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Uppföljning robotkirurgi (HSN/599/2019)
Sammanfattning
Det första året i drift med robotkirurgi på Östersunds sjukhus visar på en minskning av antalet
vårddagar efter prostatektomier och hysterektomier, mindre mängd peroperativa blödningar
(blödningsmängd under operationerna) och kortare omvårdnadstid på
uppvakningsavdelningen. Tecken syns även på lägre vävnadstrauma postoperativt (reaktiva
parametrar som mäts med blodprov efter operationen). Kirurgimetoden är med andra ord bra
för patienterna. Beslutet om inköp av en begagnad operationsrobot till Östersunds sjukhus
fattades av regionfullmäktige i april 2017. Investeringen var en strategisk satsning för att
kunna bibehålla och utveckla en fullvärdig operationsverksamhet. Med alltfler sjukhus i
landet som kunde erbjuda robotassisterad kirurgi, sökte sig fler patienter från länet dit och
kostnaderna för utomlänsvård ökade. Med de utvecklingsmöjligheter som tillgång till
operationsrobot medför, skulle Östersunds sjukhus bli mer attraktivt som arbetsplats. Det
underlättar rekrytering av specialister, framför allt inom urologi, nedre magtarmkirurgi och
gynekologi.
Roboten togs i drift 19 mars 2018. Under första året har 140 operationer gjorts (60 procent av
planerad årsvolym.) Utbildning pågår för att kunna utföra robotassisterad njurkirurgi i höst
och ytterligare ett steg tas då för att nå beräknad årsvolym på ca 235 operationer.
Efter ett år i drift uppnår regionen i stort sett kraven i det nationella vårdprogrammet på minst
50 operationer per enhet och 25 operationer per operatör. När det gäller tidsåtgång för olika
delar i operationsförloppet vid robotkirurgi, ligger värdena i nivå med övriga nordiska
sjukhus. De ekonomiska effekterna av investeringen bedöms följa kalkylen. Minskningen av
antalet vårddagar har bidragit till område Kirurgis neddragning av vårdplatser 2018. Efter
starten av robotkirurgin, har ingen länsinvånare opererats på annat sjukhus för prostatektomi
inom ramen för det fria vårdvalet. Diskussioner förs med andra regioner om att börja sälja
robotassisterade operationer till dem. Hittills har robotkirurgiverksamheten utvecklats som
planerat.

Förslag till beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Regiondirektören uppdras att i december redovisa uppföljning av volymer och intäkter för
hälso- och sjukvårdsnämnden.
----------------

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Regiondirektören uppdras att i december redovisa uppföljning av volymer och intäkter för
hälso- och sjukvårdsnämnden.
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