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Slutsats
Re-operation pga komplikation vid primär operationen för rektalcancer var den viktigaste faktorn för att senare

drabbas av ileus. Primära operationstypen det vill säga resektion med eller utan anastomos påverkade inte

förkomst av ileus senare I livet. 

Metod
Retrospektiv studie baserad på prospektiv insamlat

material från det lokala registret i Västmanland, på 

alla opererade patienter med rektal cancer 

diagnostierad mellan januari 1996 och januari 2017.

Samtliga patienter som genomgick kurativ resection 

för sin rektal cancer inkluderades och de som hade 

under uppföljningen vårdats för ileus identifierades. 

Patienter med postoperative ileus inom 30 dagar

exkluderades. Journaler inkl röntgenutlåtande och 

operationsanteckningar granskades för att hitta

orsak till ileus. 

Resultat
Av totalt 786 inkluderade patienter hade 86 (11.1%)  

vårdats för ileus varav 50 (6.4%) under första året

efter rektalcancerkirurgin. 34 (4,3%) patienter

genomgick ileusoperation. 

Re-operation pga komplikation i samband med 

primär operationen för rektal cancer var den 

viktigaste faktorn för förekomst av ileus (HR 2.86, CI

1.18-6.95). Den primära operationstypen det vill

säga resection med eller utan anastomos, ålder, 

sjuklighet, och tidigare strålbehandling kunde inte

förklara förekomsten av ileus.

Bakgrund
Den extensive kirurgi som en rektalcanceroperation

innebär leder till sammanväxningar I buken hos 

nästan alla patienter. Majoriteten har inga symptom 

men det finns en grupp patienter som utvecklar

tarmvred (ileus) eller kroniska buksmärtor. Under en

10 års period blir ca 30% som genomgått

rektalcancer återinlagda pga ileus med upp till 10% 

dödlighet vid ileusoperation.

Syfte
Att utvärdera riskfaktorer för utveckling av ileus och 

med eller utan behov av operation efter

rektalcancerkirurgi. 

Demographics n=786 (%)

Mean age (SD) 68±10

Gender M:F 489 (62) : 297 (38)

Mean Body Mass Index (SD) 25±4

Missing 5

ASA 1-2 550 (70)

ASA 3-4 236 (30)

Stage (TNM)

Stage 1 136 (17)

Stage 2 292 (37)

Stage 3 265 (34)

Stage 4 92 (12)

Type of surgery

Anterior resection 486 (62)

Hartmans procedure 86 (11)

Abdominoperineal excision 197 (25)

Proctocolectomy 17 (2)

Radiotherapy (preoperative and previous) 183 (23)

Missing 1

Minimal invasive surgery 34 (4)

Mobilization of splenic flexure 467 (59)

Resection of other organs 206 (26)

Mean Intra operative bleeding (SD) 665±616

Missing 3

Mean Operative time (SD) 290 ±81

Missing 6

Re-lapartomi 28 (4)

Incisional hernia 72 (9)

Tabell 1. Patient karakteristika i hela kohorten 

mailto:kevin.afshari@regionvastmanland.se
mailto:maziar.nikberg@regionvastmanland.se


Ingen skillnad i lymfkörtelstatus eller arteriell kärllängd mellan 
central och perifer ligatur av a mesenterica inferior vid resektion 

av rektalcancer

Catarina Tiselius1,3, Csaba Kindler2, Andreas Rosenblad3 and Kenneth Smedh1,3

Kirurgkliniken1, Patologkliniken2 och Centrum för klinisk forskning3, Region Västmanlands sjukhus, Västerås

Slutsats
Lymfkörtelstatus påverkas inte av central eller perifer ligatur av AMI. Kärllängden var beroende av BMI. I en 

tredjedel av fallen med positiva lymfkörtlar var de lokaliserade i mesosigmoideum och skulle följaktligen kunna 
missas vid en alltför perifer ligatur av arteria rektalis superior. 

