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Sammanfattning

Ljumskbråck är hos barn är nästan alltid indirekta och beror på en ofullständigt stängd processus 

vaginalis peritonei, genom vilken tarm kan herniera ned till ljumske eller pung/yttre blygdläpp. 0,8  

– 4,4 % av alla barn drabbas, och det är vanligare hos för tidigt födda barn. Pojkar drabbas i högre 

utsträckning än flickor. Pga risken för inklämning opereras alla ljumskbråck. På Uppsalas 

barnkirurgiska klinik fanns inga aktuella siffror på bl a antalet bråck som opereras/år, köns- och 

sidofördelning och komplikationsfrekvens, något som denna studie kastar ljus över. I studien, en 

retrospektiv journalstudie, inkluderades 304 barn som opererats mellan 1/7 2008 och 30/6 2011 

(operationskod JAB00). Uppgifterna analyserades och jämfördes med resultat från andra studier.

304 barn opererades under treårsperioden; 101,3 barn per år. Medelåldern var 2,2 år, 87 % var 

pojkar och 13 % flickor. 38,4 % av barnen var för tidigt födda. 45 % var utomlänspatienter. 26 % 

hade en inklämningsepisod preoperativt, och drygt 1/3 av patienterna var på återbesök på 

barnkirurgiska mottagningen. Efter 6,3 % av alla operationer uppstod en/flera större komplikationer.  

Den höga siffran prematurt födda kan bero på att många av dessa barn vårdas på Akademiska 

sjukhuset. I dag överlever också fler för tidigt födda barn än det gjordes på exempelvis 70- och 80-

talen. Antalet sammanlagda komplikationer översteg siffror från andra liknande studier, men vi såg 

en lägre frekvens av allvarliga komplikationer. Enbart en tredjedel av patienterna kom på återbesök 

på barnkirurgen, något som kan diskuteras både ur kostnadseffektivitets- och 

patientsäkerhetssynpunkt, samt med tanke på eventuella framtida studier i ämnet. Det kan således 

vara värdefullt med en gemensam återbesöksstrategi. något som också föreslås i ett PM från maj 

2012.



Bakgrund

Ljumskbråck är en relativt vanlig åkomma hos barn som drabbar 0,8 – 4,4 % av alla barn (1,2). Hos 

prematurt födda är incidensen 5 – 30% (2,3,4,5,6).

Ljumskbråck innebär att tarmen kan passera från bukhålan till ljumsken eller pungen/labia majora,  

genom ett utskott från bukhinnan (processus vaginalis peritonei). Detta utskott tros bildas då 

testikeln, eller hos flickor, lig. teres uteri, vandrar genom inguinalkanalen. Normalt ska processus 

vainalis peritonei vara sluten före födsel i fullgången tid. Hos flickor sluts proc. vaginalis peritonei 

tidigare än hos pojkar, omkring sjunde graviditetsmåndaden jämfört med sjunde till nionde. (1,7) 

En öppetstående proc. vaginalis peritonei kan, beroende på hur pass vid den är, ge ett indirekt 

ljumskbråck eller ett hydrocele. Bråcken kan vara unilaterala (90%) eller bilaterala (10%). Bland de 

unilaterala bråcken är det vanligare (60 %) med högersidiga jämfört med vänstersidiga bråck (30 %) 

(7), hos både pojkar och flickor. Pojkar drabbas oftare av ljumskbråck än flickor, med en kvot som 

varierar mellan 3:1 till 10:1. (1) Nästan alla ljumskbråck hos barn är indirekta (99-99,75 %), dvs. de 

lämnar bukhålan via anulus ing. prof. lateralt om epigastricakärlen och följer inguinalkanalen för att  

sedan nå underhuden via anulus ing. superf.

