdomsbild 

 

 

        Figur 5. Operationstid under dygnet 

         
 

                  En svag ökning i operationstid för både de laparoskopiska och de öppna  

                  appendektomierna kunde ses om man tittade på de olika tidsperioderna under    

                  dygnet(dagtid<kvällstid<nattid). 
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I Figur 5 ses hur medeltiden för de olika grupperna varierade under dygnet. För ingreppen 

som startade laparoskopiskt låg medellängden för en operation på 57,5 min (om operationen 

startar under dagtid), 64,6 min (kvällstid) och 67,9 min (nattid). Samma siffror för de öppna 

operationerna låg på 52,7 min, 63,8 min resp. 70,6 min.  

 

Vårdtiden efter appendektomierna varierade mellan 0 och 16 dygn. I hela 71,2% (n=178) av 

fallen så var den ≤1 dygn.  Bland patienterna som vårdades 0-1 dygn hittar vi 85,4% av de 

med icke perforerad och 30,7% av de med perforerad appendicit. Öppen kirurgi bidrog i snitt 

till drygt ett dygns längre vårdtid än de laparoskopiska ingreppen. Medianvärdet var dock lika 

(1 dygn) för de bägge grupperna 

 

 

              Figur 6. Vårdtid för subgrupper 

                
              Vårdtiden  varierade mer och var längre för de mer komplicerade ingreppen. 

              De öppenkirurgiska ingreppen genererade en längre sjukhusvistelse. 

 

2,4% (n=6) av patienterna fick läggas in på nytt på grund av komplikationer till 

appendektomin vilket ledde till totalt 29 extra vårddygn. Hälften av dessa återinläggningar 

gällde komplikationer i form av djupa infektioner i bukhålan.  Det är också de djupa 

infektionerna som leder till de reoperationer som behövs. Totalt under året behöver 1,6% 

(n=4) av patienterna ett nytt kirurgiskt ingrepp postoperativt till blindtarmsoperationen. Dessa 

reoperationer bestod i en douglasabscess som behövde dräneras, en resutur av en 
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Tabell 2. Risker för postoperativa infektioner

Ytliga infektioner Djupa infektioner

Alla appendektomier (n=250) 4,0 % (n=10) 2,8 % (n=7)

Öppna appendektomier (n=46) 8,7 % (n=4) 2,2 % (n=1)

Öppen appendektomi vald pga komplicerad CT-bild (n=8) 25 % (n=2) 0 % (n=0)

Övriga öppna appendektomier (n=38) 5,3 % (n=2) 2,6 % (n=1)

Laparoskopiska appendektomier (n=204) 2,9 % (n=6) 2,9 % (n=6)

Laparoskopiska som konverteras (n=26) 3,8 % (n=1) 0 % (n=0)

Övriga laparoskopiska appendektomier (n=178) 2,8 % (n=5) 3,4 % (n=6)

appendixstump som ej var helt tät, en sårrevision (där även en djup abscess förekom) och en 

explorativ laparotomi. 

Efter 10 st (4%) av appendektomierna uppstod ytliga infektioner vid ingångssnitten. 

Medelvårdtiden för dessa patienter låg på 5,10(±5,43) dygn.  

2,8% (n=7) fick postoperativa problem med djupa infektioner och abscesser i bukhålan. 

Vårdtiden för patienter med denna postoperativa komplikation låg i snitt på 5,86(±3,44) dygn.  

 

         

        En tendens till ökad risk för ytliga infektioner kunde ses efter en öppen appendektomi. När det gällde de  

        djupa infektionerna var riskerna likvärdiga oavsett operationsteknik. Få komplikationer medförde att  

        säkra slutsatser inte kunde dras utifrån resultaten. 

 

 

Diskussion 

Den laparoskopiska appendektomin har nu en given plats som ett alternativ till den öppna 

kirurgin och även som förstahandsval i många fall. Operatören väljer operationsteknik utifrån 

sin erfarenhet och det aktuella patientfallet och i 4 fall av 5 på USÖ så faller valet på LA. 

Några patientgrupper har större fördel av att opereras laparoskopiskt. Vid operation av obesa 

så krävs det vid öppenkirurgi längre snitt vilket ökar risken för sårinfektioner. Den ökade 

risken har även immunsupprimerade patienter. LA kan användas diagnostiskt då symtomen är 

svåra att diagnostisera. Kvinnor, där fler differentialdignoser kan finnas, och äldre, som kan 

ha svårt att beskriva smärtorna, kan ha nytta av den fördelen[9]. 

