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Syfte:  Pålitligheten av DT och dess betydelse i praktiken vid diagnos av inre bråck (IH) hos patienter, 

som har genomgått gastric bypass, har sen länge varit under diskussion. Vi har undersökt patienter 

som presenterades med buksmärta vid sjukhus i Torsby efter gastric bypass kirurgi för att undersöka 

specificitet och sensitivitet av preoperativt utförda DT. 

Material och metoder: Vi har retrospektivt undersökt 87 fall som opererades med GB och som i 

efterförloppet laparoskoperades pga buksmärtor i perioden från 2010–2015. 46 av de patienterna 

undersöktes preoperativt med DT och 41 opererades direkt. DT utlåtande jämfördes med 

operationsfyndet. 

Resultat: Av 46 fall har 22 fall haft DT fynd för inre bråck. 9 har haft positiv Swirl sign (8 av dem (89%) 

har haft IH intraoperativ och 1 har haft ingen patologi intraoperativ), 11 har haft en tunntarmsileus (4 

har haft IH (36%) och 6 har haft andra orsaker för tunntarmsileus, en har varit utan patologi), 1 har haft 

fri vätska och IH vid operation och en har haft en enormt vidgad urkopplad magsäck med en IH vid 

operation. 

24 fall har haft en negativ DT för IH. 6 fall av dem (25%) har haft inget fynd vid DT men har haft IH 

intraoperativ och 9 av dem (38%) visade andra orsaker till buksmärta som överensstämde med 

operationen. 9 fall (38%) visade ingen patologi varken i DT eller i operation.  

DT i vår studie hade en sensitivitet på 70% och en specificitet på 69% för IH. 

Av de 41 patienter som har gått direkt till operation har 15 fall (36%) haft en IH och 6 (15%) har haft 

annat patologiskt fynd men 20 fall (49%) har varit utan patologiska fynd.  

Konklusion: En negativ DT utesluter inte möjligheten för förekomsten av inre bråck, men med DT kan 

man utesluta eller bekräfta andra orsaker till buksmärta. Swirl sign har hög sensitivitet (89%) för inre 

bråck.  

Vi betonar att DT-fynden är till hjälp vid hantering av buksmärta hos patienter efter laparoskopisk 

Roux-en-Y gastric bypass, men noggrann klinisk korrelation är enastående för att undvika missade 

diagnoser som kan vara skadliga för patienten.  