 

Symtomen kan vara en (intermittent) synlig eller palpabel utbuktning i ljumsken, obehagskänsla 

eller smärta. Vid inklämning blir bråcket hårt, och barnet får intervallsmärtor, kräkningar, utebliven 

gas-/faecesavgång och ibland peritonittecken. En inklämning innebär att tarmen drabbas av venös 

stas och därmed riskerar att obehandlad gå i nekros inom loppet av ett till två dygn. Om ett 

ljumskbråck upptäcks hos ett barn bör det åtgärdas, dels på grund av att det ej försvinner spontant 

(1) och dels pga den relativt höga inklämningsrisken (c:a 9-17%).(1,8,9) Speciellt hög 

inklämningsrisk är det i 2-3-månadersåldern; 28-31 %.(1,4)

Behandlingen är operativ, och kan göras antingen öppet (extirpation av bråcksäck) eller med 

titthålskirurgi (laparoskopisk herniorafi). Vid barnkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset 

görs de allra flesta ljumskbråcksoperationerna med den öppna metoden; ca 100 per år jämfört med 

2-3 laparoskopiska operationer per år. Vid öppen operation används Mitchell-Banks 

operationsmetod, som i korthet går ut på en 1,5 cm incision över inguinalkanalens yttre mynning 

utan att öppna inguinalkanalen, luxerar upp funiculus spermaticus, identifierar ductus deferers och 

tesikulariskärlen och friar dem från bråcksäcken (proc. vaginalis peritonei). Därefter görs en hög 

suturligatur kring bråcksäcken som sedan delas. Suturligaturen sätts alldeles utanför anulus ing 

superfic., men när traktion i funikeln släpps hamnar sturligaturen vid anulus ing. prof. (10)



Vid Fergusons operationsmetod, som först beskrevs i hans originalartikel från 1895, öppnas även 

externus obliqus och inguinalkanalen. (11)

Som vid alla kirurgiska ingrepp finns risk för komplikationer, där bråckrecidiv, sekundär retentio, 

testikelatrofi och postoperativ infektion är några exempel.

På UAS brukar barn som är yngre än 45 fulla veckor vårdas postoperativt på 95 F, medan barn som 

är äldre än så övervakas på BUVA postoperativt. Barn under ca 6 månader gör sin 

ljumskbråcksoperation inneliggande medan de som är äldre än så kan få sitt ljumskbråck åtgärdat 

dagkirurgiskt (se bilaga). De två vanligaste postoperativa smärtlindringsmetoderna i Uppsala är 

antingen en sakral blockad som anläggs av narkosläkare, eller att operatören lägger lokalanestetiska 

i sårkanterna i samband med slutning av såret. Det finns på UAS inga färdiga bestämmelser för 

vilken metod som används när, men generellt är det prematurer/exprematurer och nyfödda barn som 

får en sakral blockad, och man undviker då opiatbehandling med tanke på bl a apnérisk. Större barn 

(som oftast tål opiater och kommer som friska dagvårdspatienter) får vanligtvis lokalanestika i såret  

samt paracetamol och vid behov även lite morfin post op. Även i litteraturen beskrivs att 

sakralanestesi oftast används hos yngre barn, medan infiltrationsanestesi är vanligare hos större 

barn.(1,3) Barn under 2 års ålder skall enligt Akademiskas PM kallas till ett återbesök 6 månader 

postoperativt.

Trots att det varje år utförs omkring 100 öppna ljumskbråcksoperationer på barn under 15 år vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, har inte komplikationfrekvensen eller följsamheten till riktlinjerna 

utvärderats. Syftet med denna retrospektiva kvalitetssäkringsstudie är således att beskriva 

smärtlindring, återbesök samt komplikationsfrekvens hos barn som opererats för ljumskbråck under 

en treårsperiod.



Patienter och metoder

Studien genomfördes som en retrospektiv journalgenomgång av barn under 18 år som opererats för 

ljumskbråck vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 1/7 2008 och 30/6 2011. Patienterna 

identifierades dels via det patientadministrativa systemet Di-Diver (Sysco Software Solutions, 

Belfast, Irland) avseende operationskod JAB00; ”öppen operation av ljumskbråck med exicision av 

bråcksäck”, och dels via barnkirurgiska klinikens egen operationsdatabas i FileMaker Pro under 

samma tidsperiod. Patienterna söktes sedan upp i vårdinformationssystemet Cambio Cosmic 

(Cambio Healthcare Systems, Linköping, Sverige) och den till Cosmic kopplade databasen för 

inscannade dokument; Kovis.

