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Forord 
 
Med indførelsen af den laparoskopiske galdevejskirurgi stod det hurtigt klart, at det ikke var 
muligt at uddanne kursister i konventionel galdevejskirurgi. Uddannelsen i laparoskopisk 
kolecystektomi var således nødvendig. I begyndelsen var kurserne alene sponsoreret af indu-
strien, men Sundhedsstyrelsen har nu det økonomiske ansvar for disse kurser, dog med en 
fortsat levering af utensilier fra sponsorerne.  
 
Indholdet af disse kurser fastlægges af laparoskopiudvalget under Dansk Kirurgisk Selskab. 
Alle undervisere er speciallæger med mange års erfaring i faget. Det tilstræbes, at under-
viserne kommer fra forskellige afdelinger, således at nuancer i den kirurgiske teknik kommer 
kursisterne tilgode. 
 
Med henblik på at styrke undervisningen til den praktiske del af det laparoskopiske kursus har 
uddannelsesudvalget under Dansk Kirurgisk Selskab udgivet dette kursusmateriale.  
 
Hver laparoskopisk procedure omfatter: Placering af trokars, anvendte instrumenter, beskri-
velse af den laparoskopiske procedure, procedurerelaterede komplikationer og postoperativt 
regime. Desuden generelle betragtninger omkring patientinformation, operationsoplæg og 
operationsbeskrivelse.  
 
 
Flemming Moesgaard, Jan Struckmann og Jens Georg Stage. 
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1. Historisk oversigt 
Jens Georg Stage 

 
Fund af speculae ved udgravninger, blandt andet i Pompei, viser at interessen for at kunne “se 
ind” i kroppens forskelige hulrum strækker sig langt tilbage i tiden. Speculae i antikken blev 
anvendt til inspektion af øre, næse, hals, vagina og rectum.  
Forsøg på illummination af den undersøgte legemskavitet tilskrives Gulio Cesare Aranzi 
(1530-1589) som anvendte et  “camera obscura”. Det store spring fremad sker først med Boz-
zinis  “lyskilde” i 1805, senere forbedret af  Desormeaux (1853), som nu muliggjorde 
cystoskopi - dog stadig uden optik. Først i 1879, da Nitze kombinerede cystoskopet med Th. 
Edison’s nyligt opfundne glødelampe, førte det til systematisk udforskning af kroppens hul-
rum. 
Den første beskrivelse af minilaparoskopi blev udført af While von Ott ( 1909) i Skt. Peters-
borg. Wieneren Kelling (elev af Mickulicz) udførte den første regelrette diagnostiske lapa-
raskopi vha. et Nitze cystoskop, specielt indrettet til diagnostisk laparoskopi. Dyreekspe-
rimentelt påviste Kelling at etablering af pneumoperitoneum var af største betydning for den 
laparoskopiske undersøgelse. 
Kellings metode tiltrak sig kun ringe opmærksomhed indtil svenskeren Jacobsen (1910) for-
bedrede udstyret og udgav sine personlige erfaringer i en monografi “ Laparoskopi “ (1912). 
Interessen var vakt, og metoden spredte sig hurtigt. Parallelt udvikledes trokarsystemer,  in-
sufflationer  samt optikken igennem 1920’erne. 
De første laparoskopisk-gynækologiske operationer er meddelt i 1930’erne, men fandt ikke 
udbredelse. Veress kanyle kom til i 1931, først til etablering af pneumothorax ved TB be-
handling.  
Efter anden verdenskrig var interessen for laparoskopi dalende, dog bidrog Hopkins og  
Hirschowitz (1959-76) med betydelige forbedringer af de optiske systemer, bl.a. fiber-
optikken. I Kiel udviklede Semm et pålideligt insufflationssystem og i 1982 foretog han den 
første laparoskopiske appendektomi og arbejdede systematisk videre med udvikling af den 
laparoskopiske kirurgi.   
Først med udvikling af de moderne videokameraer udførtes den laparoskopiske kole-
cystektomi ved Philip Mouret i Lyon i 1987 og senere ved Perissat og Dubois, Olsen og 
Cusheri (1989-90). Herefter spredte den laparoskopisk kirurgi sig, en udvikling der stadig 
pågår. 
 
Tabel 1.1 
 
Bozzini   1805 Lysleder 
Desormeaux  1853 Rekto-cytoskoper 
Nitze  1879 Cystoskop med lyskilde 
Kelling  1901 Laparoskopi 
Jakobæus  1910 Laparoskopi med pneumoperitoneum 
Ferrers  1933 Laparoskopisk adhærence løsning 
Kalk  1962 Standard for diagnostisk laparoskopi 
Semm  1980-82 Kontrolleret pneumoperitoneum og appendektomi  
Mouret, Dubois 1987 Laparoskopisk kolecystektomi 
Perrisat, Olsen, Cusheri 1989-91 Standardisering af laparoskopisk kolecystektomi 
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2. Laparoskopiske instrumenter og teknikker 
Jan Struckmann 

 
Laparoskoper 
Der findes 2 mm, 5 mm og 10 mm “Rod-Lens” laparoskoper med vinkling af linsen på hen-
holdsvis 0º, 30º og 45º. Til kirurgiske procedurer er den mest anvendte optik 10 mm med 0º 
eller 30º vinkling, hvorpå der kan kobles et videokamera. 2 mm optikker, såkaldt mikro-
endoskoper, er specielt velegnet til diagnostiske procedurer herunder laparoskopisk staging 
for gastrointestinal cancer, men er mindre velegnet til operative procedurer pga. lysrefleksion, 
specielt fra blod. 
 
 
Lyskilde 
Der anvendes høj-intensitets lyskilder med fiberoptisk transmission af lyskilden til laparo-
skopet. Fiberkaplets integritet er afgørende for kvaliteten af det endelige videobillede. 
 
 
Videokamera og monitorer 
Videokameraet er den optiske/elektroniske interface, som kobles på laparoskopet. Det er 
koblet til en mikroprocessor, der modtager og transmitterer billeddannelsen. Videokameraets 
udførelse (et-, to- eller  tre-chip kameraer) er afgørende for den endelige opløselighed (700 
linier pr. tomme). 
TV-monitorens opløselighed skal være af samme kvalitet, som videokameraet for optimal 
transmission. 
Tredimensional teknologi har været afprøvet for at afhjælpe videoskopets todimensionelle 
begrænsning. HDTV (High Definition Television) er en lovende teknologi, som kombinerer 
tre-chip kamera opløsning med tredimensional perception. 
 
 
Insufflation 
Distendering af peritonealkaviteten er nødvendig for at få overblik i det operative felt. Meka-
nisk retraktion af abdominalvæggen kan anvendes (“gasløs laparoskopi”), men pneumoperi-
toneum er fortsat det mest anvendte. Insufflation af gas med kontinuerligt flow og med 
monitorering af det intraabdominale tryk er afgørende for sikkerheden. Forøget intraabdo-
minalt tryk (> 15 mm Hg) kan føre til venekompression og dermed hæmodynamisk instabili-
tet. Desuden øges risiko for luftemboli. Den mest anvendte gasart er CO2, da den er noneks-
plosiv, let opløselig, tilgængelig og billig. Insufflations-hastigheden er afgørende for over-
sigten, idet gasudslip ved trokarporte let kompenseres med highflow systemer 15-16 l/min. 
Apparaterne har automatisk alarm og afkopling ved trykstigning over 15 mm Hg. 
 

Initialtrykket ved insufflation i Veress kanyle skal være under 5 mm Hg. Forøget tryk 
kan initialt og senere være forårsaget af ukorrekt placering af kanyle/trokar, lukket 
ventil, eller utilstrækkelig anæstesiologisk relaksation. 



Insufflationskanyler 
De fleste insufflationkanyler er baseret på princippet i Veress kanyle i hvilken der er en 
fjederbelastet, stump obturator, der passerer forbi en spidskanyle, når den introduceres 
gennem abdominalvæggen (Fig. 2.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1   Fig. 2.2 

 
Mange foretrækker åben teknik (Hasson teknik), hvorved der etableres adgang til peritoneum 
gennem en lille insicion i umbilicus, og trokaren kan derefter indføres visuelt. 
 
 
Trokars 
Trokars findes som engangsudstyr, flergangsudstyr eller kombinationer heraf.  
Engangstrokars har fjederbelastet spids, som beskyttes af et skjold, når trokaren er gennem 
abdominalvæggen. Den første trokar indføres blindt (Fig. 2.3), mens efterfølgende trokars 
indføres under synets vejledning (Fig. 2.4), hvorved man kan undgå beskadigelse af 
bugvægkar og intraabdominale organer. Trokarerne indføres i en vinkel på 90º til bugvæggen. 
Når spidsen kommer til syne gennem peritoneum, ændres retningen parallelt med peritoneum 
( J-teknik). 

 

F

Ved introduktionen af Veress kanyle kan centrale kar og/eller tarme beskadiges. Korrekt 
placering af kanylen sikres ved registrering af tryk, og ved aspiration og insufflation af 
saltvand (Fig. 2.2). En dråbe saltvand skal selvstændigt kunne løbe ind gennem Veress kanyle 
ved korrekt placering.  
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ig. 2.3 F
ig. 2.4 



Instrumenter 
Der findes et bredt sortiment af gribetænger - både atraumatiske uden tænder på gribefladen 
eller traumatiske med tænder på gribefladen. Atraumatiske tænger er at foretrække, hvis det er 
muligt. Her vises kun enkelte af instrumenterne.  
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Fig. 2.5. Stump gribetang  Fig. 2.6. Stor gribetang 
 
 
Endoskopiske sakse findes som miniature udgaver af Metzenbaum eller som specialsakse - 
hooksaks, miniature saks. I de senere år er der udviklet mikroinstrumenter, som kan passere 
trokars på størrelser ned til 2 mm. 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2.7. Lige Metzenbaum saks 
 
 
På Fig. 2.9 og Fig. 2.10 er vist de to mest anvend
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2.9. J-krog 
 
 
Der er udviklet en række forskellige specialinst
spateler, suturinstrumenter (med eller uden p
forskelligt udformet bid. Hjælpemidler i form af 
også.  
 
Endoklips findes som flergangstænger eller engan
Endoskopiske staplere findes som enten GIA- elle
 
Ultracision, hvor vævet koaguleres og deles pga
frem.  
 

Fig. 2.8. Krum Metzenbaum saks 
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Fig. 2.10. L-krog 

enter til laparoskopisk kirurgi, herunder  
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reguleret arm til at holde optikken findes 
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rnie-stablere. 

ingninger på 55,5 KHz, er ved at vinde 



Ultracision 
 
De sidste 2-3 år er diatermi ved den laparoskopiske kirurgi gradvis ved at blive erstattet med 
ultracision, som første gang blev anvendt humant i 1991 i USA. Siden er apparaturet anvendt 
til over 20 millioner operationer. Instrumenterne består af "sakseinstrumenter", hookes og 
andet dissektionsudstyr, som sættes i svingninger på  55.5  mHz. Dette fører til, at vævet 
"koagulerer" og deler sig. Større blodkar, som f.eks. vasa brevia kan deles med god 
hæmostase. Fordelene ved ultracision er nedsat termisk skade af omkringliggende strukturer, 
ingen diatermirøg og en bedre hæmostase. Herudover elimineres faren for skader, som ellers 
kan opstå ved brug af diatermi. 
Ved ultracision tilføres vævet ingen elektricitet, hvilket medfører en lavere varmeudvikling 
end ved diatermi. Diatermi tilfører en umiddelbar temperatur på over 150 oC, hvorimod selv 
større bløddelsstrukturer kan deles ved ultracision med en temperatur på omkring 70 oC.  
 
Vævet deles ved et let tryk på instrumentets kæber og derefter vente på spontan vævsdeling. 
Forkert anvendelse af ultraincision medfører, at vævet rives i stykker med blødning til følge.  
 
 
 
Fordele ved ultracision  
 
• Minimal termisk skade   

 
• Ingen elektricitet til eller gennem patienten 

 
• Minimal røgudvikling 

 
• Nøjagtig deling og kontrolleret hæmostase 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
D
d
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Apparaturet (Fig. 2.11) er let at indstille og betjene. 
Der anvendes fodpedal, men nye instrumenthåndtag 
er under udvikling, hvorfra delingen af vævet kan 
styres.  
9

 

Fig. 2.11.  
 

er er nu udviklet flere forskellige instrumenter til den laparoskopiske kirurgi, herunder 
issektionshook, skarp hook, kuglekoagulator, kurvet blad og div. sakse.  
ængde 30 - 32 cm, trokarstørrelser 5 og 10 mm. 
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3. Per- og postoperativ smertebehandling 
 Jan Struckmann og Jens Georg Stage 

 
Peroperativt påbegyndt smertebehandling 
Der foreligger flere undersøgelser, hvor man har vurderet den smertestillende effekt efter 
injektion af lokalanæstesi ved trokarstederne. Hvis der injiceres for lidt lokalanæstesi er der 
ingen signifikant reduktion af sårsmerter. Hvis der injiceres tilstrækkeligt med lokalanæstesi 
ved trokarstederne, er der en smertelindrende effekt på ca. 2-4 timer efter operationen. Da 
sårsmerter formentlig udgør den dominerende smertekomponent er det vist, at reduktion af 
sårsmerter også reducerer overordnede smerter. Den postoperative smertelindrende effekt af   
lokalanæstesi er uafhængig af, om injektion foretages ved operationens begyndelse eller af-
slutning. De fleste finder, at det er lettest at injicere lokalanæstesien ved operationens 
begyndelse. 
 
Der anvendes bupivacain 0.5% (5mg/ml) uden adrenalin fordelt med 10 ml ved 
umbilikalstedet og 6 ml ved hvert af de øvrige trokarsteder. Der anvendes 2 ml intrakutant og 
resten subfascielt  (fascie, muskel og peritoneum parietale). I tillæg kan der f.eks. anvendes 
ketorolac 30 mg i.v. ca. 20 minutter før afslutning af operationen.  
 
