PRESSMEDDELANDE
Alliansen satsar på Robotassisterad kirurgi
Under det senaste decenniet har s k titthålskirurgi utvecklats mycket snabbt och det finns nu
också en robotassisterad metod där instrumenten hålls av robotarmar. Operatören sitter vid en
manövreringskonsol med tredimensionellt synfält och styrspakar. De operativa instrumenten
har stor rörlighet och kan styras med hög precision vilket ger ökad precision vid ingreppet.
Metoden är särskilt fördelaktig när det gäller trånga och tekniskt svåropererade områden.
Störst genomslag har roboten fått inom urologin. Tillämpning idag skulle för Kalmars del
innebära på årsbasis ca 100 radikala prostatektomier (borttagande av prostatan), 50
ändtarmscanceroperationer, 75-100 obesitasoperationer (gastric bypass, så kallad
fetmakirurgi) och ett femtiotal gynekologiska ingrepp.
- Det blir alltmer vanligt att patienter genom fritt val väljer att utföra prostataoperation i annat
landsting som har tillgång till robotassisterad metod. Robotassisterad kirurgi finns i
Östergötland och Jönköping. Landstinget i Halland har skaffat två robotar och Landstinget
Kronoberg är på gång att införa robotkirurgi. Landstinget i Kalmar län kan inte halka efter,
säger Pierre Edström (FP).
- Utvecklingen av robotassisterad kirurgi är mycket positiv för länets patienter. Det innebär
bland annat att vårdtiden minskar från i snitt ca tre dygn till ett. Förhoppningen är att det för
patienten ska ge färre komplikationer, mindre smärta och blödning och minska bland annat
risken för impotens och inkontinens som följd av operationen, fyller Henrik Yngvesson (M)
på.
- Jag tycker det är angeläget att vi nu förbereder för att kunna erbjuda tekniken framöver. Det
är viktigt att poängtera att robotkirurgin inte bara gäller operationer på män, utan även
gynekologiska operationer kan utföras med större precision med hjälp av robotkirurgi och
därmed bli lindrigare för patienten. Därmed är tekniken till fördel även inom
kvinnosjukvården, menar Gudrun Brunegård (KD).
- En satsning med robotassisterad kirurgi skapar möjligheter för länssjukhuset. Vi skulle t ex
kunna erbjuda obesitaskirurgi till andra landsting där vi vet det finns långa väntetider, avslutar
Christer Jonsson (C).
Alliansen i Landstinget kommer i Landstingplanen för 2011 och framåt föreslå att
robotassisterad kirurgi införs i samband med att nya operationssalarna i Kalmar tas i bruk.
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