
Introduktion

Tidigare åtgärdades alla patienter på 

Centraloperation (C-op) och nu på C-op eller 

Endoskopienheten (Ee). Studier talar för att 

flexibel endoskopi är framgångsrikt vid åtgärd 

av stopp i esofagus och komplikationerna få. 

Vi önskade utvärdera vårt förändrade 

arbetssätt kring patienter med stopp i 

esofagus pga matbolus kring effektivitet, 

tidsaspekter och komplikationsrisk. 

Resultat

• Gamla arbetssättet: Åtgärd 44 pat. Alla 

åtgärdades på C-op, varav 5 % 

polikliniska. 1 pat behövde genomgå 

sekundär åtgärd

• Nya arbetssättet: 132 pat, åtgärd 58 pat. 

50 % C-op, 40 % Ee och 10 % poliklinisk 

Ee. 6 pat från Ee respektive 1 pat från   

C-op behövde genomgå sekundär åtgärd. 

• 7 % drabbades av aspirationspneumoni 

inom det gamla och nya arbetssättet. 

Lägre andel hos de som åtgärdats på Ee.

• Snabbare handläggning med det nya 

arbetssättet.

• Spontan passage hos ca 1/3 av de som 

lades in på vårdavdelning.

• Kostnadsmässig fördel gällande åtgärd på 

Ee jämfört med C-op.

• På C-op användes flexibel skopi i 58 % av 

fallen, endast rigid 3 % och kombination 

av båda teknikerna i 38 % av fallen.

Slutsats

• Det är säkert och effektivt att 

handlägga matbolus i esofagus hos 

vakna patienter på Endoskopienheten. 

• Åtgärd på Endoskopienheten är 

avsevärt billigare än åtgärd på C-op. 

• Aktiv exspektans har en plats i 

handläggningen av matbolus. 
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Matbolus på Endoskopienheten

– ett nytt arbetssätt

Material och metod

Retrospektiv journalgranskning under två 

separata perioder före respektive efter det 

förändrade handläggningssättet.

Fig 1. Principer för det nya handläggningssättet 

Påverkad patient innebär svårigheter att svälja sin 

saliv eller andningspåverkan.

Fig 2. Visar val av teknik vid flexibel skopi Ee samt 

C-op.
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