Postoperativ smertebehandling 
Postoperativt gives 600 mg brufen x 3 og paracetamol 1 g x 3 per os. Første dosis 
administreres 3 timer efter, at operationen er afsluttet. Selektive Cox-2 hæmmere som 
celecoxib, der har færre gastrointestinale bivirkninger vil formentlig i fremtiden erstatte 
traditionelle NSAID præparater der er både Cox-1 og Cox-2 hæmmere. Disse nye selektive 
Cox-2 hæmmere har så lang halveringstid, at de med fordel kan gives præoperativt og efter 
operationen én gang daglig. Ved behov for stærkere smertestillende medicin anvendes 
morfinlignende stoffer p.n. efter afdelingens instruks. 
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4. Laparoskopisk ultralydskanning 
Bjørn Skjoldbye 

 
Diagnostisk ultralydskanning - generelt 
Ultralydskanning fremstiller levende (real-time) snit-anatomiske billeder. Billederne vises 
som gråtone (raster) på en fjernsynsskærm. Gråtonen i hvert rasterpunkt (pixel) udtrykker  
ekko-intensiteten fra vævet i den position, som rasterpunktet repræsenterer. Des stærkere 
ekko, des lysere grå-tone. Luft og knogle reflekterer al ultralydenergien, og det er ikke muligt 
at skanne igennem disse medier. 
Ultralyd-transduceren består af en række krystaller (array), som er anordnet på en lige linie 
(linear array) eller på en række med en let (convex array). Hvert krystal deltager i 
billededannelsen ved at generere en skannelinie med ekko-information. Skannelinierne danner 
et 2-dimensionelt billede, hvor gråtonerne repræsenterer ekko-informationerne langs de 
respektive skannelinier.  
Anvendes en relativ lav frekvens, f.eks. 3 MHz, opnås en god gennemtrængningsevne (pene-
trans), men på bekostning af opløsningsevnen. Det omvendte er gældende, hvis en høj fre-
kvens, f.eks. 7 MHz, anvendes. Højfrekvente transducere udmærker sig ved en god opløs-
ningsevne, men på bekostning af evnen til penetrans. Ved intraoperativ ultralydskanning 
(IUS) og laparoskopisk ultralydskanning (LUS) anvendes 5 – 8 MHz. Valg af frekvens, 
billedstørrelse, fokusering samt optimal Gain (forstærkningen) er vigtige indstillinger, som 
skal overvejes løbende for at give det bedste billede.    
 
 

Doppler-ultralyd 
Når ultralyden rammer bevægelige reflektorer (blodets formede elementer), tilføres eller fra-
trækkes ekkoerne en frekvenskomponent (Doppler-skiftet). Doppler-skiftet er proportional 
med reflektorernes relative hastighed og retning. Spektral Doppler fremstilles Doppler-skiftet 
som en funktion af tiden. For at omsætte Doppler-skiftet til en hastighed skal vinklen mellem 
strømningsretningen og ultralydens udbredelsesretning defineres af brugeren på ultra-
lydskærmen. Med farve-Doppler kan gråtone billedet overlejres farvekomponenter, som 
repræsenterer strømningsretninger og relative hastigheder i billedet. Power-Doppler viser kun, 
at der er strømning i blodkar, men viser ikke retning eller relativ strømningshastighed. 
Fordelen ved Power-Doppler er, at metoden er meget følsom til at påvise flow. Fordelen ved 
farve-Doppler er, at strømningsprofilen afspejles (pulsation, etc).  Med farve-, og Power-Dop-
pler kan skelnes mellem blodkar og galdegange.  De vigtigste Doppler indstillinger er Range 
(PRF = Puls Repetitions Frekvensen) og  Doppler-Gain.   
 
Med PRF/Range bestemmes hvor ofte ultralydskanneren udsender impulser. En hurtig billed-
frekvens (frame-rate) giver mere levende billeder, der er gode til at vise bevægelser, f.eks. 
pulsation, peristaltik etc. En langsom billedfrekvens giver tid til at opsamle mere information 
per skannelinie og dermed en mulighed for en bedre detailopløsning. Påvisning af  lang-
somme (venøse) strømningshastigheder kræver en lav PRF. Omvendt kræver det en høj PRF 
for at kunne fremstille høje hastigheder uden artefakter (aliasering). Forstærkningen (Gain) 
skal indstilles løbende, så ultralydbilledet hverken er for lyst eller for mørkt. På samme måde 
skal forstærkningen ved Doppler undersøgelser (Doppler-Gain) indstilles så strømningen i et 
kar vises med en tilpas farvefyldning, der respekterer karets afgrænsning. Aliasering fore-
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kommer når der er længere mellem målingerne, sv.t. de udsendte ultralydimpulser  (lav 
PRF/Range), i forhold til det der måles: Ekko-signalerne fra bevægelige reflektorer,  Doppler-
skiftet.  
En særlig selektiv indstilling af forstærkningen af ekkoer, der kommer fra forskellige dybder, 
kaldes TGC (Time-Gain-Compensation). TGC kompenserer for at ekkoer fra fjernere reflek-
torer forstærkes relativt mere end ekkoer fra  mere nært beliggende reflektorer. Brugeren kan 
selv indstille forstærkningen selektivt i forskellige dybder så ultralydbilledet fremstår med 
ensartet  intensitet overalt i billedet. 
Det anbefales at anvende en enkelt fokuszone ved LUS. Fokuszonen placeres bedst i under-
kanten af det område man ønsker at udnytte en optimal opløsningsevne i. 
 
 
Laparoskopisk ultralydskanning  
 
Formål 
Laparoskopi (LAP) muliggør inspektion af bughulen. Kirurgens mulighed for at opnå taktile 
informationer er imidlertid  begrænsede. Suppleres med laparoskopisk ultralydskanning 
(LUS) opnås information om dybereliggende strukturer i organerne, retroperitoneum eller 
områder utilgængelige for direkte inspektion. Ultralydbilledet er målfast og kan skelne 
konkrementer, cystiske og solide processer med høj positiv prædiktiv værdi.   
 
Udstyr  
For at udføre LUS kræves et ultralydapparatur samt en LUS-transducer. Ultralydapparaturet 
kan eventuelt indbygges i laparoskopisøjlen. Ultralydbilledet og laparoskopibilledet kan 
samles som ”billede i billede” - eller vises hver for sig på laparoskopisøjlens fjensynsskærm. 
LUS foretages principielt som intraoperativ ultralydskanning (IUS), dvs. med direkte kontakt 
mod organoverflader med  et liniært eller konvekst array, 5 – 8 MHz. Til forskel fra IUS skal 
LUS foretages gennem en trokar. Det begrænser bevægeligheden af  transduceren og betinger, 
at transduceren er designet til formålet. Hidtil har en trokar med en diameter på mindst 10 mm 
været anvendt ved abdominalkirurgisk laparoskopi og nuværende LUS transducere er derfor 
tilpasset denne diameter. For at kompensere for den manglende frie bevægelighed, er nyere 
LUS transducere konstrueret med en styrbar transducer-tip, som kirurgen kan dreje til begge 
sider samt op-ned med en bevægelighed på 90°.  Billeddokumentation af undersøgelsesfund i 
form af video-print eller digital billedlagring anbefales.   
  
Metode 
En LUS-transducer med styrbart lydhoved er en fordel. LUS-transduceren observeres med 
laparoskopet under indføringen. Skanningen kan foregå gennem flere trokar-positioner, men 
primært gennem en trokar og til højre kranielt for den peri-umbilikale trokar, hvor 
laparoskopet placeres. Det er vigtigt at gøre sig klart, at ultralydbilleder er 2-dimensionelle 
snitbilleder. Det vil sige, at intet organ eller vævsområde er skannet uden, at billedplanet 
omhyggeligt har afsøgt hele organet/området. Derfor er det vigtigt at oparbejde en systematik 
for LUS-proceduren. 
Det tilrådes at starte med højre leverlap. LUS-transduceren placeres til højre for ligamentet og 
ved hjælp at det fleksible lydhoved holdes en god kontakt mod leveroverfladen under hele 
skanningen. Ved at vippe/rotere LUS-transduceren omkring sin egen akse, føres transduceren 
let frem og tilbage i sidevers retning. Ved samtidig at trække transduceren langsomt mod sig 
selv opnås en optimal skanning af det væv, som skal undersøges. Det næste område skannes 
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på samme måde overlappende det netop skannede område. Endvidere udnyttes at leveren også 
kan skannes fra sin underste flade. Det er vigtigt at skanne helt tæt på ligamentet og ”kigge” 
ind i venstre leverlap. Derefter gentages proceduren med transduceren til venstre for 
ligamentet, og segment 2, 3 og 1 fremstilles. 
 
Ved at maksimalt bagud- eller sidevers-flektere LUS-hovedet kan transverselle snit opnås. 
Tubulære strukturer, som f.eks. ductus choledochus, bør fremstilles og følges i deres forløb i 
både transverselle og longitudinale planer. Konkrementer ses som hyper-ekkoiske (ekko-rige) 
strukturer med slagskygge (mørk skygge bag konkrementet). Distale del af ductus 
choledochus skannes oftest bedst ved at placere LUS-transduceren over duodenum og 
komprimere denne let, således at evt. luft ikke ødelægger billeddannelsen. Skanningen 
fortsætter mod caput pancreatis, og det noteres om størrelsen og ekkomønsteret er normalt 
samt, om ductus pancreaticus er dilateret. Skanningen fortsætter mod corpus og cauda ofte 
med mavesækken foran. Duodenum og antrum skannes ved direkte kontakt med let og 
varierende kompression. Således opnås ”taktil” information om eftergiveligheden af de 
skannede strukturer. 
Glandelstationerne i porta hepatis, para-aortalt og ud for pancreas skannes mhp. fokale rum-
opfyldende processer. Forstørrede glandler (> 1 cm) er ofte maligne.  
      
 
Abdominalkirurgiske anvendelser  
 
Kolecystektomi 
Ved kolecystektomi kan LUS anvendes til at påvise konkrementer i galdevejene samt til at 
lokalisere ductus choledochus. Skanningen bør starte med en oversigt over højre og venstre 
leverlap. Graden af eventuel intrahepatisk galdestase vurderes. Ductus choledochus opsøges 
og fremstilles i sit forløb mod duodenum. Det kan være svært at  følge en ikke-dilateret ductus 
choledochus langs ligamentum hepatoduodenale. Oftest får man det bedste billede ved at have 
andre strukturer (gerne levervæv) mellem transduceren, og det objekt der skannes samt at 
anvende et beskedent anlægstryk med transducersålen. Sammenlignet med peroperativ ko-
langiografi har LUS en bedre positiv prædiktiv værdi til fremstilling af konkrementer og LUS 
er ikke-ioniserende. LUS er imidlertid  mere operatørafhængig og giver ikke et samlet billede 
af galdetræet og fremstiller heller ikke udløbsforholdene. På den baggrund findes LUS  
supplerende og ikke som  erstattende undersøgelse for kolangiografien. Oftest kan 
informationen opnået ved LUS skønnes tilstrækkelig, og operatøren kan vælge at undlade 
kolangiografi. Under alle omstændigheder er LUS ved kolecystektomi en hurtig undersøgelse, 
der giver operatøren mulighed for at opnå fortrolighed med LUS-proceduren.    
     
Resektabilitetsvurdering af patienter med cancer patienter 
Rationel udvælgelse af patienter til kirurgisk behandling af primær leverkræft såvel som af 
levermetastaser, pancreas cancer og øvre gastrointestinal cancer, kræver en pålidelig præ-ope-
rativ status af patientens resektabilitet. Understaging er forbundet med en unødig kirurgisk ak-
tivitet i ovennævnte patientkategorier. Trods omfattende præ-operative undersøgelser omfat-
tende ultralyd, spiral-CT, ERCP, eventuelt suppleret med angiografi, skintigrafi og MR rap-
porteres i nogle studier op til 30-40 % ”understaging” af resektabiliteten af f.eks. - og især - 
pancreas cancer. 
 



Ved laparoskopi (LAP) kan karcinose påvises og biopsiverificeres. Kombineret med lapa-
roskopisk ultralydskanning (LUS) opnås i øvede hænder en stor sikkerhed ved selektering af 
unødige (non-kurable og non-palliative) laparotomier (LAPT) blandt patienter, der er operable 
eller med tvivl om operabiliteten ved  de præoperative undersøgelser. 
LUS anvendes til at undersøge leveren omhyggeligt og udnytte højfrekvent, direkte 
kontaktskanning, hvilket muliggør fremstillingen af små levermetastaser, som eventuelt ikke  
fremstilles ved de præoperative undersøgelser. Metastasernes antal, størrelse og segment-
beliggenhed noteres. 
 
Tumorbeliggenheden i forhold til større kar, især vena portaes hovedforgreninger og 
sammenløbet af vv. hepaticae, noteres. Glandelstationerne undersøges, som ovenfor 
beskrevet. 
Staging af  cancer pancreatis kræver en nøje vurdering af tumorprocessens afgrænsning eller 
eventuelle indvækst i v. mes. sup. og/eller v. portae (Fig. 4.1 og Fig. 4.2). Indvækst i v. 
lienalis og andre kar er mindre betydende. Det er vigtigt at skanne processen i flere planer og i 
hvert fald både longitudinelt og transverselt. Karrene identificeres med power- og farve-
Doppler. Glandelstationerne skannes og især i området tæt ved og over pancreas (ved 
truncus), hvor sentinel glandel kan findes.  
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Hvis tumorprocessen ses at omskede v. mes
inoperabilitet.  Karrenes forløb og karvægge genn
 
Det er vigtigt at understrege, at overstaging er
tienter), hvorfor et diagnostisk niveau, der stile
hensigtsmæssigt ved LAP/LUS undersøgelser.   
 

Fig. 4.1. Cancer pancreatis. Laparoskopisk
ultralyd med Power-Doppler, der viser 
tumor i caput pancreatis (a) i transverselt 
snit. Tumor har beskeden kontaktflade til 
v. mes. sup. (b).  
 