Uppgifter om bl a länstillhörighet, ålder och vikt vid operation, eventuell prematur födsel, kön, sida 

för bråck, eventuell inklämning och när den skedde, operationstid, vårdform, smärtlindring 

perioperativt, ev. återbesök och när de skedde, ev. komplikationer som infektion, sekundär retentio, 

bråckrecidiv etc. registrerades i en lösenordsskyddad Excelfil (Microsoft Excel 97 SL-2, Microsoft 

Corporation, Redmond, CA). Dessa uppgifter har sedan analyserats i Microsoft Excel/Open Office 

Calc samt statistikprogrammet SPSS (SPSS version 19 for Windows, SPSS Inc.,LEAD Technolo-

gies, Haddonfield, NJ, USA) där grupper jämfördes med chi2-test.

Studien är en kvalitetssäkring inom barnkirurgiska kliniken, och kommer inte att publiceras. Någon 

ansökan till etikprövningsnämnd har därför inte gjorts.

Med ”bilaterala bråck” avses de bråck som var bilaterala och där båda sidorna åtgärdades i samma 

seans. De av barnen hade dock först ett bråck på ena sidan som opererades, men sedan utvecklade 

ett bråck på den andra sidan räknas i denna statistik som unilaterala.



Resultat

Antal operationer: 304 under treårsperioden (101,3 st/år).

Kön: 264 pojkar, 40 flickor, vilket ger 86,8 % pojkar och 13,2 % flickor.

160 av bråcken var högersidiga (52,6 %), 113 var vänstersidiga (37,2 %), 31 bilaterala (10,2 %).

Hos flickorna var det vanligast med vänstersidiga bråck (17 högersidiga, 20 vänstersidiga, 3 

bilaterala) men skillnaden var ej signifikant. Hos pojkarna var vanligare med högersidiga bråck 

(143 höger, 93 vänster, 28 bilaterala). Det var något vanligare med bilaterala bråck hos pojkarna än 

hos flickorna (10,6 % respektive 7,5 %) men skillnaden var ej signifikant.

Bland de prematurt födda barnen var det 47 högersidiga, 46 vänstersidiga och 24 bilaterala bråck.

28 patienter (9,2 %) utvecklade ett kontralateralt bråck som opererades under studien; 17 av dessa 

hade sedan tidigare åtgärdat ett högersidigt och utvecklade sedan ett på vänster sida, 11 hade initialt  

ett vänstersidigt och fick ett på höger sida.

Ålder vid operationen: Medelålder: 2 år och 2 mån, medianålder: 5 månader och 18 dagar. SD: +/- 3 

år. Den äldsta patienten var 16 och ett halvt år och den yngsta opererades dagen efter den föddes. 

Vid uppdelning på kön noteras att flickorna hade en generellt något högre medel- och medianålder  

än pojkarna. Medel och medianvärde för flickor 3 år 5 mån, medelålder pojkar 2 år (median 5 

månader). Denna skillnad i medelålder vid operation var signifikant (p = 0,006).



Patienternas vikt varierade mellan 870 g och 58 kg. Median: 6,8 kg, medel: 11 kg, SD: 9,4.

Från Uppsala läns landsting kom 166 patienter (54,6 %), och 138 st (45,4 %) var således 

utomlänspatienter. De vanligaste länen förutom Uppsala var Gävleborgs län (39 patienter) och 

Södermanlands län (34 patienter).

Av de 138 utomlänspatienterna var 87 st prematurt födda (63 %).

117 patienter av 304, dvs 38,4 %, var födda före v 37+0 och räknas således som prematurt födda. 

Den allra mest prematurt födda var född i v 22+6.

113 av 117 prematurer var under två år då de opererades för sina ljumskbråck. Medelåldern vid 

operation var 46+2 v korrigerad ålder, median 44+1, SD 16+0. Den yngsta var 28+1 v korrigerad 

ålder vid op och den äldsta 122+3. 

(5 av de 117 barnen som var födda innan v 37+0 opererades då de var två år eller äldre, och är inte 

medräknade i statistiken gällande korrigerad ålder vid operation).

Operationstiden baseras på de patienter där man enbart opererade ljumskbråcket. 45 patienter med 

fler operationskoder än JAB00 är exkluderade. Gällande de unilaterala bråcken (235 st) varierade 

operationstiden mellan 12 min och 100 min, medel 36 min, median 35 min, SD 7,8. De bilaterala 

(24 st) tog mellan 25 och 120 min, medel 71,4 min, median 70 minuter, SD 24,5.