Resultat
Totalt 151 patienter (54 kvinnor) inkluderades. 
Medianåldern var 70(45-87) år. Medelantal 
lymfkörtlar var 28(SD 12,7), där antalet var 
beroende av BMI, operationsmetod och kärllängd. 
Arteriell kärllängd vid hög respektive låg ligatur var 
9,6(5-14) cm och 9,2(5-15) cm och längden var 
beroende av patientens BMI. Hos 93 % av patienter 
med positiva lymfkörtlar var dessa lokaliserade i 
mesorektum(A), av vilka 31 % av dem även hade 
positiva lymfkörtlar i mesosigmoideum(B). Ingen 
positiv lymfkörtel var lokaliserad runt AMI(C).

Bakgrund
Lymfkörtelstatus har stor prognostisk betydelse vid 
icke metastaserad rektalcancer. Av bla. onkologiska 
skäl, för att få med fler proximala lymfkörtlar, 
utföres ofta en hög ligatur av arteria mesenterica
inferior (AMI). Det finns emellertid inga 
randomiserade studier som stödjer detta. 
Syftet med studien var dels att undersöka 
lokalisationen av positiva lymfkörtlar i tarmresektat
efter rektalcancerkirurgi, samt betydelsen av central 
eller perifer ligatur av AMI.

Metod
Prospektiv populationsbaserad studie av 
tarmresektat från patienter med rektalcancer 
konsekutivt opererade i kurativt syfte 2012-2015 i 
Region Västmanland. Preparatet delades in i 3 delar 
(A-C) där lymfkörtlar framdissikerades från 
mesorektum (A), mesosigmoideum (B) och från ett 
segment runt den proximala kärlligaturen (C). 
Multipel regression användes för att belysa 
relationen mellan antal lymfkörtlar och ålder, kön, 
BMI, tumörstadium, neoadjuvant radiokemoterapi, 
typ av operation, kärl- och preparatlängd.

Bild 2. Rektalt preparat indelat i 3 sektioner.  Mesorektum (A), 

mesosigmoideum (B) och arean runt kärlligaturen (C).

Bild 1. Olika nivåer av arteriell ligering. Central/perifer 

ovan/nedom avgång till A colica sin.

1. A. colica sin.

2. A. mesenterica inf.

3 A. rectalis superior
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Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med koloncancer; 
stomi och rökvanor av betydelse, men inte vänster- eller 

högersidig operation 
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Slutsats
HRQoL enkäten identifierade riskfaktorer för sämre livskvalitet som rökning, hög komorbiditet samt operationer 

med stomi. Denna kunskap kan möjliggöra individualiserad vård för patienter som behöver mer stöd från 
sjukvården.

Resultat
Totalt 67% (376/561) av alla insjuknade patienter 
med koloncancer (196 [52,1%] kvinnor) 
inkluderades. Medianålder var 73 (30-96) år. 
Univariat analys visade att patienter med 
koloncancer hade sämre HRQoL (8/15 parametrar) 
jämfört med en svensk referenspopulation både vid 
baseline och vid 6 månaders uppföljning. Dessutom 
visade linjär regressionsanalys att patienter med 
mer komorbiditet (ASA 3 och 4), rökare och 
patienter som planerades att opereras med en 
stomi, hade högre risk för dålig HRQoL än de andra 
inkluderade patienterna. 

Bakgrund och syfte
Hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) har fått en allt 
större uppmärksamhet vid omhändertagande av 
cancerpatienter. Studier har visat att en dålig HRQoL
kan förvärra prognosen, men vår kunskap om detta 
är begränsad. 
Syftet med denna studie var att undersöka HRQoL
hos patienter med koloncancer för att identifiera 
specifika riskgrupper, samt att jämföra data med 
referensvärden från en allmän population i Sverige, 
vid diagnos (baseline) och vid sex månaders 
uppföljning. 

Metod
Prospektiv populationsbaserad studie av patienter 
med koloncancer från Region Västmanland, 
inkluderade mellan mars 2012 och september 2016. 
HRQoL mättes med hjälp av den cancerspecifika 
EORTC QLQ-C30 enkäten. Data om HRQoL
jämfördes med en svensk referenspopulation. 
Multipel linjär regressionsanalys justerad för ålder, 
kön, BMI, ASA-klass, akut/elektiv kirurgi, typ av 
resektion med/utan stomi och tumörstadium 
(TNM), användes. 