Fig. 4.2. Cancer  pancreatis. 
Laparoskopisk ultralyd med power-
Doppler, der viser sagittalt snitplan af 
tumor proces i caput pancreatis (a), der 
omskeder sammenløbet mellem  v. mes. 
sup. og v. portae (b). Patienten er 
inoperabel.  
. sup. mere end 180°, er det et tegn på 
emses for tegn på indvækst.  

 uacceptabel (bortdømmelse af operable pa-
r mod en mindre under-staging i praksis, er 



LUS-vejledt biopsi 
Biopsiverificering af nye processer påvist under LAP-, eller LUS-vejledning er påkrævet for 
at dokumentere fund, der diskvalificerer patienten fra operation.  Fra dybere beliggende 
processer i hepar anvendes LUS-vejledning. Der findes nyere LUS-transducere med 
biopsikanal eller biopsistyr. Ellers må frihånds-biopsi anvendes, hvilket kan være risikabelt, 
da biopsimålet ofte er beliggende ved vigtige karstrukturer. En adgang med en 20 – 30 cm 
lang 20-18 G (tru-cut) biopsinål indført parallelt med  LUS-transducerskaftet og LAP 
visualisering af  biopsinålens placering  ved LUS-hovedet anbefales.   
 
Eksempler på fund ved LUS

Fig. 4.3. Uregelmæssig afgrænset ekkofattig proces i 

caput pancreatis (a). I midten ses en dilateret ductus 
pancreaticus  (b). Der er afstand fra tumor til vena portae,
som ses i  øvre højre hjørne af billedet (c). Vena 
mesenterica ses fri af tumor (d).  I venstre side ses en 
endoprotese i  duodenum  (e).  

Fig. 4.4.  Samme tumorproces som vist i Fig 1. Bemærk 

at tumor (a) vokser ind i vena portae (b).  Vena 
mesenterica sup. er fortsat fri af tumor (c). Vena cava ses 
posteriort (nederst) i billedet (d). 
 

 
Fig. 4.5. Dilateret ductus choledochus (a). Farve-Doppler
viser tydelig forskel på ductus choledochus (ingen farve 
Doppler aktivitet) og vaskulære strukturer med 
blodstrømning. Farverne angiver strømnings-retningen 
og farvenuancerne viser relativ strømnings-hastighed. 
Den blå farve anvendes oftest til at vise en 
strømningsretning væk fra transduceren og den røde 
farve viser modsat at strømningsretningen er relativt hen 
imod transduceren. 
Fig. 4.6. Lille levermetastase, målende knap 8 mm i 
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diameter (a). LUS foregår med direkte kontakt mellem 
transducer og leveren. Derfor opnås en skanning med få 
billede-artefacter såvel som en høj opløsningsevne. LUS 
kan påvise små metastaser som ikke fremstilles ved 
præoperativ billeddiagnostik. 
 



5. Laparoskopisk kolecystektomi 
Jan Struckmann og Jens Georg Stage 

 
Kolecystektomi foretages i dag som laparoskopisk procedure fraset de få situationer, hvor 
dette anses for kontraindiceret. Kontraindikation er svær lungesygdom, hvorfor man, hos 
patienter med kompromitteret lungefunktion, skal foretage præoperativ lungefunktions-
undersøgelse og konferere med anæstesiafdelingen. I tilfælde, hvor laparoskopisk procedure 
ikke lader sig gennemføre, konverteres til åben (klassisk) kolecystektomi. Med hensyn til 
galdeblærens anatomi henvises til relevante anatomiske lærebøger. Dog skal kort nævnes den  
nomenklatur, som anvendes i dette kapitel. 
 
Galdeblæren, vesica fellea, inddeles i fundus, corpus og collum (Fig. 5.1). Collum benævnes 
også infundibulum, som fortsætter i ductus cysticus, der i en spids vinkel forener sig med 
ductus hepaticus communis. Ved sammenløbet dannes ductus choledochus, der ender i 
duodenum. Galdevejenes anatomi frembyder flere variationer. Fig. 5.2. viser en farlige 
variant, hvor ductus cysticus indmunder i ductus hepaticus dexter.  
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ig. 5.1 Fig.  5.2 

. hepatica propria løber til venstre for ductus choledochus og ductus hepaticus communis og 
eler sig i en højre og venstre gren. Den højre gren løber under choledochus  og hos 75%  
fgiver a. cystica til galdeblæren (Fig. 5.3). Der er mange variationer i a. cysticas forløb: A) 
yppigste variant (ca. 20%), B) 2,5%, C og D forekommer meget sjældent (Fig. 5.4).  

 
 

fundus 

  
um) Ductus cysticus 
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Fig. 5.5. Begge arme ud på patienten. Opstilling 
med assistent på højre (A) og operatør på venstre 
(O) side. Sygeplejerske (S) står på højre side. 
Placering af trokarstederne er vist. Der anvendes 
2 monitorer (M). Omring halvdelen af 
operatørerne anvender en anden opstilling (den 
franske metode), se nedenstående figur.  

Indikation for operation 
Symptomgivende galdeblæresten. 
 
 
Præoperativt 
Rutineprøver, levergaldetal og ultralydskanning. Såfremt patienten i forbindelse med aktuelle 
allerede har fået foretaget ultralydskanning, og denne entydigt har vist sten samt indeholder 
oplysninger om, at der ikke er dilatation af de dybe galdeveje (choledochus < 10 mm), 
behøver skanning ikke gøres om. Dette gælder også skanning foretaget andetsteds. Det skal af 
journalen fremgå, at patienten har accepteret evt. konvertering til åben operation og er 
informeret om risici.   
 
Opstilling og trokarplacering  

 
 

1. 10 mm optiktrokar 
2. 10 mm arbejdstrokar 
3. 5 mm gripetangtrokar til fundus 
4. 5 mm gripetangtrokar til Hartmann's 

poche 
(nogle afdelinger anvender nu udelukkende 
5 mm udstyr, såvel trokars som optik)  

 

1

Fig. 5.6. Fransk metode 
Fig. 5.6. Begge arme ud på patienten. Figuren 
viser opstilling efter den  franske metode, hvor 
operatøren står mellem benene (O) og assistenten 
(A) på patientens venstre side.    
Sygeplejersken står på højre side (S). Der 
anvendes to monitorer. Bemærk den lidt anden 
trokarplacering i forhold til den amerikanske 
metode. 
Fig. 5.5. Amerikansk metode
7

1.  10 mm optiktrokar 
2.  10 mm arbejdstrokar 
3. 5 mm gripetangtrokar til fundus 
4. 5 mm gripetangtrokar til Hartmann's 

poche   
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Instrumenter 
To 5 mm trokar, to 10 mm trokar, dissektor, to gribetænger, sug/skyl/el-krog, kraftig gribe-
tang, 20 ml sprøjte, im kanyle. 0º/30º optik. Saks, mikrosaks. Veress kanyle. Intraoperativ 
kolangiografi-tang, kateter, kontrast der skal blandes (50%/50%). 
 
 
Procedure 
• Patienten lejres i 30º Trendelenburgs position. 
 
• Opadkonveks 1 cm lang supraumbilikal incision. Huden og fascien løftes i enderne af 

incisionen med to lus. Veress kanyle introduceres i peritonealkaviteten i en vinkel på 45º - 
90º kaudalt (Fig. 5.7). Korrekt placering kontrolleres ved injektion af saltvand (Fig. 5.8) 
og aspiration med en 10 ml sprøjte, og der placeres en dråbe, som frit skal passere ind i 
peritoneum, når bugvæggen løftes op. Alternativt kan anvendes åben adgang gennem lille 
vertikal incision i umbilicus, Hassons teknik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.7    
 
• Kuldioxid insuffleres med en initial hastighed p

abdominaltryk på 12 mm Hg. Hvis trykket umidd
det på, at kanylen er placeret forkert. Insufflation
stant vil være tryk på 10-12 mm Hg.  

 
 

 
 
 
 
 

Under kuldioxid insufflation skal det initiale intrape
ress kanyle er korrekt placeret. Højere tryk skal giv
nylen, og insufflation må ikke påbegyndes. Ved insu
og svær adipositas kan trykket initialt være lidt højer
Fig. 5.8 

å 1 liter pr. minut (max. 8 l/min.) til et 
elbart stiger til over 8-10 mm Hg, tyder 

en forhåndsindstilles, således at der kon-

ritoneale tryk være 0-5 mm Hg, hvis Ve-
e mistanke om ukorrekt placering af ka-
fficient anæstesi (mangelfuld relaksation) 
e. 
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• Når den abdominale distension er tilfredsstillende, som afgøres ved perkussion i alle fire 
abdominal kvadranter (intraabdominalt tryk 12 mmHg),  indføres en 10 mm trokar gen-
nem umbilikalincisionen 45º kaudalt. Laparoskopet indføres, og peritonealkaviteten in-
spiceres systematisk. 

 
• Patienten lejres i 30º anti-Trendelenburg og let venstresidig rotation. Under synets vejled-

ning introduceres en 10 mm trokar i epigastriet lidt til højre for midtlinien, og 5 mm trokar 
introduceres under synets vejledning i midtklavikulærlinien og i forreste aksillærlinie (se 
tegning af trokarplacering). 

 
• Med en gribetang gennem aksillærporten skubbes fundus af galdeblæren cefalt og lateralt, 

mens Hartmann's poche trækkes nedad og lateralt med en gribetang gennem midtklavi-
kulærporten (Fig. 5.9). Ductus cysticus bringes hermed  under tension og trækkes vinkel-
ret på ductus choledochus, hvorved strukturerne mellem ductus hepaticus propria, ductus 
cysticus og leverkanten præsenteres. Adhærencer mellem galdeblære og omliggende 
strukturer frigøres forsigtigt ved hjælp af el-krog med spraystrøm.  

 

Fig. 5.9  Fig. 5.10  
 
 
• Overgangen mellem ductus cysticus og infundibulum s

(360o). Det er derfor nødvendigt, at fridissikere infundib
således, at der skabes et vindue der afgrænses af duc
ductus cysticus (DC) og leverens underside og benævne
(se Fig. 5.10). Denne trekant, indeholder Calot's- (CT)
man være  i god afstand fra ductus choledochus. 
galdeblæren.  

 
 
 
Calot's trekant afgrænses af ductus hepaticus communis (D
cystica og udgør den nederste del af den hepatocystiske tr
forekommer inden for denne trekant.     

Hartmann's 
poche 
kal fridissikeres hele vejen rundt 
ulum fra leveren (galdeblærelejet) 
tus hepaticus communis (DHC), 
s den hepatocystiske trekant (HT) 
 trekant. Under dissektionen skal 
A. cystica fridissekeres tæt på 

HC), ductus cysticus (DC) og a. 
ekant (HT). Galdevejslæsionerne 

 



• Når anatomien er fuldt klarlagt, sættes klips på ductus cysticus tæt på galdeblæren (Fig. 
5.11). Ved påsætning af klips skal begge brancher af tangen være synlige. Ductus cysticus 
klipses dobbelt centralt og deles (Fig. 5.12). 
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ig. 5.11 

A. cystica klipses dobbelt centralt og enkelt perife

 

 
 

 
 

ig. 5.13 
Fig. 5.12      
 

rt (Fig. 5.13). 

A. hepatica dexter kan danne en slynge 

op mod galdeblæren og kan derved 
forveksles med a. cystica - specielt, hvis 
sidstnævnte er kort. Hvis en arterie i dette 
område er over 2-3 mm, er det næppe a. 
cystica.    



Hvis anatomien ikke er entydig (se også konvertering), eller ved mistanke om choledocho-
lithiasis, udføres der på dette tidspunkt kolangiografi. Intraoperativ kolangiografi (IOC) kan 
udføres med injektion af kontrast enten via galdeblæren eller ved hjælp af Reddick-Olsens tang 
via tomi i ductus cysticus. Tangen indføres via den laterale trokar i højre side. Tomien udføres 
med mikro-saks på ductus cysticus tæt på galdeblæren. Kontrasten injiceres via kateteret indført 
via tangen. Der gennemlyses via C-buen og samtidig tippes operationslejet i forskellige ret-
ninger. NB: Der skal fremstilles det intrahepatiske galdetræ, ductus hepaticus, ductus choledo-
chus og indløbet til duodenum. Billederne kan lagres i C-buen og printes til dokumentation. Der 
er altid indikation for konvertering til åben operation, hvis anatomien ikke kan klarlægges eller, 
hvis overblikket mistes.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.14 
 

• Galdeblæren roteres mod højre for at
som derefter deles med elkrogen elle
stre og den højre peritonelreflektion ti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.15                                                       
Fig. 5.14. Ved at udøve for meget træk på 
Hartmann's poche kan ductus choledochus 
trækkes op som spidsen af et telt, hvilket under 
den efterfølgende dissektion kan føre til 
fejltolkning af anatomien og accidentiel 
klipsning og overskæring af ductus choledochus 
- “teltlæsion”. 
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 etablere stræk på den venstre peritonealrefleksion, 
r el-saks (Fig. 5.15.). Galdeblæren roteres mod ven-
l leveren deles (Fig. 5.16).  

               Fig. 5.16           
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• Galdeblæren fjernes nu retrogradt under successiv elkoagulering af galdeblærelejet. Inden 

man frigør den øverste del af fundus fra galdeblærelejet i leveren, løftes galdeblære og 
lever op, og man inspicerer galdeblærelejet mhp. blødning, aberrant galdegang samt inspi-
cerer, at klipsene er placeret rigtigt. Der skylles og suges (ikke sug på klips, som let suges 
væk), og man inciderer den sidste del af peritonealbeklædningen over galdeblæren. Der 
skylles grundigt sub- og perihepatisk. Laparoskopet skiftes til den epigastrielle port og in-
fundibulum af galdeblæren fattes med stor gribetang gennem umbilikalporten. 