Hos 78 patienter (25,7 %) fanns en eller flera inklämningepisoder dokumenterade i journalen, och 
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hos 226 (74,3 %) av patienterna fanns ingen sådan dokumenterad. Vid uppdelning i prematurt född 

eller icke prematurfödd, hade 31,6 % av de prematurt födda inklämningsepisoder jämfört med 21,9 

% av de fullgångna. 

I hela materialet hade 7,9 % en eller flera inklämningsepisoder dokumenterade (24/304), medan 

15,8 % (48/304) hade inklämning veckan innan operationen och 2,0 % (6/304) hade irreponibla 

bråck och opererades därför akut.

Vårdformen var slutenvård vid 195 operationer (64,1 %) och 109 operationer (35,9 %) gjordes i 

öppenvård. Tre av slutenvårdspatienterna var planerade som öppenvårdspatienter men fick 

konverteras till inneliggande vård (På grund av urinstämma postoperativt (två patienter) samt 

smärtor, illamående och kräkningar (en patient)).

Hos tio av de 40 av flickorna fann man ovarier och/eller tuba i bråcksäcken, och hos sju av dessa tio 

patienter gjordes en kromosomanalys. I samtliga fall visade kromosomanalysen normal kvinnlig 

kromosomuppsättning.

Antibiotikaprofyax gavs vid 24 operationer och vid 278 ej. I två journaler framgick inte om 

antibiotikaprofylax gavs eller ej. Av de som fått antibiotikaprofylax och orsaken till detta angavs 

handlade det oftast om komorbiditet, där hjärtsjukdom (t ex öppetstående ductus eller VSD) var den 

dominerande orsaken.

Utöver generell anestesi med orotrakeal intubation eller larynxmask erhöll 153 patienter 

sakralanalgesi (”en-dos-epidural”), medan 126 patienter fick infiltrationsanestesi i sårområdet. Hos 

22 barn gick analgesiiform ej att utläsa ut tillgängliga dokument och två patienter erhöll sårkateter  

för lokal bupivakaininfusion i såret (båda dessa genomgick samtidig stomioperation). En patient 

erhöll en ilioinguinalnervsblockad.

Sakral blockad
50,33% Infiltrationsanestesi

41,45%

Ilioinguinalisblockad
0,33%

Sårkateter
0,66%

Oklar anestesiform
7,24%

Smärtlindring

Sakral blockad
Infiltrationsanestesi
Ilioinguinalisblockad
Sårkateter
Oklar anestesiform



Som postoperativ smärtlindring ges alltid paracetamol, dock kan detta ibland vara ordinerat i  

anestesijournalen och ibland ges som sjuksköterskeordination på BUVA. 259 patienter hade 

dessutom ordinerats morfin vid behov, och av dessa var det 87 som fick morfin. Inget morfin hade 

ordinerats till 45 patienter och för en patient kunde inte anestesijournalen återfinnas. Av de 87 

barnen som fick morfin gavs mellan 0,4 och 2 doser (1 dos = barnets vikt i kg x 0,05 mg morfin).

Minst ett postoperativt återbesök gjordes av 182 patienter. 122 patienter var inte på något 

dokumenterat återbesök postoperativt. Av återbesöken gjorde 66 patienter detta på sin hemort, och 

åtta hade återbesök/uppföljning på annan mottagning (främst neonatala uppföljningsmottagningen).  

Således var det 108 patienter som gick på regelrätta återbesök på barnkirurgen UAS. De flesta av 

dessa återbesök  inföll ca 6 månader postoperativt. Av de som var på återbesök var 36 patienter över 

två år vid operationen; 33 pojkar och 3 flickor. Det var 47 patienter som var under två år vid 

operationen och som ej kallades till återbesök.

Två patienter kom på > 1 återbesök; båda dessa var på tre återbesök. Båda patienterna följdes pga 
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misstänke om sekundär retentio. Den ena patienten friades och den andra gick på fortsatta kontroller 

vid studiens avslutande.

Komplikationer: I denna studie har vi delat upp komplikationerna i mindre och större. Enbart de 

komplikationer som uppstått och dokumenterats under studietiden har inkluderats.

Mindre komplikationer uppstod efter 40 operationer (13,2 %, 40/304), men fem barn hade två 

mindre  komplikationer varför sammanlagt 45 mindre komplikationer uppstod. 