Tabell 1. Multipel linjär regressionsanalys av HRQoL för patienter med 
jämfört med utan stomi vid diagnos och vid 6 mån uppföljning (English 
version).

Bild 1. Flödesschema för patienter inkluderade i studien vid diagnos och 
vid 6 månaders uppföljning.

Baseline 6 months follow-up

Stoma with 

resection (n=89)a

Stoma without 

resection (n=14)a

Stoma with 

resection (n=68)a

Stoma without 

resection (n=4)a

Scale β P β P β P β P

Global health status -7.4 0.014 -22.5 0.002 1.39 0.690 -23.4 0.091

Functional scales

Physical functioning -6.2 0.015 -25.0 <0.001 -4.33 0.140 -20.5 0.077

Role functioning -14.0 0.002 -39.2 <0.001 -0.67 0.884 -30.9 0.148

Emotional functioning -7.6 0.011 -8.6 0.219 -5.74 0.095 -29.0 0.033

Cognitive functioning -2.4 0.384 -3.1 0.632 -5.62 0.095 -38.7 0.004

Social function -9.7 0.004 -9.8 0.229 -10.4 0.013 -50.0 0.002

Symptom scales/items

Fatigue 10.5 0.002 10.7 0.183 2.40 0.519 25.3 0.092

Nausea and vomiting 6.1 0.005 9.5 0.065 3.12 0.132 43.5 <0.001

Pain 7.8 0.037 21.8 0.013 1.65 0.673 62.0 <0.001

Dyspnoea 0.49 0.893 3.6 0.671 -2.10 0.592 7.13 0.642

Insomnia 2.9 0.505 2.2 0.823 3.69 0.449 25.3 0.190

Appetite loss 16.5 <0.001 46.3 <0.001 0.476 0.901 47.6 0.002

Constipation -0.7 0.861 -9.3 0.287 -8.4 0.007 26.7 0.028

Diarrhoea 1.0 0.808 24.8 0.016 2.67 0.502 17.3 0.268

Financial difficulties 2.6 0.343 4.4 0.488 3.81 0.299 26.5 0.068

Study cohort

n= 561

Included patients

at baseline

n= 376

Included patients

at 6 months

n= 322

84 Not asked for inclusion

38 Refused participation

27 Severe illness 

30 Difficulties with language/dementia

6 Unknown/other reason

20 Diseased

34 Did not answer questionnaire
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Conclusion

Few rectal cancer patients operated with Hartmann’s procedure developed a pelvic complications 

compared with patients operated with anterior resection or abdominoperineal excision. Hartmann’s 

procedure is a valid alternative procedure in the old and frail rectal cancer patient. 

Method: All rectal cancer patients operated with a 

bowel resection between 1996 and 2012 were 

included. Demographics and postoperative 

complications were prospectively registered and 

data retrospectively analyzed. 

Objective: Report postoperative pelvic complications 

and analyze risk factors in rectal cancer patients 

operated with Hartmann’s procedure. 

Results: Patients operated with a Hartmann’s procedure were significantly older, had  higher ASA-

score, poorer WHO performance score and lower serum albumin levels. Operative time for 

Hartmann’s procedure was shorter and entailed less bleeding. Pelvic complications were more 

common after abdominoperineal excision compared with anterior resection and Hartmann’s procedure 

(32 % vs. 9% and 13%, p<0,001).

AR

n=396

HP

n=69

APE

N=159
P

Surgical complications 

Pelvic complications 37 (9) 9 (13) 51 (32) <0.001 

Others 25 (6) 7 (10) 18(11) 0.157 

Non-surgical 

complications

Infections 39 (10) 16 (23) 23 (14) 0.003

Cardiovascular 16 (4) 2 (2) 8 (5) 0.764

Re-operation 17 (4) 3 (4) 11 (7) 0.438 

Re-operation 

(laparotomy)
11 (3) 2 (3) 6 (4) 0.829 

30 day mortality 2 (1) 2 (3) 0 (0) 0.074 

Death during hospital 

stay 
2 (1) 2 (3) 1 (1) 0.132 

AR

n=396

HP

n=69

APE

N=159
P

Anastomotic 

insufficiency 25 (6) - -

Pelvic hematoma 0 (0) 2 (3) 0 (0)

