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Primær rekonstruktion ved brystkræft
Sundhedsstyrelsen udgav d. 13. marts 2020 notat om reduktion af hospitalsaktivitet ifm COVID-19. Baggrunden for notatet er et behov for at frigøre kapacitet
på landets sygehuse til sygehusbehandling af patienter med COVID-19 heraf en
stor del med behov for intensiv kirurgi.
I notatets tabel 1 beskrives eksempler på operationer mv. der kan/kan ikke udsættes.
For specialet Plastikkirurgi angives, at følgende kan udsættes:


Rekonstruktion herunder primær rekonstruktion i forbindelse med
onkologisk brystkirurgi

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af henvendelse fra Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi genovervejet vurderingen af, at primær rekonstruktion i forbindelse med onkologisk brystkirurgi kan udsættes.
Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi har fremført følgende argumenter, som, de anfører, taler imod Sundhedsstyrelsen vurdering.





Kvinder med brystkræft skal uændret opereres for deres kræftsygdom.
Ressourcegevinsten vil bestå i en kortere operation (omkring 1 time)
Ved almindelig mastektomi fjernes hud, som skal bruges til rekonstruktionen
For mange kvinder, f.eks. slanke og unge kvinder, er denne form for rekonstruktion deres eneste realistiske form for brystrekonstruktion.
For alle kvinder, som får fjernet brystet, gælder, at en sekundær rekonstruktion er et væsentlig større indgreb, et længere forløb og efter med
et mindre godt resultat.

Sundhedsstyrelsen vurderer på den baggrund, at den ressourcemæssige gevinst
på kort sigt ved ikke at foretage primær rekonstruktion trods indikation for og
patientens ønske om dette, ikke står mål med de betydelige negative sundhedsmæssige konsekvenser. I vurdering af den negative sundhedsmæssige konsekvens lægges særlig vægt på, at nogle patienter opereret for brystkræft vil miste
mulighed for brystrekonstruktion, såfremt primær rekonstruktion ikke foretages
i Danmark i en periode.
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Vi vurderer derfor, at:


Primær rekonstruktion ved brystkræft er et indgreb, der ikke kan udsættes

Notat om reduktion af hospitalsaktivitet ifm COVID-19 vil blive opdateret på et
senere tidspunkt. Denne skrivelse rundsendes her til relevante danske aktører
involveret i kirurgi ved brystkræft og tjener som dokumentation for vores fornyede vurdering af primær rekonstruktion ved brystkræft.
Med venlig hilsen
Jens Wehl
Læge
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