Större komplikationer uppstod efter 19 operationer (6,9 %, 21/304), men två barn hade två större 

komplikationer, varför sammanlagt 21 större komplikationer uppstod.

9,4 % av de prematurfödda patienterna fick större komplikationer, att jämföra med 4,3% av de 

fullgångna. Denna skillnad var ej signifikant.
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Den vanligaste större komplikationen var behov av postoperativ antibiotikabehandling; 2 % (6 pat 

av 304). Tre patienter (0,99 %) konverterades från öppenvård till slutenvård postoperativt. Två 

patienter (0,66 %) fick hematom i skrotum som dokumenterades utan åtgärd. Fem pat (1,6 %) 

utvecklade en sekundär retentio testis, och tre patienter fick bråckrecidiv (0,99 %). Ingen 

konstaterad testikelatrofi fanns dokumentera under studietiden, men en misstänkt atrofi följdes vid 

studietidens slut.

Tre misstänka sekundära retentio noterades (0,99 %), och ett fall av misstänkt recidiv fanns (0,33 

%).



Diskussion

Felkällor som uppstår i journalstudier som denna är exempelvis inkorrekt eller ofullständiga 

journalanteckningar, felaktiga operationskoder, ofullständiga diagnos- eller åtgärdsregister vid 

patientselektionen. Även i datainsamlingen och resultatberäkningarna finns risk att fel uppstår.  

Positivt är dock att studien omfattar relativt många patienter, och alla har minst ett års  

uppföljningstid. 

För att få mer korrekta siffror gällande exempelvis komplikationer och kontralaterala bråck skulle 

det dock vara önskvärt med en prospektiv studie med checklista för de viktigaste variablerna, en 

ännu längre uppföljningstid och ett större patientunderlag.

Validiteten av vår studie bekräftas exempelvis av vår köns- och sidofördelning, som stämmer väl 

överens med vad som anges litteraturen:  86,8 % pojkar och 13,2 % flickor (71 – 84 % pojkar och 

16 - 29 % flickor (2,8). Sidofördelningen var 52,6 % högersidiga bråck (tidigare studier: 40 – 65 

%) , 37,2 % vänstersidiga (22 – 32,5 %) och 10,2 % bilaterala (8 – 38 %) (2,8,9,12,13,14). Hos de 

för tidigt födda barnen såg sidofördelningen något annorlunda ut; Höger 40,2 %, vänster 39,3 %, 

bilaterat 20,5 %. Medelålder vid operationen var två år och två månader, att jämföra med 3,3 år hos 

Ein et al (2), något som speglar vår högre andel prematurt födda barn. I vår studie var andelen 

prematurfödda betydligt högre än i andra studier; 38,5 % jämfört med 3 – 5 %.(2,8) En anledning 

till detta skulle kunna vara att Akademiska tar emot patienter även från andra län än Uppsala (63 % 

av de prematurt födda patienterna var utomlänspatienter), eftersom dessa p g a prematuritet  

och/eller komorbiditet ej blev opererade i sitt hemlän. I både Ein et al och Karabulut et al:s studier  

angavs prematurt födda som barn födda innan v 36, medan vi valde att använda definitionen barn 

födda innan v 37+0 som prematura (15), vilket ger en något större grupp. Ein et al har siffror från 

1969 – 2004, och då andelen extremt prematurt födda barn som överlever är högre nu än på 70- och 

80-talen (16) bör det betyda att det 2008 – 2011 fanns en större grupp prematurfödda som kunde 

utveckla ljumskbråck. Det är även de minsta barnen (500 – 1000 g) som beräknas ha högst 

ljumskbråcksincidens. (13)

Av de 113 prematurt födda som opererades på Akademiska inom 2 år från födelsen var medelåldern 

vid operation 46+2 v och medianåldern 44+1 v. Sammanfattningsvis liknar data från vår studie de 

som publicerats tidigare frånsett en högre andel prematurt födda barn.