Många forskare har undersökt och jämfört de bägge operationsteknikerna och några data 

verkar de flesta vara eniga om. LA har fördelar gentemot OA i form av lägre incidens av SSI, 

mindre postoperativ smärta, kortare vårdtid, snabbare återgång till normal diet och till vanlig 

aktivitet[3,15]. De nackdelar som framförts har varit en högre kostnad, längre operationstid 

och vissa forskare har beskrivit en högre risk för IAA kopplat till laparoskopin[3,7]. Dock har 

ett par nyare studier pekat på likvärdiga eller mindre risker för djupa infektioner för LA[1,11] 



16 

 

Nyare genomgångar av många RCTs visar att en längre operationstid (10-12 min) fortfarande 

är ett faktum men också att skillnaden minskat de sista åren[3,15]. Detta kan antagligen 

förklaras av att fler kirurger får mer erfarenhet av den nya tekniken.  

Det är svårt att jämföra operationslängden som uppgivits i olika studier. Spridningen är för 

stor för att dessa ska ha uppmätts på likartat sätt. Däremot kan slutsatser dras kring 

tidsskillnaderna mellan LA och OA.  

På USÖ inleddes 81,6 % av appendektomierna laparoskopiskt vilket var en större andel än 

vad som angavs i de flesta forskningsartiklar. Det var bara i en amerikansk studie (Page et al.) 

från 2010 som andelen LA var lika hög.  

Av de appendektomier som genomfördes under 2012 på USÖ kunde det inte ses någon 

signifikant skillnad mellan operationstiderna för LA- (medel, 62.5±33.3 min, intervall, 10-267 

min) och OA-(medel, 63.8±38.8 min, intervall, 19-196 min) grupperna (95% CI: -12.4 till 9.7;  

p=0.81). En appendektomi tog i princip lika lång tid oberoende av tillvägagångssätt. Både 

utvecklingen av den laparoskopiska tekniken och sjukhuspersonalens erfarenhet av den bidrar 

säkerligen till att en LA nu tar lika lång tid som en OA på USÖ. Bland de öppenkirurgiska 

ingreppen finns de som valdes att göras öppet p.g.a. att bilddiagnostik visat på en mer 

komplicerad sjukdomsbild. Medeltiden för dessa operationer var 107 min vilket höjde 

medeloperationstiden för hela OA-gruppen. På ett liknande sätt höjde de laparoskopiska 

ingrepp som behövde konverteras medeloperationstiden i LA-gruppen. Andelen 

konverteringar på USÖ under 2012 låg något högre än i de studier där konverteringsgraden 

angivits[3,7,9]. Detta kan tolkas som att operatörerna idag ger sig på fler komplicerade fall 

laparoskopiskt och/eller att de idag är försiktigare och väljer att konvertera tidigare då 

situationen kräver det. Kirurgernas allt större vana av den nya typen av kirurgi kan påverka 

båda dessa anledningar. Erfarenhet ger både en färdighet att genomföra svårare 

appendektomier laparoskopiskt men också en bättre förståelse för när förhållandena kräver 

konvertering.  

En liten tendens kan ses i Figur 5 där operationstiderna på olika perioder på dygnet 

åskådliggörs. Snittlängden för en operation ökde då den påbörjades under kvällen och på 

natten. Operationstiden för OA ökade med i snitt 18 min om ingreppet startade under nattid 

istället för under dagtid. Samma siffra för LA är 10 min. Möjligen kan det vara så att andelen 

komplicerade fall som opereras var större under dessa tider. Kirurgerna valde under nattpasset 

att operera de fall som inte kunde vänta till morgondagen. Det var bara ett operationslag igång 

och det fick prioriteras mer. Tittar man på andelen perforerade appendiciter som opererades så 
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utgjorde de 37% av de nattliga ingreppen och 23% av de dagliga. 

Tabell 1 visar att appendiciter med en icke perforerad appendix tog lika lång tid att operera 

oavsett kirurgisk teknik. Detsamma gällde de perforerade appendiciterna. Det var alltså 

snarare appendicitens allvarlighetsgrad än kirurgisk operationsteknik som kunde kopplas till 

operationstidens längd. Hann appendiciten diagnostiseras och opereras innan perforation så 

kortades i snitt operationslängden med 22 min samtidigt som 2,8 vårddygn sparades in. 