 
• Galdeblæren fjernes gennem umbilikalporten under synets vejledning. Med fordel kan 

anvendes et ”næsespekulum” som tragt. Når halsen af galdeblæren er uden for bug-
væggen, kan galdeblæren eventuelt tømmes med et sug gemmen en lille incision, hvilket 
kan lette ekstraktionen. Undertiden må portincisionen udvides. 

 
• Pneumoperitoneum ophæves ved at fjerne trokarene under synets vejledning, idet der 

samtidig sikres, at der er hæmostase og at viscera ikke prolaberer i trokarporten. Den 
sidste trokar fjernes parallelt med peritoneum. De store trokarporte (10-12 mm) lukkes 
med 2-0 resorberbar sutur (fiskekrog) i fascien og alle trokarporte lukkes med 4-0 
uresorberbar sutur i huden. 

 
• Der anvendes bupivacain 0.5% (5mg/ml) uden adrenalin fordelt med 10 ml ved 

umbilikalstedet og 6 ml ved hvert af de øvrige trokarsteder. Der anvendes 2 ml intrakutant 
og resten subfascielt  (fascie, muskel og peritoneum parietale). I tillæg kan der f.eks. 
anvendes ketorolac 30 mg i.v. ca. 20 minutter før afslutning af operationen.  

 
 

Laparoskopisk kolangiografi  ( IOC ) 
Der er ikke ifølge litteraturen belæg for rutinemæssig  IOC, da en protektiv effekt overfor 
læsioner af de dybe galdeveje ikke kan påvises. Ifølge det Danske Laparoskopiske Kole-
cystektomiregister foretages IOC hos  < 2 % af de rapporterede operationer.  
 
Indikationerne for selektiv IOC er: 
 
1. Demonstration af det ekstrahepatiske galdetræ  ved uklar anatomi 
2. Påvise abnormale eller anatomiske variationer af kirurgisk betydning 
3. Påvise choledochussten - ikke mistænkte sten præop 
 
Udstyr ved eksploration af choledochus: 
 
1. Røntgen- C-bue koblet til video + dokumentationsfilm 
2. Mikro-saks   
3. Kolangiografi tang ( Olsens tang ) 
4. Kolangiografi kateter 
5. Klips 
6. Røntgenkontrast 50 - 60 % evt. Omnipaque, fortynder til 30 % med saltvand 
7. To 20 ml sprøjter (1 kontrast, 1 saltvand) 
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Procedure 
Adgang via trokar  2 eller 4; tværinsicion i ductus cysticus med mikrosaks tæt ved infundi-
bulum efter anbringelse af klips tæt på galdeblæren. 
Olsen’s kolangiografitang indføres - kateterspidsen indføres via tværinsicionen i ductus 
cysticus og føres 3-4 cm ned, medens  “klap - hattangsbladene” sørger for at fastholde kate-
teret under proceduren. Der aspireres  (CAVE: Luftbobler). Derefter injiceres kontrast under 
samtidig tipning af lejet - for at sikre fremstilling af såvel det intra- som det ekstrahepatiske 
kolangiogram, samt påvise frit indløb til duodenum. Der tages billeder efter 2,  5 og 10 ml 
kontrastinjektion. Kolangiografien kan også udføres via galdeblæren, men der skal så an-
vendes 40 - 50 ml kontrast. 
 
NB:  trokar III + IV skal holdes tilside, så skyggedannelse  på kolangiogrammet undgås.  
 
 
Postoperativt 
Fuldkost og fuld mobilisering i operationsdøgnet. Der tilstræbes udskrivelse i samme døgn.   
Postoperativt gives per os 600 mg brufen x 3 og paracetamol 1 g x 4 daglig i 3 dage. Første 
dosis gives 3 timer efter, at operationen er afsluttet. Ved behov for stærkere smertestillende 
medicin anvendes morfinlignende stoffer p.n. efter afdelingens instruks.  
 
 
For at hindre læsion af choledochus skal nedenstående 10 bud altid overholdes ved 
laparoskopisk kolecystektomi. 
 
 1. Applicer maksimalt cefalt træk på galdeblærens fundus 
 
 2.  Applicer lateralt og inferiort træk på Hartmann's poche (infundibulum) 
 
 3.  Start dissektionen højt på collum af galdeblæren 
 
 4.  Drej Hartmann's poche medialt mhp. postero-lateral dissektion 
 
 5.  Frigør galdeblærens collum fra leveren 
 
 6.  Frilæg og visualiser forbindelsen mellem ductus cysticus og infundibulum 360o rundt 
 
 7.  Frit udsyn til og identificer begge klipseben ved klipsning af ductus cysticus  og a. cystica, klipsene 

placeres tæt på galdeblæren 
 
 8.  Ingen el-koagulation i og ved ligamentet 
 
 9.  Disseker tæt på galdeblæren efter deling af a. og ductus cystica 
 
10. Konverter til åben operation ved uklar anatomi, uklart billede pga. blødning, mistanke om 
      læsion af choledochus, ingen fremgang i operationen eller - hvis du er i tvivl ! 
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Komplikationer til den laparoskopiske procedure   
Hyppigheden af sårinfektion er under 2% og det samme gør sig gældende for hyppigheden af 
pneumoni. Af de procedurerelaterede komplikationer er overskæring af ductus choledochus 
den alvorligste og forekommer hos omkring 0,8%. Hyppigheden af ductus cysticus lækage 
forekommer hos få procent.   
 
Cholascos pga. cysticuslækage eller overset aberrant galdegang i galdeblærelejet optræder i 
1-2% og skal behandles hurtigt. Ved mistanke om cholascos foretages akut ultralyskanning, 
Hvis der findes en ansamling subhepatisk foretages punktur. Er der galde i aspiratet indlægges 
et dræn ultralydvejledt, og der foretages herefter akut ERCP. Ved fund af mindre 
cysticuslækage indlægges en endoprotese op forbi lækagen. Hvis patienten udviser tegn på 
sepsis foretages akut operation med drænage og hvis mulig lukning af hullet i 
cysticusstumpen. Hvis der er lagt endoprotese, kan den almindeligvis fjernes efter to måneder.  
 
Hvis en patient, der nylig er laparoskopisk opereret og indlægges med smerter, skal der altid 
tages leverprøver. Desuden ultralydskanning mhp. subhepatisk ansamlig. Hvis der er en an-
samling aspireres fra denne og, hvis der er galde i aspiratet, foretages akut ERCP. Hvis pa-
tienten er ikterisk foretages altid hurtigt ERCP.  
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6. Diagnostisk laparoskopi 
Peter Funch Jensen 

 
Indikationer 
Disse kan inddeles i akutte og elektive. 
 
Akut 
Mistanke om appendicit. 
Torkveret, rumperet ovariecyste, ekstrauterin graviditet. 
Mistanke om akut abdomen. 
Visse abdominaltraumer. 
 
Elektiv 
Mistanke om strengdannelse (CAVE: Manifest ileus med distenderet abdomen). 
Cancerudredning, evt. kombineret med ultralydskanning (se afsnit herom). 
Uafklaret ascites (karcinose, TB). 
 
 
Kontraindikationer 
Distenderet abdomen ved manifest ileus. Blødningsshock. Multiple tidligere abdominal-
indgreb udgør relativ kontraindikation. 
 
 
Opstilling og trokarplacering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.1 
 
Instrumenter 
10 mm optik trokar, to 5 mm trokars (arbejdstrokar 
øvrigt afhængig af lidelsen. Ved indgreb omkring 
hook-elektrode på grund af risiko for tarmperforation
Fig. 6.1. Ved mistanke om øvre lidelser står
operatøren bedst mellem patientens ben. Ved
nedre læsioner på modsatte side af det
mistænkte fokus. 
til tænger) og til sug samt el-krog, men i 
tarme er det ikke tilrådeligt at anvende 
. 

Trokarplacering er afhængig af den mistænkte 
lidelse.  Som hovedregel indføres første trokar 
periumbilikalt, og øvrige trokars indføres 
halvmåneformet omkring lidelsens fokus. 

1. 10 mm optik trokar 
2.   5 mm arbejdstrokar  
3.   5 mm arbejdstrokar    



26

Fig. 7.1. Begge arme ud til siden. 
Operatøren står på højre side og 
assistenten på venstre side. Figuren viser 
antal og lokalisation for trokars.  

7. Laparoskopi og laparoskopisk ultralydskanning til 
 staging af øvre gastrointestinal cancer 
 

Jan Struckmann og Jesper Durup 
 
Indikationer 
Operabilitets vurdering (TNM klassifikation) af øvre gastrointestinal cancer (pancreas, lever 
eller ventrikel). 
 
 
Præoperativt 
Udredning med ultralydskanning (med biopsi), CT/MR,  røntgen af thorax.  
Metastasesuspekte områder der medfører non-resektabilitet bør altid biopsiverificeres. 
 
 
     Opstilling og trokarplacering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

Fig. 7.1 
 
 
Instrumenter 
Laparoskopisk fleksibel ultralydsonde. 
0º laparoskop 2 mm eller 10 mm. 
En 2 mm special trokar eller 12 mm trokar (og Veress kanyle). Desuden  endnu en 12 mm 
trokar. Biopsitang og dissektor. 

1.   2 mm/12 mm optiktrokar 
2. 12 mm ultralyd trokar 
3. Evt. 12 mm trokar i venstre side 

til div. tænger/biopsitang. 

Evt. 12 mm 
trokar 
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Ved LUS-vejledt biopsi anvendes 10 mm trokar.  
Laparoskopisøjle der indeholder ultralydenhed med mulighed for kombineret laparoskopi og 
ultralydbillede på samme monitor med steril fjernbetjening på operationslejet (Fig. 7.2).  
 
Procedure 
• 3 mm lang incision i huden supraumbilikalt. Patienten lejres i 30º Trendelenburgs posi-

tion. Huden og fascien løftes i enderne af incisionen med to lus. Specialtrokar 2 mm (Fig. 
7.3) introduceres i peritoneum (fungerer både som Veress kanyle og som trokar) i en vin-
kel på 45º kaudalt. Korrekt placering kontrolleres ved at aspirere med en 10 ml sprøjte og 
ved at opnå frit indløb af nogle dråber saltvand. Trykket kontrolleres og skal være under 5 
mm Hg ved korrektplacering. CO2 insuffleres til et abdominaltryk på 12-15 mm Hg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 7.2   
 
 

 
 
• Abdominalkaviteten efterses systematisk 360º.

og man begynder på leverens overflade ove
Diaphragmakuplerne efterses på undersiden 
peritoneal karcinose på diaphragmas underside
karcinose ofte ikke ses på CT-skanning (Fig. 7
hepatis inspiceres. 

Under kuldioxid insufflation skal det intraperiton
kanyle er korrekt placeret. Højere tryk skal give m
len, og insufflation må ikke påbegyndes. Ved in
tion) og svær adipositas kan trykket initialt være li
Fig. 7.3 

 Patienten lejres i 30º anti-Trendelenburg, 
r henholdsvis højre og venstre leverlap. 
i begge sider, idet man især ser efter 
 eller på leverens overflade (Fig. 7.4), idet 
.5). Leverens underflade efterses, og porta 

eale tryk være 0-5 mm Hg, hvis Veress 
istanke om ukorrekt placering af kany-

sufficient anæstesi (mangelfuld relaksa-
dt højere. 
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  Fig. 7.4. Karcinose på diagphragmas Fig. 7.5. CT-skanning viser metastase i 
  underside. leveren, men ingen karcinose. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 7.6 F
 
 
• Patienten lejres i Trendelenburg og herefter ins

samt derefter højre halvdel. I cavum pelvis s
vermetastaser ses efter tumorrecidiv fra primær ko

 
• Patienten lejres påny i anti-Trendelenburg. Unde

trokar 5 cm under højre kurvatur i forreste aksil
venstre kurvatur. Laparoskopisk ultralydsonde in
tes leveren, og underfladen inspiceres. Om mulig
colon transversum inspiceres for gennemvækst af 

 
• Den fleksible probe  placeres på overfladen af l

meget rolige og langsomme bevægelser, idet man
lever (Fig. 7.6). Der begyndes på leverens se
hvorefter hele højre leverlap samt segment 4 af ve
segment 2, 3 og lobus caudatus på venstre side af 

 
• Med leveren som vindue skannes hele pancreas, t

Vena portae, vena mesenterica superior og vena 
peritoneum skannes for patologiske glandler (se
traabdominal ultralydskanning). 
ig. 7.7 

piceres hele venstre abdominal halvdel  
es efter peritoneal karcinose. Ved le-
lorektal cancer. 

r synets vejledning etableres én 12 mm 
lærlinie. Evt. tillige samme trokar under 
dføres. Ved hjælp af ultralydsonden løf-
t løftes omentet og undersiden af meso-
tumor i caput pancreatis cancer. 

everen, og der skannes systematisk med 
 sikre sig fuld kontakt mellem probe og 

gment 4 langs ligamentum falciforme, 
nstre leverlap skannes. Derefter skannes 

ligamentum falciforme (Fig. 7.7). 

runcus coeliacus, a. hepatica communis. 
lienalis efterses for kar-indvækst. Retro-
 udførlig beskrivelse under afsnittet in-
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• Biopsier (tru-cut) tages under synets vejledning gennem bugvæggen og ultrasonisk guided 

til centrale dele af tumor.  
 
• Der anvendes bupivacain 0.5% (5mg/ml) uden adrenalin fordelt med 10 ml ved 

umbilikalstedet og 6 ml ved hvert af de øvrige trokarsteder. Der anvendes 2 ml intrakutant 
og resten subfascielt  (fascie, muskel og peritoneum parietale). I tillæg kan der f.eks. 
anvendes ketorolac 30 mg i.v. ca. 20 minutter før afslutning af operationen.  

 
• Pneumoperitoneum ophæves ved at fjerne trokarene under synets vejledning, idet der 

samtidig sikres, at der er hæmostase og at viscera ikke prolaberer i trokarporten. Den 
sidste trokar fjernes parallelt med peritoneum. De store trokarporte (10-12 mm) lukkes 
med 2-0 resorberbar sutur (fiskekrog) i fascien og alle trokarporte lukkes med 4-0 
uresorberbar sutur i huden. 