Inklämningsepisoder preoperativt fanns angett hos en fjärdedel, 25,7 %. I litteraturen anges 

inklämningsrisken till 9-17%.(1,8,9) Högst inklämningsrisk är det vid  2-3-månadersåldern; 28-31 

% (1,4), men även under hela första levnadsåret (17). Hos de prematurt födda barnen sågs 



inklämning hos 31,6 %. Detta skiljer sig från vissa studier, med 13-18 % inklämningrisk (1) hos 

prematurt födda. Andra studier har dock visat att inklämningsrisken kan vara högre hos 

prematurfödda; 39 % hos Ein et al. (2) Puri et al hade 31 % inklämningar i en studie med drygt 500 

barn, ett år eller yngre. (18) Kriterierna för inklämning kan variera mellan studier, och vår incidens 

anger alla inklämningar, oavsett hur nära inpå operationen de skedde, om de kunde reponeras 

manuellt (i hemmet eller på sjukhus) eller krävde en akut operation. I vårt material var 7,7 % av 

inklämningarna irreponibla och krävde akut operation. 4,5 % av Puri et al:s inklämningar gick till  

akut operation, 9,5 % hos Stephens (enbart sedan tidigare kända bråck) och 8 % av Ein et al:s fick 

opereras akut.(2,18, 19) Sammanfattningsvis stöder våra data en högre incidens inklämningar vid 

ljumskbråck hos prematurt födda barn, och vi har en likartad incidens irreponibla bråck som andra 

studier.

Komplikationsfrekvensen är sannolikt underskattad i vår studie, då enbart 182 barn var på 

återbesök, och 108 av dessa på Akademiska. De större komplikationer vi noterade var behov av 

postoperativ antibiotikabehandling, planerad öppenvård som fick konverteras till slutenvård, 

hematom, sekundär retentio testis, bråckrecidiv och testisatrofi, eller misstanke om sekundär 

retentio, recidiv eller testisatrofi. De operationer som ledde till en eller flera större komplikationer  

utgjorde 6,9 % av de 304 patienterna. Mer än hälften av de större komplikationerna, 60,9 % 

drabbade prematurt födda barn. Andra studier har visat en total komplikationsfrekvens på 6,4 % 

(20) (enbart prematurer), 3,2-5,4 %(2,8,12). Få av dessa studier har dock med misstänkta 

komplikationer eller konvertering från öppen- till slutenvård - vilket står för en hel del av våra 

komplikationer. Gällande antibiotikabehandling har de flesta studier med ”sårinfektion” som större  

komplikation. Vi inte fann någon antibiotikakrävande sårinfektion, utan de barn som 

antibiotikabehandlades gjorde det antingen pga skrotalt hematom eller postoperativa 

infektionstecken som feber, leukocytos, eller högt CRP. Incidensen av allvarliga komplikationer i  

vår studie ligger något högre än vad som angetts i litteraturen, men detta kan förklaras av vidare 

definition av komplikation samt liberal inställning till antibiotikabehandling av prematurt födda  

barn med kliniska infektionstecken.

Sekundär retentio testis uppgår enligt litteraturen till 0,2 – 0,8 %, men kan enligt Coran et al (1) 

vara ett underdiagnostiserat tillstånd. I vår studie fanns fem fall av sekundär retentio (1,64 %), samt 

tre fall av misstänkt retentio (0,99 %) vid studietidens slut. Skulle våra misstänkta retentiofall  

bekräftas skulle incidensen öka till 2,3 %, dvs en betydligt högre siffra än i andra studier.

Recidivfrekvensen anges i tidigare studier vara 0 – 3,8 % (1,12,13,21,22), hos prematurt födda 2,6 – 

8,6 %. (23) Även här anses att den verkliga frekvensen är högre, beroende på bristande 



långtidsuppföljning. (1) Hos prematurt födda kan risken komma upp mot 15 %, och efter 

inklämning ses recidiv hos 20 %. (1) I en prospektiv studie från Nya Zeeland (som dock utfördes 

enbart på pojkar) uppmättes recidivfrekvensen till 0,69 %, och 62,5 % av dessa var prematurt födda. 

I samma studie såg man att oavsiktlig öppning av bråcksäcken, mycket stort bråck, prematur födsel 

samt komorbiditet som ventrikuloperitoneal shunt pga hydrocefalus och tidigare behov av assisterad 

ventilation var riskfaktorer för recidiv. (23) Hos Ein et al var dock inte prematur födsel en riskfaktor 

för recidiv, däremot var det vanligare hos tonåringar (5 %). (2) Andra riskfaktorer för recidiv är 

tidigare inklämning (22) samt postoperativa komplikationer och komorbiditet.(1)

I vår studie var recidivfrekvensen 0,99 % (3 patienter), och står sig således bra mot tidigare studier. 