Pelvic abscess 0 (0) 2 (3) 1 (1)

Perineal wound infection - - 36 (23)

Urinary catheter at 

discharge 12 (3) 5 (7) 14 (9)

Overall pelvic 

complications 37 (9) 9 (13) 51 (32) <0.001

Overall complications:

Pelvic complications:

AR

n=396

HP

n=69

APE

n=159
P

Age* (years) 67(32-85) 79 (52-88) 68 (38-88) <0.001 

Gender 0.127 

Male 241 (61) 37 (54) 107 (67)

ASA score <0.001 

1 85 (21) 2 (3) 20 (13)

2 225 (57) 20 (29) 90 (57)

3 86 (22) 43 (63) 49 (31)

4 - 3 (4) -

Preoperative Albumin 38.5 (27-49) 35.4 (23-46) 37.7 (25-48) <0.001 

Cardiovascular disease 170 (43) 45 (65) 77 (48) 0.004 

Tumour distance from 

anus* (cm)
10 (3-15) 9 (4-15) 3 (0-12) <0.001 

MRI 359 (91) 65 (96) 153 (96) 0.034

Preoperative radiation 

therapy
<0.001 

Short course (5 Gy x 5) 210 (56) 18 (29) 76 (52)

Long course (2 Gy x 25) 31 (8) 11 (18) 39 (27)

Preoperative 

chemotherapy
37 (9) 9 (13) 40 (25) <0.001 

TNM stage 0.016 

1 104 12 35

2 115 21 37

3 137 18 53

4 34 17 26

CRM* 10 (0-60) 10 (0-45) 5 (0-55) <0.001

CRM ≤ 1mm 20 (5) 10 (14) 29 (18) <0.001

Clinical characteristics:

Hartmann´s procedure in rectal cancer: 

a population-based study 

of postoperative outcome. 



Postoperative complications after Hartmann´s procedure in 

rectal cancer: a report from the Swedish Colorectal Cancer 

registry (SCRCR)
Sverrisson I1, Nikberg M1, Chabok A1, Smedh K1

Department of Surgery and Centre for Clinical Research of Uppsala University, Västmanland’s Hospital 

Västerås, Sweden.

Introduction
Surgical complications after a 

Hartmann’s procedure (HP) are 

increasingly reported. The purpose was 

to describe the postoperative surgical 

complications after a HP for rectal 

cancer in Sweden between 1996 and 

2014.

Method
Population based data from the SCRCR 

between 1996 and 2014 were analyzed. 

The time period was divided in two with a 

breaking point 2007 with a focus on the 

latter period. Post operative complications 

within 30 days were analyzed.

Ongoing study:
HAPIrect: postoperative complications in rectal cancer patients. Intersphincteric APE vs Hartmann’s, 
a multicentric randomized trial

Västmanlands hospital Västerås

Ingvar Sverrisson

Surgical resident

72189 Västerås

E-mail:  ingvar.sverrisson@regionvastmanland.se

Telephone: +462117300

webside: www.regionvastmanland.se

Conclusion
• Patients that are operated with a HP are older, have

more comorbidities and more advanced cancer.

• The postoperative complications after a HP are a 

common problem and the risk for a re-laparotomy is not 

less than for APE and AR despite being considered a 

safer surgical method.