  
 
Postoperativt 
Fuldkost og fuld mobilsering. Udskrives samme døgn. Postoperativt gives per os 600 mg 
brufen x 3 og paracetamol 1 g x 4 i 3 dage.  Første dosis administreres 3 timer efter, at 
operationen er afsluttet. Ved behov for stærkere smertestillende medicin anvendes 
morfinlignende stoffer p.n. efter afdelingens instruks. 
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1. 10 mm optisk trokar 
2. 12 mm arbejdstrokar 
3.   5 mm gribetangtrokar 

8. Laparoskopisk femoral/ingvinal herniotomi  
 (Trans Abdominal Præperitoneal - TAP) 

Jens Georg Stage 
 
Laparoskopisk herniotomi ved primære ingvinal/femoral hernier er ikke generelt accepteret, 
men har vundet indpas ved behandling af recidiver. Der findes flere laparoskopiske hernio-
tomi-procedurer, men TAP har vundet størst udbredelse. 
 
 
Indikationer 
Ingvinal- og femoral hernier, både primære og recidiver.  
 
 
Kontraindikationer 
Generelle, som ved laparoskopisk kirurgi og inkarcereret invinal/femoral hernie. 
 
 
Forberedelse 
Kateter à demeure, generel anæstesi.  
 
 
   Opstilling og trokarplacering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.1 
 
 

Fig. 8.1. Begge arme ind til kroppen. 
Operatøren står på modsatte side af herniet. 
Assistenten står på samme side som herniet. 
På figuren er vist placering af trokars ved et 
venstresidigt hernie.   

CAVE: Vasa epigastrica superiora 
ved placering af trokar 2 og 3. 
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Instrumenter 
Trokar: 5 mm ( 1 stk.), 10  mm (1 stk.), 12 mm (1 stk.), ved bilaterale hernier 12 mm (2 stk.).  
Veress kanyle og 10 ml sprøjte. Saks tilsluttes koagulation. Dissektionstænger 2 stk. tilsluttes 
koag. Hernie-stapler, meche på 6 x 15 cm, sug-skyl og el-dissektionskrog.  
 
 
Procedure 
• Pneumoperitoneum etableres med Veress kanyle periumbilikalt og trokar placeres som 

vist på figur 8.1. Skopet skal pege mod herniet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.2  
 
 
• Tuberculum pubicum, epigastrica karrerne og ductus deferens identificeres samt mod-

sidige inguinal region inspiceres mhp. kontralaterale hernier (Fig. 8.2). 
 
• Herniet identificeres ved, at assistenten applicerer et let tryk over ingvinalkanalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.3 Fig. 8.4 
 

Fig. 8.2. Det er vigtigt at kunne 
identificere de på figuren nævnte 
strukturer. Risikoen for blødning og 
læsion af ductus deferens er betydelig, 
hvis man ikke har anatomien  present.  
Specielt fordi de anatomiske strukturer ses 
lokaliseret på en uvant måde via 
laparoskopet.   



Fig. 8.5. Efter at mechen er fikseret med 

• Peritoneum over ingvinalkanalen incideres med el-saks og tang se Fig. 8.3. Start ved top-
pen af Hesselbach's trekant lateralt for lig. umbilicale. Fortsæt til den anden side superiort 
for den interne ingvinalring. CAVE: Epigastrica karrene. 

 
• Mobiliser en peritoneal flap ved hjælp af saks og tang. Anvendes til at dække mechen. 
 
• De anatomiske fix-punkter er betydelig lettere at identificere efter, peritoneum er fjernet. 

Coopers ligament identificeres og strukturerne i funiklen frilægges (Fig.8.4).  
 
• Hernie sækken eksploreres. Der skal differentieres mellem medialt og lateralt hernie. Er 

herniet medialt kan sækken inverteres evt. ligeres. Ved lateralt skal sækken fridissikeres 
fra funiklen og reseceres. I tilfælde af lipomer ved funiklen fjernes disse. 

 
• Bag funiklen etableres et "vindue" på ca. 2 cm på niveau med annulus profundus. 
 
• Mechen tildannes og må hellere være for stor end for lille. Defekten der skal dækkes, kan 

udmåles med en af tængerne som reference. 
 

 
 
• 

 
• 

 
 
 
 
 

Ingen 
klips 
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klips dækkes mechen med peritoneum. 
Peritoneum fikseres også med klips. 

 

 
Fig. 8.5 

Den sammenrullede meche indføres via 10 mm trokar. Mechen fikseres med hernieklips 
succesivt, idet man begynder med øverste mediale hjørne (Fig. 8.5). CAVE: Epigastrica 
karene og funiklen. Mechen dækkes med peritoneal flappen, som herefter fikseres med 
hernieklips.  

Pneumoperitoneum ophæves ved at fjerne trokarene under synets vejledning, idet der 
samtidig sikres, at der er hæmostase og at viscera ikke prolaberer i trokarporten. Den 
sidste trokar fjernes parallelt med peritoneum. De store trokarporte (10-12 mm) lukkes 
med 2-0 resorberbar sutur (fiskekrog) i fascien og alle trokarporte lukkes med 4-0 
uresorberbar sutur i huden.   

CAVE: Klips nedadtil lateralt pga. risiko
for beskadigelse af nerver (n. 
genitofemoralis og n. cutaneous 
femoralis lateralis) og karlæsion.   
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• Der anvendes bupivacain 0.5% (5mg/ml) uden adrenalin fordelt med 10 ml ved 
umbilikalstedet og 6 ml ved hvert af de øvrige trokarsteder. Der anvendes 2 ml intrakutant 
og resten subfascielt  (fascie, muskel og peritoneum parietale). I tillæg kan der f.eks. 
anvendes ketorolac 30 mg i.v. ca. 20 minutter før afslutning af operationen.  

 
 
Postoperativt 
Fuldkost, udskrives samme dag eller næste. Der er ingen restriktioner med hensyn til 
belastning. Postoperativt gives per os 600 mg brufen x 3 og paracetamol 1 g x 4 i 3 dage. Den 
første dosis administreres 3 timer efter, at operationen er afsluttet. Ved behov for stærkere 
smertestillende medicin anvendes morfinlignende stoffer p.n. efter afdelingens instruks. 
 
 
Komplikationer 
De generelle komplikationer er som ved anden laparoskopisk kirurgi. De procedurerelaterede 
komplikationer er læsion/afklemning af kar til genitalia externa. Der kan forekomme nervelæ-
sion af specielt n. ileoinguinalis, n. iliohypogastricus og n. genitofemoralis. Desuden læsion af 
ductus deferens.  
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9. Laparoskopisk fundoplikation  
Peter Funch Jensen 

 
Indikationer 
Paraesofagealt hernie. Stort glidehernie med kompression af esophagus (dysfagi). Langvarig   
( > 2 år ) gastroesofageal refluks resistent overfor medicinsk behandling (sjælden indikation, 
ses kun hos volumenrefluksere) eller i et omfang der kræver konstant medicinsk behandling. 
Peptisk striktur (relativ). 
 
 
Kontraindikationer 
Interkurrent lidelse som øger den operative risiko. 
Alder > 70 år (relativ) 
Tidligere esophagus-/ventrikelkirurgi (relativ) 
 
 
Præoperativt 
Esofagogastroduodenoskopi 
Manometri og 24 timers pH undersøgelse 
Radiologi (paraesofageale og store hernier) 
 
 
    Opstilling og trokarplacering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.1 
 
Instrumenter 
Fire 10 mm trokars og én 5 mm trokar, 30 graders 
en Babcock, leverretraktor, gribetang, esophagusretr
 Fig. 9.1. Operatøren står mellem patientens 
ben. Trokarplacering fremgår af figuren. 
1. 10 
2. 10 
3. 10 
4. 10 
5. 5

 v

optik, ultra
actor (eller 
mm optisk trokar 
mm leverretraktor trokar 
mm arbejdstrokar 
mm arbejdstrokar 
 mm /10 mm Babcock trokar til    
entriklen  
cision (alternativt klipsetang), 
bændel og supplerende gribe-
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tang), saks, suge-/skyllesystem, Veress kanyle, 2 nåleholdere, Ethibond 2-0 suturer (eller lig-
nende). 
 
 
Procedure 
• Veress kanyle indføres ca. én trediedel ovenfor umbilicus på den linie, der går fra umbili-

cus til processus ensiformis (ved overvægtige evt. endnu mere i cefale retning). Efter CO2-
insufflation placeres i alt 5 trokars (se tegning). Man skal være særligt opmærksom på de 
to øverste porte, som placeres tæt på forløbet af a. epigastrica. Øvre højre port placeres 
også under hensyntagen til leverens størrelse således, at man er sikret fri bevægelighed i 
forhold til leverretractoren. 

 
• Leverretractor indføres gennem nedre højre port, optik i midtlinieport, Babcock med træk 

på ventriklen gennem nedre venstre port. Operatøren (der står mellem patientens ben) ar-
bejder gennem de to øverste porte. Under suturering anvendes sædvanligvis øvre højre og 
nedre venstre port. 

 
• Patienten lejres i 30-40 graders anti-Trendelenburg stilling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9.2 Fig. 9.3  
 
 
• Evt. hiatus hernie reponeres. Højre crus frilægges først (Fig.9.2), herefter hele hiatus (Fig. 

9.3). Man skal være overordentlig forsigtig, når der arbejdes på esophagus, og spidse in-
strumenter undgås her. Trunci vagi tages sædvanligvis med ind i fundoplastikken. Efter 
mobilisation af 7-10 cm af nederste esophagus deles vasa brevia ved hjælp af ultracision 
(alternativt over klips). Ikke alle deler vasa brevia rutinemæssigt. 

 
• Hiatus sutureres bagtil med mindst 2 Ethibond 2-0 knudesuturer. 
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ig. 9.4 Fig. 9.5 
  

 Fundus ventriculi trækkes bag esophagus (Fig. 9.4), hvorefter der gøres fundoplastik med 
Ethibond (Fig. 9.5). Plastikken skal placeres således, at der ikke er overskydende fun-
dusvæv ovenfor plastikken. Ved 360 graders plastik lader man én af de tre suturer passere 
gennem esophagus muskellag for at undgå, at ventriklen teleskoperer op gennem plastik-
ken (nogle anvender i stedet sutur fra plastik til ventriklens lille-kurvatur side (Rosetti-su-
tur). 

 Evt. kalibreres plastik med sonde nedført peroralt (Ch. ca. 56). 

 Hæmostase sikres, der suges og skylles. Pneumoperitoneum ophæves ved at fjerne 
trokarene under synets vejledning, idet der samtidig sikres, at der er hæmostase og at 
viscera ikke prolaberer i trokarporten. Den sidste trokar fjernes parallelt med peritoneum. 
De store trokarporte (10-12 mm) lukkes med 2-0 resorberbar sutur (fiskekrog) i fascien og 
alle trokarporte lukkes med 4-0 uresorberbar sutur i huden.  

 Der anvendes bupivacain 0.5% (5mg/ml) uden adrenalin fordelt med 10 ml ved 
umbilikalstedet og 6 ml ved hvert af de øvrige trokarsteder. Der anvendes 2 ml intrakutant 
og resten subfascielt  (fascie, muskel og peritoneum parietale). I tillæg kan der f.eks. 
anvendes ketorolac 30 mg i.v. ca. 20 minutter før afslutning af operationen.  

onvertering 
onvertering sker sjældent, men er absolut nødvendig ved manglende kontrol over forhol-
ene. 

omplikationer og følgetilstande 
ostoperativt får næsten alle forbigående (4-8 uger) dysfagi betinget af hævelse af plastikken. 
nkelte får længerevarende dysfagi, hvilket indicerer dilatationsbehandling eller re-operation. 
e fleste patienter er ikke i stand til at kaste op postoperativt. Generende gas-bloat (ubehag 

pecielt efter indtagelse af kulsyreholdige drikke forårsaget af manglende evne til at bøvse) 
es hos 5-10 %. 
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Flatulens tiltager ofte. De alvorligste komplikationer ( 2-3 % ) omfatter postoperativ blødning 
(hyppigst a. epigastrica eller vasa brevia), perforation af hulorgan eller paraesofageal 
herniering. Ved mistanke om alvorlig komplikation skal man hurtigst muligt re-
laparoskopere, evt. forudgået af røntgenundersøgelse med anvendelse af vandopløselig 
kontrast. 
 
Postoperativt 
Postoperativt gives per os 600 mg brufen x 3 og paracetamol 1 g x 4 i 3 dage. Første dosis 
administreres 3 timer efter, at operationen er afsluttet.  
 
Så vidt muligt undgå opkastninger (pga. af risiko for paraesofageal herniering), dvs. 
forsigtighed med systemisk morfika, evt. zofran. Fuldkost, når pt. er vågen (men pt. instrueres 
i omhyggeligt at tygge maden). Udskrivelse oftest første postoperative døgn. 
Suturfjernelse hos egen læge 7.-10. dag. Kontrol (symptomatologi, esofago-gastro-
duodenoskopi, manometri og 24-timers pH undersøgelse) 3-6 måneder efter operationen. 
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10. Laparoskopisk appendektomi 
Jens Georg Stage 

 
Indikation 
Appendicitis acuta, fund af appendicitis ved diagnostisk laparoskopi. 
 
 
Præoperativt 
Præoperative prøver, urethral kateter, duodenalsonde, antibiotika. Informer om mulig konver-
tering. Der gives antibiotika jf. afdelingens antibiotikainstruks. 
 
 
Kontraindikation 
Diffus peritonitis og periappendikulær absces. 
 