Medräknat det misstänkta recidivet blir siffran 1,32 %.

Testikelatrofierna uppgår i tidigare studier till 0,2 – 2 %(2,7,8), och risken tros vara högre om 

inklämning föregått (2,6 – 6 %). (1,13) Hos Ein et al uppstod hälften av testikelatrofierna efter 

inklämning. (2) Dock betyder inte en synligt påverkad testikel vid en akut operation att den ej går 

att rädda, och Coran et al anser därför att en cyanotisk testikel ska lämnas kvar, om den inte är 

uppenbart nekrotisk. (1) I vårt material fanns ingen konstaterad testikelatrofi, däremot en misstänkt 

dito. Om denna till slut bedöms vara nekrotisk skulle det ge en incidens på 0,33 %, vilket stämmer 

väl överens med litteraturen. 

Två skrotala hematom hematom konstaterades under studietiden. Uppgifter om denna komplikation 

är i litteraturen mycket knapphändiga varför någon jämförelse är svårt att göra.

Återbesök fanns dokumenterade hos 55 % av patienterna som opererades, och 45 % var således inte 

på något återbesök.  Av återbesöken var drygt en tredjedel (35 %) på barnkirurgen, Akademiska, 

och det är framförallt från dessa besök komplikationer finns egistrerade. De flesta återbesök på 

Akademiska gjordes 6 månader postoperativt. I litteraturen anges att alla fall av testikelatrofi  

upptäcktes inom 3 mån postoperativt, och att alla recidiv är uppenbara inom ett år (2,8) Därför bör 

ett återbesök inom ett år vara rimligt. Miltenburg et al anser dock att alla barn bör följas till 5 år  

postoperativt, med tanke på risken att utveckla ett kontralateralt bråck. (24) Å andra sidan går det att  

argumentera för att inte kalla till några återbesök över huvud taget, då komplikationsfrekvensen är 

så pass låg, samt det faktum att t ex ett recidiv eller ett kontralateralt bråck skulle kunna upptäckas i  

hemmet av patienten och/eller dess målsmän. Med det resonemanget måste dock inklämningsrisken 

i ett eventuellt nytt bråck vägas in, samt möjligheten att systematiskt utvärdera resultaten från  

ingreppen.

Metakrona bråck återfanns i vår studie hos 28 patienter; 9 %, vilket stämmer väl överens med de 6-



12 % som har noterats i andra studier. (6,24,25,26) I Uppsala görs inga profylaktiska kontralaterala 

explorationer. Flera översiktsartiklar och originalartiklar (6,26,27) har visat att numbers needed to 

treat blir högt (9-18, beroende på barnet ålder och vilken sida det första bråcket uppstod) och risken 

för komplikationer överväger fördelarna vid profylaktisk exploration. Tidigare gjordes rutinmässigt 

en kontralateral exploration. En amerikansk studie från 2005 visade att 44 % av de tillfrågade 

kirurgerna explorerar den kontralaterala sidan på pojkar under 2 års ålder, och att 47 % gör det på 

flickor under 4 års ålder. Kirurger utanför USA var mindre benägna att göra kontralaterala 

explorationer (28), sannolikt beroende på lägre ekonomiska incitament. Sammanfattningsvis kan 

den låga incidensen metakrona kontralaterala bråck inte motivera rutinmässig kontralateral  

exploration, och frekvensen explorationer minskar internationellt. 



Slutsats 

Resultaten i vår studie bekräftar till stor del vad tidigare studier visat. Vår studie har dock en högre 

andel prematurt födda barn, vilket sannolikt beror på neonatalvården förbättrats och dessa barn nu 

överlever.

Trots detta har vi samma frekvens bråckrecidiv, sekundär retentio testis och testikelatrofi som 

rapporterats för äldre barn. Vi har sannolikt en högre andel antibiotikabehandlade infektioner än vad 

som tidigare rapporterats, men detta kan bero på vår avvikande åldersfördelning med fler barn som 

har ett omoget immunförsvar. Klinikens PM för återbesök efter bråckoperation följs bara till viss 

del, men var heller inte aktuellt under tiden för studien, och återrapporteringen från regionen är låg.



Tack

Till Rolf Christoffersson, handledare

och Ann-Marie Kassa, forskningssjuksköterska
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