
»Epokgörande»
studie om
gallkirurgi
ifrågasatt
Gallkirurgin har fram till

1987 bedrivits med i stort sett
oförändrad teknik i 100 år. För-
ändringarna de senaste tio åren
har varit desto fler och större.
Konkurrensen har stimulerat
ifrågasättande. Introduktionen
av laparoskopisk galloperation
har sammanfallit med betydan-
de förändringar i den konven-
tionella tekniken. 1993 gjordes
81,2 procent av all gallkirurgi i
Sverige laparoskopiskt [opubl
data 1997].

I en medicinsk kommentar i
Läkartidningen 6/97 diskuterar
Erik Nilsson en litteraturge-
nomgång genomförd av eng-
elska kirurger och en randomi-
serad studie från Sheffield rö-
rande laparoskopisk gallkirur-
gi [1].

Litteraturgenomgången
gav upphov till få nya slutsat-
ser. Det är självklart att gallblå-
sesjukdomen botas likvärdigt
hur gallblåsan än tas bort. Ar-
betsgruppen drar slutsatsen att
mycket träning, erfarenhet och
kunskap är bättre än lite.

Skev förutsättning
Sheffield-studien har upp-

märksammats mycket, kanske
delvis på grund av en drastiskt
formulerad – men icke desto
mindre okunnig – ledare [2].
Studien är i vissa delar förvå-
nansvärt ofullkomlig. Laparo-
skopisk kirurgi, en nu accep-
tabelt utvärderad teknik för
galloperation [3, 4], jämförs
med icke utvärderad minilapa-
rotomi-teknik, dvs öppen ope-
ration med »minsta möjliga»
hudsnitt. Förutsättningen för
studien är skev. Operatörerna
var uppenbarligen väl förtrog-
na med minilaparotomi-tekni-
ken men inte med den laparo-
skopiska. I diskussionen fram-
ställs minimetoden som den
etablerade – den metod varje
ny metod bör överträffa för att
erbjuda något. Det hade varit
att föredra att två »nya» meto-
der bägge jämförts med den
etablerade, konventionella,
galloperationen.

Olika förtrogenhet
med teknikerna
I Sheffield-studien anges i

genomsnitt 24 minuter för-
längd operationstid för laparo-
skopisk kirurgi, en skillnad
som visats i många studier, om
än oftast mindre påtaglig. Här

har kanske skillnaden i förtro-
genhet mellan de två opera-
tionsteknikerna spelat en roll? I
vår randomiserade studie ge-
nomförd 1992 (dvs under ett
laparoskopiskt upplärnings-
skede) var operationstiden för
laparoskopisk kirurgi 87±24
och för öppen 69±11 minuter
[4]. I tidiga svenska studier var
den postoperativa sjukhusvår-
den efter laparoskopisk kirurgi
1,8 dagar. I Sheffield var den
3,0 »nätter», och sjukskriv-
ningen (return to full activity)
var tre veckor i bägge grupper-
na, med betydande interindivi-
duell spridning. Sjukskriv-
ningstiden i vår studie var 12
dagar efter laparoskopisk men
24 dagar efter öppen gallopera-
tion [4].

Inte direkt
jämförbara
Det kan hävdas att siffror av

detta slag från olika studier inte
är direkt jämförbara. I Shef-
field fick patienterna själva av-
göra när de skulle hem och när
de ansåg sig kunna återgå till
normal aktivitet medan vi ak-
tivt försökte göra motsvarande
perioder korta i bägge grupper-
na.

Det är dock en anmärk-
ningsvärt lång genomsnittlig
sjukhusvistelse och sjukskriv-
ning i den laparoskopiskt ope-
rerade gruppen i Sheffield-stu-
dien. Hälften av patienterna i
Sheffield saknade anställning
(selektivt urval?) och kan rent
av tänkas ha bristande incita-
ment att göra sjukskrivningsti-
den kort.

Svårt generalisera
från studien
Studien innehåller för få pa-

tienter för att man ska kunna
studera skillnader i de lågfre-

kventa komplikationerna till
gallkirurgi.

Studiens uppläggning gör
det svårt att generalisera från
rapporterade operationstider
liksom sjukhusvistelsens och
sjukskrivningens längd. Bris-
ten på förtrogenhet med den la-
paroskopiska tekniken är en
allvarlig invändning. Enligt
vår uppfattning kan man i stort
sett bara dra en klar slutsats,
nämligen att man i Sheffield
vid tiden för studien ännu inte
lärt sig hur man ska göra lapa-
roskopisk galloperation eller
tillvarata de möjligheter denna
metod erbjuder! Att som i en
mellanrubrik kalla studien
»epokgörande» anser vi vara
ett kraftigt överord.
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Väl förtrogna
med teknikerna
Resultat av randomiserade