 
Opstilling, lejring og trokar placering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.1 
 
Instrumenter 
Trokar: 2 stk. 5 mm og 2 stk. 10 mm. Den ene 5 mm trokar mellem umbilicus og sympfysen 
kan ofte undværes. På tegningerne er alle 4 trokarsteder vist. Tænger: Gribetang, Babcock (5 
mm ), saks, endogia.Veress kanyle. Klips: Medium large, minimun 10 stk. 
Sutur: Endo-loop 4 stk. (vicryl ). Diverse: Endo-catch (præparat pose ), sug og skyl. 
Optik: 0 eller 30 gr. 

Fig.10.1. Rygleje, venstre arm ind,  
operations-holdet står på venstre side.  
Begge monitorer står på højre side. 
Placering af trokars som vist på figuren.   
 

1. 10 mm optisk trokar 
2. 10 mm arbejdstrokar 
3. 5 mm gribetang/trokar 
4. Eventuel ekstra 5 mm 

arbejdstrokar   
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Procedure 
• Pneumoperitoneum etableres med Veress kanyle igennem 1 cm stor supraumbilikal inci-

sion - langsom insufflation (max. 8 1 pr. min.) til et max. abdominalt tryk på 12 mm Hg. 
 
• Laparoskopet indsættes, og peritonealkaviteten efterses. Coecum og appendix identi-

ficeres.   
 
• Udover den 10 mm store trokar ved umbilicus til kameraet anbringes en 5 mm trokar late-

ralt i højre øvre kvadrant. Denne anvendes til gribetang (clinch eller lignende), der kan 
løfte coecum og appendix opad (den kan efter behov evt. udskiftes til en 10 mm trokar, 
som tillader passage af en Babcock, der ved udtalte inflammatoriske forandringer bedre 
kan holde coecum/appendix). I venstre nedre kvadrant anbringes en 10 mm trokar til 
gribeinstrument, klipsetang, endo-Gia og til fjernelse af appendix. Desuden indsættes i 
midtlinien mellem umbilicus og symfysen (eller lidt til venstre herfor afhængig af 
patientens ”bredde”) en 5 mm trokar til endoscissor. Den sidste trokar kan ofte undlades. 

 
• Assistenten holder kamera og gribetangen til coecum og appendix. Operatøren bruger den 

distale adgang til el-koagulation og saks til at fridissekere appendix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.2. F
 
• Dissektionen begynder med, at der via trokaren

holder appendix  (Fig 10.2.). Gennen den ned
endo-loop sutur om spidsen af appendix, som m
fossa - strækker hals (Fig 10.2 og 10.3). Endo-
venstre trokar, klippes til og fattes med 5 mm t
nem de to andre trokarersteder fridissekeres me

 
 
Er dissektionen og mobiliseringen af appendix og
operation.  
 
 

ig. 10.3. 

 i højre side (5 mm) indsættes en tang, som 
re trokar i venstre side (10 mm) sættes en 
uliggør at appendix kan trækkes op fra hø. 
loop suturen, der blev indført gennem den 
angen indført i højre side (Fig. 10.3). Gen-
soappendix. 

 cøkalpolen vanskelig, konverter til åben 
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   Fig. 10.4.     Fig. 10.5 
 
• Efter at mesenteriolum er fridissekeret påsættes klips på karrene (Fig. 10.3), hvorefter me-

senteriolum deles (Fig. 10.4). De mindste kar kan godt deles alene med el-koagulation.  
 
• Appendix’ basis fridissekeres, og der påsættes tre endo-loops, to centrale og en perifer 

(Fig. 10.4 viser een endo-loop anbragt svarende til basis). De sættes med en sådan afstand, 
at man herefter kan dele appendix mellem nr. to og tre. Stumpen forsænkes ikke.  

 
• Appendix og mesenteriolum kan evt. deles med endo-GIA’en (blåt magasin), som vist på 

Fig. 10.5, men dette er en meget dyr løsning og kun sjældent nødvendig (meget bred 
appendixbasis). Pas på, at spidsen af endo-GIA'en ikke har ureter med. 

  
• Appendix fjernes igennem 10 mm trokaren. Hvis appendix er stor og flæsket, pga. inflam-

mation og derfor ikke kan passere igennem trokaren anbringes den i en pose indført igen-
nem en af 10 mm trokarerne. Denne fjernes så sammen med trokaren. Vigtigt at kontakt 
med subcutis undgås. Der skylles eventuelt med saltvand. 

 
• Pneumoperitoneum ophæves ved at fjerne trokarene under synets vejledning, idet der 

samtidig sikres, at der er hæmostase og at viscera ikke prolaberer i trokarporten. Den 
sidste trokar fjernes parallelt med peritoneum. De store trokarporte (10-12 mm) lukkes 
med 2-0 resorberbar sutur (fiskekrog) i fascien og alle trokarporte lukkes med 4-0 
uresorberbar sutur i huden.  

 
• Der anvendes bupivacain 0.5% (5mg/ml) uden adrenalin fordelt med 10 ml ved 

umbilikalstedet og 6 ml ved hvert af de øvrige trokarsteder. Der anvendes 2 ml intrakutant 
og resten subfascielt  (fascie, muskel og peritoneum parietale). I tillæg kan der f.eks. 
anvendes ketorolac 30 mg i.v. ca. 20 minutter før afslutning af operationen.  

 
 
Postoperativt 
Observation som ved åben appendektomi. Postoperativt gives per os 600 mg brufen x 3 og 
paracetamol 1 g x 4 i 3 dage. Første dosis gives 3 timer efter, at operationen er afsluttet.  Ved 
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behov for stærkere smertestillende medicin anvendes morfinlignende stoffer p.n. efter 
afdelingens instruks. 
 
Udskrivelse når almentilstanden tillader det, og der ikke længere er tarmparalyse (abdomen 
blødt uden distention og flatuspassage). Suturfjernelse hos egen læge 10. dagen. Ingen 
løfterestriktioner. Undgå opiater. 
 
 
Komplikationer 
Generelle: Sårinfektion og intraabdominal absces. Procedurerelaterede: Lækage af klipse-
række, nekrose af appendixstumpen.  
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11. Komplikationer til laparoskopisk kirurgi 
 

Jens Georg Stage og  Jan Struckmann 

 
Efter laparoskopisk kirurgi forekommer komplikationer, som delvis er uafhængig af den lapa-
roskopiske procedure og dels komplikationer, som kan henføres til selve den laparoskopiske 
procedure.  
 
 
Generelle komplikationer  
• Sårinfektion 

 
• Intraabdominal absces  

 
• Septikæmi 

 
• Pneumoni  
 
 
Komplikationer pga. fejl ved instrumenter 
 
• Verress kanyle -  check skarphed, springfjeder samt ventil 
 
• Trokar – check skarphed, sikkerhedsskjold samt fjeder of CO2 ventil 
 
• El-dissektor/koagulator – check at kun instrumentspidsen er uden isolering 
 
• Sakse-tænger – check funktion, skarphed, bevægelighed i leddene, ved el-tilslutning 

kontroller isoleringen 
 
Procedurefejl ved  forkert anvendelse af instrumentet 
 
• Læsion af organer ved indførelsen af Veress kanyle og trokars 

 
• Blødning fra kar og organer pga. læsion ved indførelsen af trokars 

 
• Afglidning af klips på kar med efterfølgende blødning 

 
• Perforation af hulorgan pga. overset koagulation 

 
• Afglidning af klips på cysticusstumpen med lækage af galde  

 
• Læsion og overskæring af ductus choledochus 
 
• Luftemboli og pneumothorax 
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Tabel 11.1. Choledochuslæsion ved laparoskopisk kolecystektomi. 
 

Antal patienter 
N 
 

Choledochuslæsion 
N (%) 

Range 
% 

 
100.604mc 

 

 
541 (0,54) 

 
0 - 0,81 

 
6.709ec 

 

 
16 (0,24) 

 
0 - 0,81 

 
107.313 

 

 
561 (0,52) 

 
0 - 0,8 

 
mc = multicenter  
ec = enkeltcenter  
 
 
Fra det nationale register til registrering af laparoskopiske kolecystektomier fra 1991 - 1999, i 
alt 26.000 operationer, er der registreret en frekvens af choledochuslæsioner på mellem 0.5% 
- 0.8% for de sidste år. Disse tal er på linie med udenlandske registre. 
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Tabel 11.2. Konverteringer og komplikationer ved laparoskopisk kolecystektomi. 

 
      

Serie N Konvertering  
% 

95 % C.I. Komplikationer 
  % 

95% C.I. 

12 mc 100.604 8,3% +/− 0,09 2,8 +/− 0,1 
      
      

17 ec 6.709 2-5% +/− 0,09 2,8 +/− 0,1 
 
mc = multicenter  
ec = enkeltcenter  
 
Ved gennemgang af multi- og enkeltcenter serier  med ialt 107.613 laparoskopiske kole-
cystektomier fra 29 serier, ses der en beskeden variation i såvel konverterings- som kompli-
kationsratioer ( tabel 1). Resultaterne er sammenlignelige med de danske fra det nationale 
register for laparoskopisk kolecystektomi. Det skal dog bemærkes, at såvel konvertering som 
komplikationsratioer ligger noget højere her i landet. Dette skyldes formentlig den tætte regi-
strering samt validering af data. Konvertering ligger i det danske nationale register på 
omkring 10 %. 
 
Årsagerne til konvertering er : 
 
• Inflammation  1,3 % 
• Adhærencer eller uklar anatomi 1,9 % 
• Mekanisk (instrumentfejl og lign.) 0,2 % 
• Choledochussten  0,3 % 
• Adipositas  0,1 % 
• Tumor   0,1 % 
• Cirrose, cyster, fistler   0,1 % 
• Blødning   0,7 % 
• Galdevejslæsion  0,3 % 
• Perforation   0,1 % 
• Andet   0,2 % 
 
Enkeltcentre og multicentre konverterede lige hyppigt pga. inflammation, blødning og perfo-
rationer.  Enkeltcentrene konverterede hyppigere ved mistanke om galdevejslæsion end multi-
centrene. Totalt konverterede enkeltcentrene dog færre operationer end multicentrene. 
 
En sammenligning af komplikationsratio mhp. mortalitet er vanskelig grundet manglende 
fuldstændighed i oplysningerne, dog er der meddelt en mortalitetsratio i enkeltserierne på 0,03 
% og i multicentrene på 0,06 % med en usikkerhed fra 0,0 - 0,09 % (95 % C.I.).  
En sammenligning med tallene fra det danske register viser, at de samlede postoperative 
komplikationer med kardiopulmonale og infektiøse komplikationer er omkring 8 %, hvilket er 
lidt højere end de udenlandske serier. Dette skyldes muligvis forhold omkring registreringen. 
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12. Bakterier i galdeveje, antibiotikaprofylakse og 
 behandling 

Flemming Moesgaard 
 

 
Bakteriologi 
I de normale galdeveje er galden steril. Ved  patologiske forandringer i galdevejene, som ved 
f.eks. sten eller strikturer, findes der derimod ofte en blandingsflora af  E. coli, ikke-hæmoly-
tiske streptokokker, enterokokker (Klebsiella spp. og Proteus spp.) og anaerobe bakterier, 
hyppigt B. fragilis og klostridier. Antal og forekomsten af bakterier i galden afhænger af flere 
faktorer.  
 
 
Hyppighed af bakterier   
Patienter  med bakterier i galden på  operationstidspunktet har størst risiko for at udvikle 
postoperative infektiøse komplikationer. Cirka 20% af de  patienter, som kommer til elektiv 
kolecystektomi,  har bakterier  i galden på operationstidspunktet. Hyppigheden af bakterier 
stiger hos galdestenspatienter over 60 år. Ved akut kolecystektomi har omkring 60%  bakte-
rier i galdevejene, og ved sten eller striktur i  choledochus har næsten alle  patienter kontami-
neret galde.  
 
 
Aseptik 
Ved  korrekt aseptik er det kun få bakterier, som peroperativt spredes fra  patientens hud-
overflade til operationsfeltet. Ved en række indgreb er aseptikken dog ikke tilstrækkelig til at 
beskytte mod udvikling af postoperative infektiøse komplikationer. Det drejer sig især om 
indgreb på bakterieholdige hulorganer.   
 

 
Antibiotika 
Cefalosporiner og de beslægtede cefamyciner er bredspektrede og deres virkning er 
bactericid. De er alle stabile over for stafylokokkernes beta-laktamase og med undtagelse af 
enkelte af de nyeste præparater omfatter spektret stafylokokker. Streptococcus faecalis er 
normalt ikke følsom for cefalosporinerne. De ældste præparater (cefalotin og cefaleksin) har 
et spektrum, der meget ligner ampicillinets. For nyere præparater (cefuroksim, cefotaksim) er 
spektret over for gram negative bakterier (Enterobacteriaceae) udvidet. Nogle cefalosporiner 
har også en virkning på anaerobe bakterier, men oftest mindre end metronidazol.  
 
Aminoglykosider som f.eks. gentamicin og netilmicin, virker baktericidt. Bortset fra stafylo-
kokker må de gram-positive bakterier anses for resistente, ligesom anaerobe bakterier ikke er 
følsomme. Derimod er næsten alle gram negative tarmbakterier (Enterobacteriaceae) og 
Pseudomonas aeruginosa følsomme. Aminoglykosiderne  udskilles renalt og de nefrotoksiske 
skader er ofte reversible. Der er en relativ lille margin mellem  terapeutisk og toksisk dosis. 
Der bør ikke administreres  loop-diuretika og aminoglykosider på samme tidspunkt, fordi 
aminoglykosidernes nefrotoksititet derved øges.  
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Nitromidazoler, som f.eks. metronidazol og tinidazol, virker baktericidt på anaerobe bakterier. 
Der er ingen effekt på  aerobe bakterier, men de fleste anaerobe bakterier er følsomme, 
specielt Bacteroides fragilis. Metronidazol er karakteriseret ved en lang halveringstid og med 
god effekt over for Bacteroides fragilis, der hyppigt isoleres fra gastrointestinale infektioner. 
Det er en fordel at dosere én gang i døgnet ved behandling.  
 