Results

OR 95% CI

Preoperative radiation therapy 2,308 (1,267-4,205)

OR 95% CI

ASA score 3-4 2,079 (1,358-3,180)

Postoperative complications (2007-2014)Demographics and intraoperative findings (2007-2014)

APE

n=4016

AR

n=5472

HP

n=1452
P

Age 70 (14-96) 67 (0-95) 77 (19-98) <0,001

ASA 3-4 931 (23) 884 (16) 628 (43) <0,001

Metastasis 362 (9) 352 (6) 217 (15) <0,001

T4 963 (24) 558 (10) 247 (17) <0,001

Tethered tumour 748 (19) 518 (10) 196 (14) <0,001

Preop RT 3274 (82) 3269 (60) 720 (50) <0,001

Intraoperative bowel

perforation
317 (8) 137 (3) 115 (8) <0,001

Rectal lavage 386 (10) 4923 (90) 980 (68) <0,001

AR

n=5472

APE

n=4016

HP

n=1452
P

Overall surgical 

complications
1251 (23) 1235 (31) 328 (23) <0,001

Intraabdominal 

complications
645 (12) 194 (5) 106 (7) <0,001

Wound complications 246 (5) 706 (18) 96 (7) <0,001

Unplanned ICU stay 293 (5) 259 (6) 138 (10) <0,001

Re-operation (laparotomy) 549 (10) 421 (11) 146 (10) 0,740

30-day mortality 69 (1) 73 (2) 53 (4) <0,001

Risk for intraabdominal complications for 

HP patients (2007-2014)
Risk for re-laparotomy in HP patients (2007-2014)



EMR and TEM
for large rectal polyps

K Smedh, M Hosseinali Khani, A Chabok, C Tiselius, J Carlander 

Colorectal unit, Dept of Surgery, Hospital of Västmanland Västerås

Patients
TEM EMR

Number of
patients

65 80

Age,years 73 (21-90) 71 (27-92) ns

Gender
man/woman

31/34 35/45 ns

ASA 2 (1-3) 2 (1-4) ns

Polypsize
median(range) mm

40 (20-80) 37.5 (20-80) ns

Results
TEM EMR

Hospital stay 
(no of patients)

65
(100%)

8
(10%)

p<0,001

Hospital stay

(days)
3 (1-34) 0 (0-3) p<0,001

Postop compl. 15 5 p=0,003

Reop. 5 0 p=0,012

Histology

Cancer
Selection

▪ TEM:  7 with known cancer (T1-T2)
3 developed local recurrence
3 adenomas with cancer

▪ EMR: None with known cancer 
13 adenomas with cancer (16%)

EMR and polypcancer  

▪ All were followed by endoscopy and 
MRI every 6 months

▪ 1 local recurrence (had radical LAR), 
the other12 free from recurrence

▪ Follow-up 23 (6-60) months

Recurrent adenomas

▪ TEM: 4 av 55

▪ ERM: 6 av 67

Conclusion

▪ EMR for large rectal polyps can be performed at the outpatient clinic without sedation and at a very low complication rate. 

▪ To follow up small polypcancers after EMR with endoscopy and MRI seems safe. 

▪ EMR should be firsthand choice in patients with large sessile rectal polyps. 

Methods

Retrospective analysis of prospective data

Large sessile polyps ≥ 20 mm

▪ TEM, transmural exc. in 53 patients (83%)

▪ EMR, s.m. inj. adrenalin-hypertonic NaCl, 
lift at injection piecemeal resection in 
submucosal plane by a diathermic snare



HAPIrect / Hartmann´s procedure or Abdominoperineal excision 
with Intersphincteric dissection for rectal cancer (RCT)

Maziar Nikberg MD PhD

Docent, Sektionschef Kolorektalenheten

Västmanlands sjukshus Västerås

Maziar.nikberg@regionvastmanland.se

Nikberg M, Chabok A, Engdahl M, Smedh K 

Slutsats
I en klinisk randomiserad studie kommer vi att undersöka om intersfinkterisk APE leder till färre kirurgiska 

komplikationer i jämförelse med Hartmanns operation. 

Metod
Vi beräknar att inkludera 310 patienter. En 

interimsanalys kommer att utföras efter 150 

randomiserade patienter .

Studien startade under 2015 och sedan 2019 har tre 

sjukhus i Finland anslutits. Inklusionstakten ökar 

stadigt och nya sjukhus ansluts. 

Studien har finansierats från: 

Västmanlands Cancerfond

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebro

Västmanlands Forskningsfond 

Bakgrund
Många patienter med rektalcancer är äldre med 

samsjuklighet varför en operation med en anastomos 

inte är indicerat. 