Skillnaden i vårdtid för LA resp. OA var statistiskt signifikant. Efter en appendektomi som 

startade laparoskopiskt (medel, 1.3±2.1 dygn, intervall, 0-13 dygn) behövdes ett drygt dygns 

kortare vårdtid jämfört med en som startat öppenkirurgiskt (medel, 2.5±3.2 dygn, intervall, 0-

16 dygn) (95% CI: -2.2 till -0.2, p=0.017). Divergensen berodde till stor del på de OA som 

diagnosticerats som komplicerade och som valts att göra öppenkirurgiskt. Borträknar man 

dessa samt de som konverterades och jämför de typiska LA med OA, så var ändå skillnaden 

ett halvt vårddygn. Flera studier visade en liknande vinst i LOS i storleken 0,5-1 

dygn[3,7,11,15,18,24,25].  

Det var stor variation på LOS mellan olika studier. Antagligen på grund av differenser mellan 

länder när det gäller försäkringssystem, utskrivningsregler och andra faktorer i de olika hälso- 

och sjukvårdssystemen. Dock borde ej skillnaden i vårdtiden mellan operationssätten 

påverkas av detta. 

Risken att drabbas av en ytlig sårinfektion var något högre efter en OA (8.7%, 4 av 46) 

jämfört med efter en LA (2,9%, 6 av 204). Förhållandet mellan siffrorna var liknande i flera 

andra studier[7,11,18]. Det som skiljde var nivån. Förutom att det kanske fanns olikheter i 

hygien och hantering av sårskador mellan olika länder så kan även varierande kriterier för hur 

infektionen definieras och bedömningen av dessa påverka nivån.  

Patientgrupperna i den här undersökningen var dock för små för att statistiskt signifikanta 

slutsatser skulle kunna dras. Av samma anledning kunde ingen korrelation mellan 

sårinfektioner och om det skett en perforation av appendix hittas. 

Till laparoskopins fördelar nämndes att snittet i huden blir kortare och att den mekaniska 

påverkan på hudens vävnad blir mindre än vid OA[11]. Dessutom poängterade ett par artiklar 

en annan viktig aspekt till fördel för laparoskopin. Den inflammerade blindtarmen tas i LA ut 

i en endo-bag vilket omöjliggör att den kommer i kontakt med frisk vävnad på vägen[3,9].  

 

Ökade risken för IAA om appendektomin gjordes laparoskopiskt? Tidigare studier hade 

kommit fram till skilda slutsatser i frågan och någon statistisk signifikans kunde ej fås i den 
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här undersökningen i och med att det rör sig om få fall, men ungefärliga risker kunde räknas 

ut. 7 av patienterna (2.8%) som genomgick appendektomi fick besvär i form av en djup 

infektion/abscess. 1 st opererades öppet och 6 st enbart laparoskopiskt (ingen konvertering) 

men procentuellt skilde det inte så mycket till LA:s nackdel (0.7%). Noterbart var att dessa 

komplikationer i 4 tillfällen av 7 uppstod efter en icke perforerad appendicit så kopplingen till 

appendicitens komplexitet kunde inte göras. Nakhamiyayev et al. (2010) nämnde ett par 

tänkbara orsaker till den eventuella riskökningen hos LA-patienter. Ovanan med en ny teknik 

kunde leda till att en gangränös eller perforerad appendix klämdes sönder så att onödigt pus 

hamnade i bukhålan eller så kunde möjligen LA bidra till att rensköljningen av bukhålan i 

slutet av operationen försvårades. Dessutom nämndes koldioxidinpumpningen som en 

bidragande faktor. Den antogs mekaniskt bidra till spridningen av bakterier i bukhålan[3,7]. 

I kirurgiska klinikens register fanns två värden som verkade omöjliga och antagligen var 

felaktiga men som har fått vara kvar i materialet. En orimligt kort operationstid och en 

orimligt lång. De har antagligen tagit ut varandra och inte påverkat undersökningsmaterialet 

nämnvärt.  

Med tanke på att viss bakgrundsfakta hämtats från meta-analyser av många RCTs kan det 

vara bra att ha i åtanke de risker som det kan innebära. Många ingående studier kan medföra 

olika kriterier och definitioner vilket försvårar jämförelsen.  

Det finns även andra skillnader mellan de olika studierna som det refereras till. Allt från 

olikheter i hälso- och sjukvårdssystemen till detaljer såsom differenser i utrustning och 

kirurgisk teknik.  

En utökning av studien och av undersökningsmaterialet kan med fördel göras i framtiden för 

att få statistisk signifikans av fler undersökta variabler. Med mer en mer omfattande 

journalgenomgång skulle också andra postoperativa komplikationer kunna analyseras.  

 

Slutsatser 

Operationstiden var i princip lika för de bägge operationsteknikerna. Laparoskopiska 

appendektomier resulterade i en signifikant kortare vårdtid och tenderade till att orsaka färre 

ytliga infektioner, vilket överensstämmer med de flesta tidigare studier.    
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