 
Resistens 
Antibiotikas effekt på bakterier kan angives som mindste hæmmende koncentration (Minimal 
Inhibitory Concentration=MIC) i dyrkningsmediet, som helt hæmmer bakterievæksten. Fra 
mikrobiologisk afdeling angives følsomheden ofte med angivelse af tal (0, 1, 2, 3), hvor 0 = 
total resistens, 1= så ringe følsomhed, at klinisk effekt ikke kan forventes, 2= nedsat 
følsomhed, hvor den kliniske effekt kun kan opnås ved at øge doseringen op til 10 gange. Ved 
en følsomhed på = 3 kan der forventes en klinisk effekt af behandlingen. En anden måde at 
anføre resistensen på er ved bogstaverne, R (resistent), I (intermediær) og  S (sensitiv).   
 
 
Hyppighed af sårinfektion 
Der er foretaget mange klinisk kontrollerede undersøgelser over værdien af antibiotika-
profylakse ved galdevejskirurgi. Efter elektiv kirurgi på galdevejene er hyppigheden af 
sårinfektion korreleret til forekomsten af bakterier i galden. Ved konventionel kirurgi er 
hyppigheden af sårinfektion uden anvendelsen af antibiotikaprofylakse mellem 10% - 15% og 
ved anvendelsen af korrekt antibiotikaprofylakse lige under 5%. Efter indførelsen af 
laparoskopisk kirurgi er hyppigheden af sårinfektion under 2% ved anvendelsen af 
antibiotikaprofylakse. Konsekvensen af sårinfektion ved konventionel kirurgi er betydelig 
større end ved laparoskopisk kirurgi pga. sårets størrelse. De procedurerelaterede komp-
likationer omtales andet sted.  
Den rapporterede hyppighed af  sårinfektion efter samme type indgreb varierer, hvilket bl.a.  
kan skyldes, at der anvendes forskellige definitioner på sårinfektion. De hyppigheder, som her 
er nævnt for postoperativ sårinfektion gælder for sår, hvor det er nødvendigt at udtømme  pus  
eller sår, hvorfra pus udtømmes spontant.  
 
 
Antibiotikaprofylakse 
Principper for  anvendelse af antibiotikaprofylakse  i  klinikken hviler oprindelig på 
dyreeksperimentelle arbejder,  som blev foretaget for mere end tredive år siden. I flere 
dyreeksperimentelle og mange i klinisk kontrollerede  undersøgelser er det vist, at 
præoperativt påbegyndt antibiotikaprofylakse ved abdominalkirurgiske intestinale indgreb på 
hulorganer nedsætter hyppigheden af sårinfektion.  
De senere års undersøgelser har vist, at antibiotikaprofylakse skal gives systemisk ved 
anæstesiens indledning eller senest ved  hudincisionen. Desuden at postoperativt administreret 
antibiotikaprofylakse er virkningsløs.  
 
Ved elektiv galdevejskirurgi gives én dosis antibiotikaprofylakse til alle patienter. Det 
betyder, at nogle patienter med steril galde får antibiotikaprofylakse, men det er vanskeligt at 
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udpege disse patienter. Bemærk, at når der angives profylakse med  én dosis antibiotika 
(éngangsdosis), så svarer doseringen af antibiotika til ca. 2/3 døgndosis, blot givet på én gang.   
 
Der foreligger ingen undersøgelser, som afklarer om alle patienter, der laparoskopisk 
kolecystektomeres, skal have antibiotikaprofylakse. Den generelle holdning er, at alle bør 
gives  profylakse  pga. bl.a. hurtig udskrivelse og dermed ingen mulighed for observation af 
infektionstegn, intraoperativ perforation af galdeblære med  spild af kontamineret galde, grus 
og sten. En klinisk kontrolleret undersøgelse vil være vanskelig pga. den lave 
sårinfektionsfrekvens ved laparoskopisk kirurgi. Hyppigheden af intraabdominal absces er 
sjælden ved såvel konventionel som laparoskopisk kirurgi. Derimod er hyppigheden af 
postoperativ pneumoni flere gange hyppigere ved konventionel kirurgi. Antibiotikaprofylakse 
med et aminoglykosid eller cefalosporin anbefales (se tabel 1). Profylaksen påbegyndes ved 
operationens start og skal ikke fortsætte postoperativt.  
Ved anlæggelse af bilio-intestinal anastomose bør der også gives antibiotikaprofylakse rettet 
mod anaerobe bakterier og, hvis operationen varer mere end tre timer, gives yderligere 1/3 
døgndosis af metronidazol (500 mg) samt gentamicin (80 mg). Ved cholangitis behandles 
med antibiotika i tre døgn og behandlingen skal  rettes mod både aerobe og anaerobe bakterier 
(Tabel 12.1). 
 
 

Tabel 12.1. Antibiotikaprofylakse og behandling. 
 

Antibiotikaprofylakse 
 Kolecystektomi /koledokolitotomi gentamicin 160 mg engangsdosis 

     

 Bilio-intestinal anastomose gentamicin 160 mg engangsdosis 

  metronidazol 1 g  engangsdosis 

Der kunne også vælges et cefalosporin eller et nyere penicillin i stedet for gentamicin til 
profylakse 

 
Behandling 
 Perforeret galdeblære / cholangitis metronidazol 1,5 g/døgn 3 døgn 

  cefuroxim 3 g/døgn 3 døgn 

  eller   

  piperacillin/ 

tazobactram 

4 g x 3 3 døgn 

Metronidazol kan gives én gang i døgnet. Cefalosporiner og penicilliner bør administreres  x 
3 i døgner (dog under hensyntagen til halveringstiden). Ved tegn på gram negative bakterier 
i blodet (septikæmi) kan en kort behandling med gentamicin være indiceret. Nyere 
penicilliner (piperacillin/tazobactram) er effektive over for både aerobe og anaerobe 
bakterier og kan anvendes som monoterapi.     
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13. Patientinformation
 Laparoskopisk kolecystektomi i dagkirurgi 

 
Jan Struckmann og Flemming Moesgaard 

 
Galdesten 
 
Galdesten dannes i galdeblæren. Stenenes tilstedeværelse kan give anledning til galdestens-
kolik med smerter under højre ribbenskant eventuelt med udstråling til ryggen. I forbindelse 
med koliktilfældet er der ofte kvalme og opkastning. 
 
Galdesten kan give komplikationer i form af galdeblærebetændelse, men kan også give anled-
ning til stop i galdeveje med efterfølgende udvikling af gulsot og risiko for galdevejs-
betændelse. Da bugspytkirtlen har samme udførselsgang i tarmen, kan betændelsen sprede sig 
til denne. 
 
Behandling af symptomgivende galdeblæresten er operation, hvorved man fjerner galdeblæ-
ren med sten. Man undgår derved, at stenene gendannes.  
 
Fjernelse af galdeblæren betyder ikke noget for udfoldelsen af et normalt liv, og det er ikke 
nødvendigt at foretage ændringer i kosten.   
 
Forudsætninger 
 
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at indgrebet kan gennemføres som en 

ambulant operation:  

• Udover at have galdeblæresten skal De være sund og rask  
• De må ikke være over 65 år 
• Der skal være nogen til at se efter Dem i hjemmet det første døgn efter operationen 
• De skal have telefon 
 

Forberedelse til operationen 
 
De skal møde fastende om morgenen i dagkirurgisk afsnit. De får udleveret en bomuldsskjorte 
og underbenklæder. De får en blodfortyndende indsprøjtning. De må ikke have smykker eller 
neglelak på til operationen.  
De vil blive kørt til operationsstuen, hvorefter De bliver helbedøvet. Indgrebet tager 1–2 
timer.  
 

Selve operationen 
 
Operationen foregår i helbedøvelse ved en såkaldt laparoskopisk teknik, hvor der indføres 4 
små kikkertrør i bughulen, hver med en diameter på ½-1 cm. Galdeblæren fjernes gennem det 
største af kikkerthullerne over navlen. Indgrebet er ved denne metode  mest skånsomt.  
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Forskellige forhold (f.eks. tidligere operation, svær 
betændelse omkring galdeblæren) kan nødvendiggøre, at man 
må fjerne galdeblæren gennem et noget større operationssnit 
under højre ribbenskant. I så fald kan forløbet ikke være 
ambulant, men kræver et par dages indlæggelse på grund af 
større tendens til smerter, kvalme og opkastning. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 13.1 
 

Efter operationen 
 
Efter opvågningen kommer De hurtigt tilbage til dagafsnitt
at komme hjem om eftermiddagen.  
 
Der kan forekomme nogle smerter efter indgrebet, men sm
end, at Kodimagnyl eller Panodil kan klare det. De skal tag
gange daglig de første døgn eller Ibuprofen 600 mg x 3.  
 
De udskrives om eftermiddagen under forudsætning af, 
udskrives, skal en ledsager følge Dem hjem. De skal i hje
døgn.  
 

Komplikationer 
 
Komplikationer efter galdeblærefjenelse er meget sjældn
optræde er blødning, galdesiven og infektion i såre
forekommer hos mindre end 1%.   
 

Efter udskrivelsen 
 
1. Det første døgn må De ikke være alene i hjemmet og ikk
2. Flytransport frarådes den første uge efter operationen. 
3. Hvis der efter operationen kommer tiltagende smerter 

De kontakte afdelingens vagthavende læge på tlf. xx 
xxx. Dette gælder ligeledes, hvis huden bliver gul (guls

4. De må spise normal kost og genoptage almindelige aktiv
 
De vil blive telefonisk kontaktet af dagkirurgisk afsnit dage
efter operationen. Derudover skal De møde til kontrol i amb
Hos egen læge skal De have fjernet trådene i sårene 10 dage

Galdeblæ
Sten i gald

Sten i galde
K

Betændelse  
Ordliste 
rebetændelse, cholecystitis 
eblæren, cholecystolithiasis 
gangen, choledocholithiasis 
ikkert, laparoskop 
i bugspytkirtlen, pancreatitis
et. Efter nogle timer er De parat til 

erterne er sædvanligvis ikke værre 
e 2 tabletter Kodimagnyl/Panodil 3 

at De er velbefindende. Når De 
mmet være under opsyn det første 

e. De komplikationer, som kan 
t. Beskadigelse af galdegangen 

e køre bil. 

i maven, feber og utilpashed, skal 
xx xx xx og bede om personsøger 
ot).  
iteter dagen efter operationen.  

n efter operationen og igen 4 dage 
ulatoriet 4 uger efter operationen.  
 efter operationen.  
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14. Operationsoplæg 
Jan Struckmann og Jens Georg Stage 

 
Der må ikke udføres et elektivt kirurgisk indgreb uden, at der er skrevet et operationsoplæg, 
hvoraf det tydeligt fremgår, hvorfor indgrebet foretages og type indgreb.  
 
Der skal også nævnes, hvordan patienten er informeret om indgrebet. Det bør specifikt næv-
nes, at der altid er en risiko for, at der må konverteres til åben operation. 
 
De fleste klagesager går alene på, at den præoperative information om indgrebet enten ikke er 
givet eller er meget mangelfuld. Det er meget sjældent, at der i journalen klart står, om der er 
udleveret patientinformation om det kirurgiske indgreb. Det er en patients ret og afdelingens 
pligt at sørge for, at patienten får både en mundtlig og skriftlig patientinformation.  
 
 
Eksempel: Laparoskopisk kolecystektomi 
 
 
Operationsindikation 
35-årig kvinde med ophobning af smerter under højre kurvatur (galdestensanfald). Har ikke 
været ikterisk eller febril. Ultralydskanning viser multiple små sten i galdeblæren. Ingen intra- 
eller ekstrahepatisk galdestase, ductus choledochus er slank uden synlige konkrementer. Pan-
creas er normal. Levergaldetal er normale. Ingen konkurrerende sygdomme. 
Der er indikation for laparoskopisk kolecystektomi. Patienten er mundtligt informeret om den 
laparoskopiske procedure og om risici ved proceduren. Desuden informeret om mulighed for 
konvertering til åben operation. Skriftlig patientvejledning udleveret. 
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15. Operationsbeskrivelse 
Jan Struckmann og Jens Georg Stage 

 
 

I operationsbeskrivelsen skal følgende punkter være udfyldt: 
 
• Kode og navn for det kirurgiske indgreb 

• Patologi  
 
• Procedure 
 
• Præparat  
 
• Postoperative ordinationer 
 
• Evt. information til patienten 
 
• Navn på operatøren 
 
• Navne på assistenter 
 
 
Eksempel: Laparoskopisk kolecystektomi 
 
 
I    universel anæstesi 
foretages   JKA21 laparoskopisk kolecystektomi   
 
 
Patologi 
Galdeblæren er spændt, let inflammeret og indeholder multiple små sten, men ingen pus.  
Leveren og det sete af ventriklen og colon er normale. 
 