Hartmanns operation vilket innebär borttagning av 

tumören, förslutning av rektum samt uppläggning av 

en tjocktarmsstomi utförs hos cirka 15 % av alla 

patienter som genomgår operation av 

ändtarmscancer. 

Efter Hartmanns operation rapporteras allvarlig 

infektion i buken i 15-30% av patienterna. 

Ett alternativ till Hartmanns operation är 

intersfinkterisk APE vilket innebär att även 

kvarvarande ändtarm borttages. 

Syfte
Vi har i syfte att i en multicentrisk klinisk 

randomiserad studie jämföra de två olika 

operationsmetoderna. 

Hypotesen är att en interfinkterisk APE leder till färre 

kirurgiska komplikationer i jämförelse med 

Hartmanns operation. 

Tabell 1 Antal randomiserade patienter fram till september 2019 
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Perineal intersfinkterisk proktektomi i fällknivsläge vid 
kvarlämnad rektum efter kolektomi pga IBD
Maziar Nikberg , Abbas Chabok, Kenneth Smedh.

Kolorektalsektionen, kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Perineal intersfinkterisk protektomi i 
fällknivsläge och dissektion tätt längs 
tarmröret  är en säker teknik som kan 
innebära att abdominoperineal 
approach inte blir nödvändigt.

Sedan 2007 har 13 patienter 

opererats med perineal 

intersfinkterisk protektomi (PIP). 

En patient kolektomerades pga

Crohn, övriga pga Ulcerös kolit. 

Anledning till att ingen 

rekonstruktion utfördes var perineal 

sjukdom (4), uttalad co-morbiditet 

(2), patient som avböjde 

rekonstruktion (6).

Indikation för PIP var 

blödning/sekretion(9) och stenos/ 

fistulering(4). I median var 

urkopplingstiden 5,2 (1,7-36) år.

Operationstiden var i median 124 

(60-213) min.

Medelvårdtiden var 4 (1-66) dagar.

Perineal sårinfektion sågs hos tre 

patienter. 

Patienten med Crohn hade även ett 

komplicerat fistelsystem och krävde 

lång vårdtid. 

PAD beskrev tarmlängd på median 

20(6-35) cm och dysplasi i två fall. 

Kirurgi: 

- Lämpliga fall identifieras med MR 

(längd, relation till tunntarm, inget    

malignitetssuspekt)

- Patient i fällknivsläge.

- Anus förslutes med 

tobakspungsuturer.

- Lone-star hake används med 

fördel. 

- Intersfinkterisk dissektion inleds 

med nåldiatermi och förs tätt på 

tarmröret med ultraljudsdissektor.

- Tunntarmsadherenser kan 

behövas lösas.

- Primärsuturera levator-perineum i 

flera lager.

Budskap:

Fundera på framtida aspekter före en akut 
kolektomi. Om patienten inte är en 
rekonstruktionskandidat dela rektum nedom 
promontoriet. Förenklar detta ingrepp.

Västmanlands Sjukhus Västerås

Maziar Nikberg MD PhD

Överläkare, Kolorektalsektion,

Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus 

Västerås, 

721 89 Västerås

Maziar.nikberg@ltv.se

Telefon: +46 021-173000



Conclusion:

• Perineal wound infections are a common problem after 

reconstruction of the perineum with both BM and GMF but 

the majority heals despite oncological treatment. 

• Biological mesh is preferred whenever possible because the 

procedure is technically easier to perform.

High frequency of perineal wound infections after 

extralevator abdominoperineal excision for rectal cancer.
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Introduction:

The aim was to describe perineal infections 

after pelvic floor reconstruction with a 

biological mesh (BM) or gluteus maximus flap 

(GMF) after extralevator abdominoperineal 

excision (ELAPE) in rectal cancer patients

Method:

Single institutional analysis of all rectal cancer 

patients operated with ELAPE from 2006-

2014 (n=70 patients). Prospectivelly collected, 

retrospectivally analysed.

Results:

The perineal defect was reconstructed with 

BM in 54 patients and GMF in 16 patients.  

