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Helt siden første verdenskrig har
plastikkirurgene flyttet vev for å
reparere hardt skadde kroppsde-
ler. Nå kan de derimot flytte bare
hud og fett, uten å ta med muskler
og bindevevshinner. De siste fire
åra har såkalte perforatorlapper
blitt gjengs.

– Mikrokirurgi har gjort det
mulig å frigi 1-1.5 millimeter små
blodårer, slik at man slipper å flyt-
te hele muskler fra donorstedet.
Pasientene får mindre smerter og
kommer seg raskere etter opera-
sjonen. I tillegg blir det estetiske
resultatet ofte bedre, sier lege og
forsker Sven Weum ved Univer-
sitetssykehuset Nord-Norge
(UNN).

Gir nytt bryst
Sammen med plastikkirurg Louis
de Weerd har Weum skrevet en
artikkel om perforatorlapper,
som publiseres i siste nummer av
Tidsskrift for Den norske legefor-
ening. 

Den første perforatorlappen fra
magen ble høstet av en japansk le-
ge i 1989. 

– Når det har oppstått store
defekter i vevet etter ulykker

eller kirurgisk behandling for
kreft, kan man bruke perfora-
torlapper for å lukke defekte-
ne. Teknikken har derfor gitt
oss mange nye muligheter, sier
Weum. 

Alle de store plastikkirurgiske
avdelingene i Norge bruker nå
perforator-teknikken rutinemes-
sig til brystrekonstruksjon. 

To års ventetid
Tidligere avdelingsoverlege ved
Plastikkirurgisk avdeling på Ulle-
vål universitetssykehus, Sverre
Harbo, synes teknikken er kjem-
pespennende.

– Den åpner uendelige mulig-
heter i faget vårt, sier Harbo. 

Ullevål bruker nå perfora-
torlapper rutinemessig ved re-
konstruksjon av bryst og hos
en del pasienter med store sår-
skader. 

– Det er fortsatt en del skader
som krever at man høster mer
enn bare hud og fett. Etter store,
alvorlige ulykker hvor for eksem-
pel hele bein er blottlagt, gir
muskler bedre resultat, sier Har-
bo.

Per i dag er det to års ventetid
ved Ullevål for å få brystrekon-
struksjon med perforatorlapper. 

– Dessverre er den rekon-
struktive kirurgien som plas-
tikkirurger utfører altfor dår-
lig prioritert innad i mange sy-
kehus. Det er tragisk for pasi-
entene og slitsomt for oss som
brenner for faget, sier Harbo.

Ny lappeteknikk fik
Med avansert
mikrokirurgi kan
plastikkirurgene
nå høste hud fra
hofter og mager,
og lappe sammen
de verst tenkelige
skader.

« Pasientene får
mindre smerter
og kommer 

seg raskere etter 
operasjonen.

Sven Weum, forsker og lege 

K I R U R G I
Tekst: Hilde Schjerve
hks@dagbladet.no

NYOPERERT: Liv Aune (62) er strålende fornøyd etter operasjonen som ga henne nytt bryst laget av vev fra 
forsker Sven Weum. 



FA K TA
Perforatorlapper
h En ny teknikk innen rekon-
struktiv kirurgi. 
h Perforere betyr å gjennom-
bore. Her handler det om å frigi
noen bittesmå blodårer, perfora-
torårer, som gjør at man sikrer
blodforsyningen uten å inklu-
dere muskler og bindevevshinne
i hudlappen. 
h En perforator får vanligvis
navn etter blodåren den kom-
mer fra:
h LAP-lappen hentes fra såkalte
«love handles», et overskudd av
hud og underhudsfett som de
fleste voksne har over hofte-
kammene. Denne lappen kan
brukes blant annet til å dekke
skader etter trykksår og stråles-
kader på ryggen. 
h DIEP-lappen høstes fra nedre
del av magen. Denne lappen er
særlig egnet til å rekonstruere
bryst etter brystkreftkirurgi.

Kilde: Lege og forsker Sven Weum,
Tidsskrift for Den norske legeforening

nr. 3, 2008
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kser skaden

nederste del av magen, en såkalt DIEP-lapp. Fra venstre plastikkirurg Louis de Weerd. Til høyre lege og
Foto: Ingun A. Mæhlum

TROMSØ/OSLO (Dagbladet)
– Jeg er veldig tilfreds. Den er så
fin så, sier Liv Aune om sin nye
pupp. 

Tirsdag morgen ble hun lagt på
operasjonsbordet ved Avdeling
for plastikk- og håndkirurgi ved
Universitetssykehuset Nord-
Norge. 

Etter åtte timer var et nytt
venstrebryst, laget av fett og hud
fra den nederste delen av magen
hennes, på plass. 

– Da jeg fikk kreft og måtte fjer-
ne det ene brystet i 2004, be-
stemte jeg meg med en gang for at
jeg ville få rekonstruert brystet.
Silikon ville jeg imidlertid ikke
ha, sier Aune. 

62-åringen fra Narvik er strå-
lende fornøyd med at den avan-
serte kirurgien har kommet hen-
ne til gode.

– Jeg har fått et nytt bryst av
mitt eget kjøtt og blod, og det ser
utrolig bra ut, sier Aune. 

Fikk pupp fra
egen mage
Onsdag morgen våknet
Liv Aune (62) opp med
nytt bryst laget av fett fra
sin egen mage.

SOMMERFUGLPLASTIKK: Denne pasienten hadde sovnet på et opp-
varmet badegulv etter inntak av store mengder sovemedisin. Såret var
en kombinasjon av trykk- og brannskade. En perforatorlapp (LAP-lapp)
ble tatt fra overskuddet av hud og underhudsfett på hoftekammen på
hver side for å lukke skaden. Foto: Sven Weum
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