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Da Vinci Robotten

https://youtu.be/Pt7MLI2ycMs


• Aristoteles ( 300 år f. kr)

• ” Robot ” opfundet af den tjekkiske 
forfatter Karel Capek i 1921 i sit 
skuespil ” Rossom´s Universal Robot ”.

• 1950 USA  - computere kombineret 
med en maskine, 

• 1970 operationsrobotten udvikles i det 
amerikanske militær 

• 2000 robotkirurgien en stor del af det 
danske sygehusvæsen.

• ”Intuitive” har navngivet sin robot efter 
Leonardo da Vinci, der som den første i 
verden tegnede en robot 

Historien om robot-
assisteret kirurgi.



Anvendes til:  

Diagnostisk indgreb i tungebasis ved 
udredning for metastase fra ukendt 
primær tumor

Primær kirurgisk behandling og recidiv 
behandling for oropharynxcancer, 
supraglottis larynxcancer

Operation for obstruktiv søvnapnø



Noget nyt på vej i DK- Robotkirurgi til kræft i mundsvælget

• Opstart på RH 2013

• Opstart på AUH 2015

• Opstart på OUH 2017

• Fast team af sygeplejersker og læger 



Primært to typer af patient kategorier:

• Kræft i mandlen (tonsilcancer) 
udgør 2/3



Tungebasis

• Kræft i tungebasis (basis 
linguae cancer) udgør 1/3



National protokol

• Formål ” At undersøge livskvalitet og synkefunktion efter primær 
robotkirurgi sammenlignet med stråleterapi ved tidligt stadie af 
kræft i mundsvælget”

• Der vil blive foretaget en randomisering til enten kirurgi el 
strålebehandling

• På RH, OUH og AUH forventes 85 patienter / år



• Stor stigning i Oropharynx-cancer de sidste 40 år. 

• Flere og flere unge mennesker med oropharynxcancer 
(HPV) – lang restlevetid med følgevirkninger efter 
kemoradioterapi



Lejring:



https://youtu.be/Pt7MLI2ycMs

https://youtu.be/Pt7MLI2ycMs


Opstilling på operationsstuerne på RH & OUH





Tekniske fordele og ulemper ved TORS

Fordele: 

• 3 Dimensioneret indblik og forstørrelse

• Skarp vinkling og mulighed for retrograd kirurgi

• Nedskallering af store bevægelser til små 

Ulemper:

• Følesans fra fingrene kan ikke bruges- man må stole på synet alene

• Kræver et stort lokale

• Utilsigtede bevægelser i robotarme kan have katastrofale følger



Standart behandling for 
oropharynx cancer i DK

Strålebehandling:

• Oftest 33 behandlinger

• Behandlingen varer 5 ½ uge

• Foregår ambulant

Ulemper:

• Mundtørhed, synkebesvær, stivhed i 
væv - de fleste følgevirkninger er 
livslange

• Normalt væv bestråles også, for at 
opnå sikkerhed

• Langvarigt behandlingsforløb 5-6 uger

Fordele:

• Vævsbevarende behandling



TORS
Fordele:

• Hurtig behandling (2-4 timer) og 3-7 
dages indlæggelse

• Frie resektionsrande kan bekræftes 
peroperativt

• Ved evt recidiv, haves både kirurgi og 
radioterapi som mulighed

• Patologisk vurdering af omfang 
(staging) mulig

Ulemper:

• Risiko for operative komplikationer

(blødning, infektion og smerter)

• Følgevirkninger som dysfagi, åbent 
snøvl

• Dyr behandling



Postoperativt

Efter radikal tonsillektomi og evt
halsdissektion:

• Pt vil have naso-gastrisk sonde, og skal 
sondeernæres indtil der kan indtages 
sufficient pr os. Må starte med koldt 
flydende dagen efter operationen, og kan 
derefter stige i kost efter evne. Kun 
tempereret kost den første uge

• Forventet indlæggelse 4-6 dage

• Der skal observeres for smerter og 
blødning

• Smertebehandling foregår i samarbejde 
med den ansvarlige anæstesilæge og 
tager udgangspunkt i RH instruks



Postoperativt

Efter tungebasisresektion og evt
halsdissektion

• Pt vil have nasogastrisk sonde

• Pt vil evt være tracheotomeret med en Bivona kanyle 
med cuff. Ved blødning skal der straks cuffes til. 
(Dette kan gøres af enten spl el læge)

• Forventet indlæggelse 6-8 dage

• Tracheotomituben beholdes til 10. dagen

• Smertebehandling og ernæringsregime som ved 
tonsillektomi.

• Synkefunktionsundersøgelse både præ og 
postoperativt i samarbejde med ergoterapeut 
(FEEST) og røntgenafdelingen (Barium synketest)



Spørgsmål ????

• Sygeplejerske Ingun Sjurdaberg RH

• Sygeplejerske Tine Strandholt OUH