Procedure 
Patienten lejres i 30º Trendelenburgs position. Opadkonveks 1 cm lang incision supraumbi-
likalt. Hud og fascie løftes med to lus, og Veress kanyle indføres kaudalt. Der er frit indløb af 
saltvand og initialtrykket er under 5 mm Hg. Der etableres pneumoperitoneum til et tryk på 12 
mm Hg. 10 mm Trokar indføres blindt i kaudal retning. Med laparoskop 0º optik efterses ab-
domen. Patienten lejres i 30º antiTrendelenburg, og der indføres én 10 mm trokar i epigastriet 
samt to 5 mm trokars under højre kurvatur, alle under synets vejledning. Der er injiceret 
Bupivacain  (5 mg/ml) i hud og fascie svarende til trokarstederne. 
Fundus og infundibulum af galdeblæren fattes med gripetænger, hvorved  ductus cysticus ud-
rettes og Calot´s trekant præsenteres. Collum af galdeblæren fridissekeres fra leverens under-
flade. Ductus cysticus frilægges 360º klods på galdeblæren således, at forbindelsen mellem 
ductus cysticus og infundibulum er helt frilagt. Arteria cystica frilægges klods på 
galdeblæren.  
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Ductus cysticus deles klods på galdeblæren efter, at den er klipset dobbelt centralt og enkelt 
perifert. Arteria cystica deles tilsvarende klods på galdeblæren efter dobbeltklipsning centralt 
og enkelklipsning perifert. 
Peritonealreflektionerne til galdeblæren på højre og venstre side deles, og galdeblæren fjernes 
retrogradt under successiv el-koagulation. Inden sidste strøg kuperes efterses galdeblærelejet, 
og det findes tørt. 
Galdeblæren fattes med gribetang og fjernes gennem umbilikalporten under anvendelse af 
“næsespekulum”. 
Der skylles og opsuges svarende til galdeblærelejet. 
Trokars fjernes under synets vejledning. 10 mm trokarporte lukkes med  
 vicryl 2-0 i fascie 
 nylon 3-0 i hud 
 
Præparat 
Opklippet galdeblære viser multiple små sten, vægfortykkelse med let inflammation. Klips på 
ductus cysticus sidder klods på galdeblæren. 
      
   rp. fuldkost 
   rp. mobilisering 
For smerter   rp. paracetamol  1 g x 4 
   rp. ibuprofen 0.6 g x 3 
   rp. morfin 10 mg p.n. 
 
Operatør 
Assistent(er) 
 
 
Videre plan 
Hvis almentilstanden tillader det, kan patienten udskrives senere samme dag eller dagen efter. 
Telefonisk kontakt til patienten dagen efter operationen. Suturfjernelse hos egen læge 10 dage 
efter indgrebet. Kontrol i ambulatoriet afhængig af afdelingens rutine.  



16. Behandling af komplikationer ved laparoskopisk 
 kolecystektomi 
 

Flemming Burcharth, Flemming Moesgaard og Ole Vagn Nielsen 

 
Procedurerelaterede komplikationer ved laparoskopisk kolecystektomi er blødning og- /eller 
læsion af de dybe galdeveje.  
Det er meget vigtigt, at læsionen altid beskrives meget nøje og samtidig hvordan man har 
håndteret komplikationen. Antibiotisk behandling ved galdevejskomplikationer rettes mod 
både aerobe og anaerobe bakterier. 
 
 
Peroperative komplikationer 
 
Blødning under den laparoskopiske procedure 
Blødning under den laparoskopiske procedure kan oftest håndteres ved at fatte karret med en 
tang og se, om blødningen standser og herefter elektrokoagulere eller sætte en klips på karret. 
Ved påsætning af klipsen må man sikre sig, at ikke andre strukturer (specielt ductus 
choledochus eller ductus hepaticus) berøres af klipsen. Kolangiografi bør søges udført i alle 
tilfælde, hvor der er mindste tvivl om de anatomiske forhold. Der må ikke deles rundagtige 
strukturer i området, før man har vurderet blødningskildens relation til de dybe galdeveje. 
Hvis disse regler ikke kan overholdes, eller hvis blødningen ikke kan standses, må der 
konverteres til åben operation. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Fig. 16.1 
 
 
 
 
 
 

 

Hepatocystiske 
trekant 

Calot's 
trekant 
Årsagerne til læsion af galdevejene under kolecystektomi kan samles i tre kategorier. 
 
Farlig anatomi pga. mange og ofte lumske variationer i de ekstrahepatiske galdeganges anatomi og 
forløbet af arteria hepatica, herunder arteria cystica (ca. 20% anomalier i forløbet af de hepatiske 
arterier). 
 
Farlig patologi ved  akut cholecystitis, Mirizzis syndrom og ved stor sten i Hartmann's poche. 
 
Farlig kirurg pga. manglende erfaring, dårlig assistance eller manglende forståelse for betydningen 
af konvertering (kender ikke de 10 bud). 
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Figuren 16.1 viser  den hepatocystiske trekant, 
som  afgrænses af ductus hepaticus communis, 
ductus cysticus og leverens underside 
(afgrænset med rød farve). Calot's trekant 
udgør den nederste del af den hepatocystiske 
trekant og afgrænses af ductus hepaticus 
communis, ductus cysticus og a. cystica (gråt). 
Inden for den hepatocystiske trekant er der altid 
risiko for blødning og læsion af enten ductus 
hepaticus, ductus choledochus  og- /eller a. 
hepatica. Der må ikke overskæres nogen 
rundagtige strukturer i dette område før 
anatomien  er klarlagt mht. relationen mellem 
ductus cysticus, infundibulum  og a. hepatica 
dexter.   



54

Blødning efter konvertering 
Ved blødning omkring ductus cysticus, choledochus, hepaticus, og leverhilus efter konver-
tering til åben operation kræves, at man følger nedenstående retningslinier for at hindre læsion 
af de dybe galdeveje. Graden af blødning varierer fra helt minimal blødning til (i sjældne til-
fælde) livstruende blødning. Ved galdevejskirurgi er det vigtigt at kende til de håndgreb, som 
er nødvendige for at standse en blødning omkring galdevejene uden risiko for læsion af de 
dybe galdeveje.   
 
• Først fattes ligamentum hepatoduodenale med venstre hånds tommel-, og pegefinger 

(pegefingeren i foramen epiploicum), som herefter klemmes af mellem to fingre (Pringle 
manøvre).  

 
• Hvis der er hæmostase lettes på afklemningen under samtidig sugning. Der sættes en Allis 

tang (ikke pean) på det blødende område.  
 
• Herefter vurderes blødningsstedets relation til ductus cysticus, ductus choledochus, højre 

og venstre ductus hepaticus, a. hepatica og v. portae. Først herefter sættes en pean på 
karret, som enten ligeres eller gennemstikkes.  

 
Det er strengt forbudt at gennemstikke et kar i dette område uden først at have sikret sig 
ovenstående.  

 
• Hvis der ikke kan etableres hæmostase ved ovenstående procedure, tilkaldes en senior 

kollega  straks. Ligamentet  afklemmes med en blød tang eller kartang, og der skabes 
overblik ved sugning og ovenfor nævnte procedure gentages.  

 
• I meget sjældne tilfælde kan der være livstruende blødning fra hilusområdet, trods 

afklemning af ligamentet. Der  udtamponeres med servietter og en kollega med erfaring i 
leverkirurgi tilkaldes.    

 
 
Hvis anatomien ikke er fuldstændig klarlagt ved den hæmostatiske procedure, skal der altid 
foretages kolangiografi.   
 
 
Choledochuslæsion under den laparoskopiske procedure 
 
Hvis man erkender et mindre hul (under 25% af omkredsen) uden substanstab, kan hullet luk-
kes efter konvertering til åben kirurgi. Afhængig af forholdene indlægges et T-dræn. Der  
sutureres med monofil eller polyfilament sutur (4-0 eller 5-0). Der afsluttes med at indlægge 
et sugedræn.  
 
Ved et mindre hul, men med substanstab, hvor det meste af væggen er intakt indlægges et T-
dræn i choledochus (Fig. 16.2) efter konvertering til åben kirurgi. Choledochus lukkes om-
kring drænet med 4-0 sutur (monofil eller polyfilament sutur). Der foretages peroperativ ko-
langiografi, og der indlægges et sugedræn.   
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Fig. 16.2 Fig. 16.3  
  
I de allerfleste tilfælde, hvor det drejer sig om sidelæsioner større en
totale overskæringer af ductus choledochus eller hepaticus indlægg
nr. 8 - 10 i den proksimale ende af galdegangen til ekstern aflednin
res med endo-loop sutur. Den distale ende af ductus choledochus 
skadige den yderligere. Der skylles med saltvand for at se, om sutu
og der foretages kolangiografi (Fig. 16.3). Til sidst lægges et suged
veldræneret, abdomen er uåbnet og patienten overflyttes ind
specialafdeling, som foretager galdevejsrekonstruktioner. Det skal
40% af tilfældene opdages galdevejslæsionen under den 
kolecystektomi.   
 
 
Choledochuslæsion under den åbne procedure 
 
Her følger man de samme regler som nævnt under ovenstående afs
af choledochus kan man, meget afhængig af den kirurgiske ekspert
mær rekonstruktion. Der er to muligheder: 
 
Rekonstruktion af ductus choledochus over T-dræn 
Hvis begge ender af choledochus er pæne og uden tegn på stramn
konstruktion, forudgået af Kocher’s manøvre. 
 
Der foretages en koledokotomi i den proksimale del af choledochus
dræn (tilpasset størrelsen af choledochus).   
 
De to choledochusender sutureres med 4-0 eller 5-0 absorber
vicrylknuder (Fig. 16.2).  
 
Det distale ben af T-drænet må ikke gå igennem papillen. Der foret
grafi mhp., om koledokotomien og anastomosen er tæt.  
 
Der foretages kolangiografi 10 dage postoperativt. Er der frit kontr
ingen lækage, afklemmes T-drænet og hvis der ikke kommer gal
fjernes 4 dage senere (altså 14. dage postoperativt). T-drænet fjerne
ny kolangiografi viser normal choledochus.   
 

Fig. 16.4 
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Det er sjældent, at det går så glat som nævnt, idet der ofte i en periode kommer galde i su-
gedrænet. Sugedrænet skal så blive liggende, og T-drænet skal være åbent til pose. Når sekre-
tionen aftager gennem sugedrænet foretages ny kolangiografi gennem T-drænet mhp. lækage. 
Hvis der kun er minimal lækage, kan T-drænet afklemmes og sugedrænet kan i løbet af et par 
dage omdannes til et nøgendræn (uden sug). I så tilfælde forkortes det over nogle gange. T-
drænet skal ligge mindst 3 måneder og må først fjernes, når kolangiografi viser, at anastomo-
sen er helet uden stenose.  
 
Det skal endvidere bemærkes, at end-to-end anastomoser er usikre og ca. 50% får strikturer. 
 
 
Rekonstruktion i form af hepatiko-jejunostomi 
Hvis der er substanstab eller stramning mellem de to choledochusender, skal man ikke 
foretage rekonstruktion over T-dræn, idet der kommer nekrose af anastomosen, lækage og 
stenose. Det bliver herefter meget vanskeligt senere at foretage rekonstruktion. Alternativt kan 
der i disse tilfælde anlægges en hepatiko-jejunostomi a.m. Roux (se Fig. 16.4 ). Da 
choledochus på dette tidspunkt er af normal størrelse, er det ofte teknisk vanskeligt at anlægge 
anastomosen, og der kan komme stenose af anastomosen med efterfølgende kolangit.  
 
Det må derfor på det kraftigste anbefales, at denne type rekonstruktion kun foretages i den 
peroperative fase, hvis det er en meget rutineret operatør inden for galdevejskirurgi, som fore-
står indgrebet. Derfor anbefales at følge proceduren som anbefalet under læsion af choledo-
chus, som er beskrevet under den laparoskopiske procedure.  
 
 
Postoperative komplikationer 
 
Patienter, der får foretaget laparoskopisk kirurgi udskrives fra samme dag til to døgn efter 
operationen. Mange postoperative komplikationer erkendes derfor ikke under indlæggelsen og 
nogle patienter, der indlægges akut efter nylig laparoskopisk kirurgi, har haft et til to vagt-
lægebesøg før de indlægges, bl.a. fordi symptomerne ikke sjældent er blevet mistolket som 
normale gener efter et kirurgisk indgreb. Ved indlæggelsen kan komplikationen således  alle-
rede være flere døgn gammel med begyndende organpåvirkning.  
 
Hvis en patient indlægges kort tid efter udført laparoskopisk kolecystektomi pga. enten smer-
ter, feber eller icterus, må der afhængig af symptomatologien, mistænkes:  
 
• Ansamling (blod/galde) subhepatisk 
• Lækage af cysticusstumpen  
• Læsion af ductus choledochus/hepaticus 
• Underbinding af ductus choledochus  
• Aberende galdegang i galdeblærelejet 
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Dette kræver altid udredning med leverprøver og ultralydskanning af abdomen. Ved fund af 
en subhepatisk ansamling, foretages punktur af ansamlingen og indlæggelse af dræn. Ved 
aspiration af galde ved punkturen foretages ERC med henblik galdevejenes anatomi. Hvis der 
er tegn på cysticuslækage indlægges en endoprotese. Ved læsion af choledochus overflyttes 
patienten til en afdeling, som foretager galdevejsrekonstruktioner.  
 
Lækage af cysticusstumpen 
Ved mistanke om lækage af cysticusstumpen foretages ultralydskanning med henblik på 
ansamling af væske i abdomen, ofte subhepatisk. Ved fund af en ansamling foretages punktur 
og aspiration. Aspireres galde foretages ERC med henblik på årsag til galdelækagen. Ved 
cysticuslækage anlægges en endoprotese, og der gives antibiotika rettet mod aerobe og an-
aerobe bakterier som ved cholangitis. Efterfølgende ultralydskanning og klinik vil afgøre, om 
behandlingen alene kan klares på denne måde. Hvis patienten får organpåvirkning (bliver 
septisk) trods antibiotika og endoprotese, er åben operation nødvendig. Ved den åbne 
operation, gennemstikkes cysticusstumpen og der foretages drænage af de intraabdominale 
ansamlinger.  
Ved de sjældne tilfælde af lækage fra overskåren aberrende galdegang er behandlingen den 
samme. 
 
Læsion af ductus choledochus eller hepaticus 
Læsion af choledochus med overskæring er altid en alvorlig komplikation, idet patienten, 
trods korrekt og vellykket rekonstruktion, har risiko for stenose af anastomosen og senere 
biliær cirrose. Derfor tilkendes alle patienter med denne læsion en erstatning fra patientfor-
sikringen.  
 
Hvis der ved ERC diagnosticeres en overskæring af choledochus/hepaticus postoperativt, skal 
patienten overflyttes så hurtigt som muligt til et sygehus der foretager galdevejsrekonstruk-
tioner:  
 
• Århus Kommunehospital 
• Aalborg Sygehus    
• Odense Universitets Hospital 
• Amtssygehuset i Herlev   
• Rigshospitalet  
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