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Jag vill rikta ett stort tack till SFÖAK för 2019 års resestipendium, vilket har möjliggjort ett 
studiebesök på HPB-enheten, Queen Elizabeth Hospital Birmingham (QEHB). 
 
QEHB har en stor HPB- och levertransplantationsverksamhet, med knappt 300 lever- och 150 
pankreasresektioner, samt ca 250 levertransplantationer per år. Därtill kommer ca 250 
benigna ingrepp, inklusive kolecystektomier. Enheten består av 13 consultants och 19 
senior-, junior- och research fellows samt registras, med en tydlig internationell prägling 
(kollegor från Italien, Sri Lanka, Spanien, Indien, Chile, och så klart, från England). I ”HPB 
unit” ingår också hepatologer, anestesiologer, patologer och radiologer, liksom personalen 
på ”liver theatre”. De har en stor teamkänsla, där mycket av verksamheten kretsar kring det 
lilla rummet i centrum av liver theatre där operationskoordinatorn styr verksamheten. Här 
samlas man för incheckning före operation, planering av transplantation, lunch, 
administrativt arbete och ST-läkarna kommer förbi för avstämning med consultants.  
Enheten har tillgång till tre operationssalar per dag, varav två är bokade för elektiva ingrepp. 
Den tredje salen är reserverad för levertransplantation. Två salar per vecka hålls oplanerade 
för ”fast track Whipple”, dvs operation för periampullär tumör utan föregående 
gallvägsavlastning. En studie från enheten visar på ökad andel resektion efter införandet av 
fast track Whipple. (Roberts et al, HPB, 2017) 
 
Jag besökte QEUH under två veckor i september som Honorary Observer, vilket innebar 
minimalt med pappersarbete inför resan men utan hands-on möjlighet. Jag fick följa teamets 
arbete på nära håll och fick god tillgång till att se deras kirurgiska teknik.  
Vad är då nyttan med en två veckors auskultation utan möjlighet att tvätta in under 
operation? Mycket stor enligt mig. Om man har erfarenhet av att själv utföra en operation, 
förstår man precis en annan kirurgs överväganden och teknik genom att bevittna den. Under 
min tid hann jag, förutom IVA, avdelning, M&M och MDK, se fem laparoskopiska 
leverresektioner, en lap distal pankreatektomi, sex Whipple, fyra levertransplantationer (och 
då missade jag ändå 6 st) och två reoperationer.  Det var inspirerande att se andra vägar att 
lösa ett problem, jag fick nya idéer att ta hem, men jag noterade också att i alla avseenden 
har de inte än bättre lösning än vad vi har hemma. Det i sig var också en viktig lärdom.  
 
De är välkomnande och vänliga mot besökare och delar gärna med sig av sina erfarenheter 
och idéer. Jag förmedlar gärna kontakt om någon är intresserad av att åka. 
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