Median tumour distance from the anal verge 

was 2 cm. 87% had preoperative 

radiotherapy, combined with chemotherapy in 

55%. A partial ”en bloc” resection of the 

vagina/prostate was performed in 43 %. 

Surgical complications occured in 38 patients 

(54%). Four patients in the BM group had a 

re-laparotomy due to small bowel adhesions, 

none in the GMF group. Perineal infections 

that occured within one month were detected 

in 19 patients (35%) after BM and in 5 (31%) 

patients after GMF reconstruction (ns). None 

of the patients developed a perineal hernia. 

One patient had a persisting sinus after BM 

and two after GMF reconstruction.



Parastomala bråck – riskfaktorer och effekt av primära 
stominät.

Täckström S, Chabok A, Smedh K och Nikberg M, Röntgenkliniken och Kolorektalsektionen, kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Avståndet från medellinjen till stomiporten är en 
riskfaktor för utvecklande av stomibråck. 
Inläggande av nät vid skapande av stomier 
minskade inte sannolikheten för att stomibråck ska 
utvecklas. 

78 patienter med två DT-bukar postop rektalcancer med stomi 
användes för att identifiera riskfaktorer för parastomala bråck. Ökat 
avstånd från medellinjen till stomiporten, stomiportens area, 
rökning och ålder ökade signifikant risken för utvecklande av 
parastomalt bråck. Inläggning av profylaktiskt nät minskade inte 
risken för att utveckla bråck.

Introduktion
Parastomalt bråck är vanligt förekommande, ger 
problem för patienten och kräver ibland operation för 
att åtgärda. Det finns tidigare och flera nu pågående 
studier av profylaktiskt nät men detta är fortfarande 
omtvistat. Orsaken till utvecklande av bråck är oklar 
och syftet med studien var att identifiera riskfaktorer 
för utvecklande av bråck. 

Resultat
Avståndet från medellinje till stomiport var 
signifikant högre (p = 0,001) hos patienter som 
utvecklade bråck (6,1 mot 4,9 cm). Även 
stomiportens area, rökning och ålder var signifikant 
högre. Ingen signifikant skillnad sågs för 
nätinläggning.

78 patienter med minst 2 DT gjorda där den första inte 
påvisade bråck. Avståndet från medellinjen till stomiporten 
är signifikant ökat för patienter som utvecklar bråck.

Diskussion
Avståndet till medellinjen är en ej tidigare 
beskriven riskfaktor för parastomala bråck med 
statistisk signifikans som kvarstår även vid 
multivariat analys och när alla 163 patienterna 
med DT undersöktes.

Stomiportens area är känd riskfaktor sedan 
tidigare. 

Flera RCT-studier har kommit senaste året som 
visar blandat resultat, möjligen pga olika 
tekniker och nät, men majoriteten visar på 
positiv förebyggande effekt. Denna studie kan 
inte bekräfta någon positiv effekt.

Stomibråck vid permanent stomi hos patient opererad för 
rektalcancer.

Att eventuellt bekräfta avståndet från medellinjen 
till stomiporten är ett utmärkt vetenskapsarbete 
för röntgen-ST på annat sjukhus.
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Metod
Av 206 patienter opererade för rektalcancer och som 
fått permanent stomi vid Västmanlands sjukhus 
Västerås 1996-2011 hade 163 gjort minst en postop-
DT. DT-buk blev standard i 1- och 3-årsuppföljningen av 
rektalcancerpatienter opererade 2002 men även 
patienter opererade innan detta har i många fall gjort 
en DT-undersökning av annan orsak. Patienter med 
minst 2 DT-undersökningar där den första inte 
påvisade bråck valdes ut för att kunna identifiera 
faktorer som påverkar utvecklande av bråck innan de 
utvecklas. 2007 var en brytpunkt då man på kliniken 
började lägga profylaktiska stominät rutinmässigt. 
Faktorerna bråckförekomst, avstånd från medellinjen 
till stomiöppning, stomiportens area och subkutan 
fetthöjd bedömdes på DT och  nät, rökning, ålder och 
ASA-grad kom från ett prospektivt insamlat register. 




