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Angående magoperationer
Interpellanten Silvana Enelo-Jansson (M), ställer tre frågor om magoperationer:
•
•
•

Hur många kvinnor har begärt men nekats rektusdiastas i Västmanland de
senaste åren?
Vad anser du om att vården är ojämlik beroende på om patienten är skriven i
Västmanland eller Västerbotten/Uppsala?
Ser du problem på sikt om fler och fler patienter upplever att de måste betala
dyrt privat för operationer som upplevs som nödvändiga trots att de betalat
för vården en gång via skattsedeln?

Sedan 2016 har två patienter begärt och nekats operation av rektusdiastas.
All vård som utförs i Västmanland grundar sig i en medicinsk bedömning av
ansvariga läkare – i det här fallet kirurger på kirurgkliniken. Operation av delade
magmuskler är i dag ingen etablerad behandlingsmetod. Det saknas tillräcklig
vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet i Sverige, men också internationellt.
Att ta in nya operationsindikatorer utan ett välgrundat vetenskapligt och beprövad
erfarenhet går inte ihop med en god patientsäkerhet.
Patientsäkerhet är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor därför är det
centralt att de behandlingsmetoder vi använder vilar på en solid medicinsk grund.
Det finns exempel på där behandlingsmetoder utan tillräcklig evidens används,
vilket inneburit negativa konsekvenser för patienterna.
Det pågår i dagsläget en forskningsstudie i Umeå som omfattar ett fåtal särskilt
utvalda patienter med rektusdiastas. Det återstår att se vilka slutsatser och
rekommendationer som framkommer av den.
För att bidra till att evidensläget klarläggs har dialog med andra sjukhus inletts om
att initiera en forskningsstudie av tillräcklig storlek och där Västerås deltar för att
kunna dra säkrare slutsatser i frågan.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
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