studier över operationsmeto-
der kan påverkas av förvänt-
ningar hos patient/omgivning
liksom av kirurgernas vana vid
de tekniker som jämförs [1].
Majeed och medarbetares un-
dersökning från Sheffield kan
kallas epokgörande därför att
författarna lyckades skapa en
enkel blindsituation och där-
igenom eliminera förväntans-
bias vid elektiv gallkirurgi,
trots att de jämförda metoderna
krävde olika hudöppning. Re-
sultaten – längre operationstid
för laparoskopisk kolecystek-
tomi än för minilaparotomi,
men ingen skillnad mellan me-
toderna beträffande vårdtid
och tid för återgång till normal
aktivitet – har mött kritik, vil-
ken besvarats av Sheffieldkir-
urgerna [2]. Haglund och Ar-
vidsson tar upp några synpunk-
ter som framförts i denna de-
batt.

Ett års förberedelse
Allvarligare är Haglunds

och Arvidssons påstående att
Majeed och medarbetare inte
var förtrogna med laparosko-
pisk operationsteknik när de
utförde sin undersökning. De
hade dock före undersökning-
ens start 1992 förberett sig un-
der ett år, först genom djurex-
perimentellt arbete och sedan
genom att låta varje kirurg ut-
föra mer än 25 laparoskopiska
kolecystektomier [Majeed, A
pers medd]. Deras instruktör
under denna tid var Alfred Cu-
schieri, en ledande europeisk
laparoskopist.

Haglund och Arvidsson
skriver vidare att minilaparoto-
mi är en icke utvärderad opera-
tionsmetod. År 1993 samman-
fattades dåvarande litteratur
över minilaparotomi och lapa-
roskopisk kolecystektomi [3].
Bland publicerade data från
2 500 minilaparotomier fanns
två gallgångsskador, medan
motsvarande skadefrekvens
vid laparoskopisk kolecystek-
tomi var väsentligt högre.

Utöver Majeeds och medar-
betares undersökning finns två
prospektivt randomiserade stu-
dier med över 100 patienter i
var grupp som jämfört minila-
parotomi och laparoskopisk
kolecystektomi [4, 5]. I samtli-
ga undersökningar tar minila-
parotomi kortare tid än laparo-
skopisk kolecystektomi. (Ope-
rationstid kan anses vara ett in-
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direkt mått på metodernas svå-
righetsgrad). Randomiserade
studier över några hundra pati-
enter kan dock ej ge svar på frå-
gor angående lågfrekventa,
men allvarliga och kliniskt be-
tydelsefulla skador (gallgångs-
skador, tarmperforationer).
Härtill fordras epidemiologiskt
upplagda undersökningar.

Också etablerade kirurgiska
behandlingsmetoder som lapa-
roskopisk kolecystektomi be-
höver granskas beträffande
kostnadseffektivitet och säker-
het.
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Socialstyrelsen
och landstinget
fick underkänt
vid kvalitets-
kontroll
Vid en kvalitetskontroll av

myndighetsutövning vid Soci-
alstyrelsen och ett landsting,
gjord av en grupp oberoende
kvalitetsrevisorer nyligen, på-
talades stora brister.

Det revisorerna framför allt
slog ned på var den totala av-
saknaden av konsekvensbe-
skrivningar då myndigheterna
genom sina beslut lade på kli-
niker och vårdcentraler nya
uppgifter.

Det får anses som ett grund-
läggande kvalitetskrav på en
myndighet att man – innan man

fattar beslut som i hög grad bi-
drar till nya tidskrävande upp-
gifter, som är obligatoriska,
dvs inte kan prioriteras bort av
verksamhetsföreträdarna – gör
en bedömning av om det finns
tillräckliga resurser för att kla-
ra de nya uppgifterna.

Undermåligt
Det är en elementär uppgift

att beskriva detta som tidsåt-
gång i timmar, som i sin tur kan
översättas i tjänster och vidare
i kronor och ören. Det är ett
tecken på undermålig kvalitet i
myndighetsutövningen att för-
summa dessa moment och det
leder till misshushållning med
immateriella resurser, som
mental hälsa hos sjukvårdsper-
sonalen och förtroende för
myndigheterna, och följs av
uppgivenhet, utbränning, myn-
dighetsförakt och civil olydnad
i varierande proportioner.

Revisorerna påpekar att
myndigheterna tydligen inte
varit medvetna om att hälso-
och sjukvård är en verksamhet
där verksamhetsföreträdarna
hela tiden har att klara en svår
balansgång mellan behov och
resurser.

Det finns stora behov av att
kunna göra mera för enskilda
patienter, vilket gör att varje
annan uppgift som läggs till ar-
betet, hur välmotiverad den än

kan synas vara, går ut över en-
skilda patienter.

Det går därför t ex inte att
utan vidare ställa upp vissa
kvalitetskrav på en medicinsk
verksamhet, eftersom ökad
kvalitet i ett avseende i många
fall måste åtföljas av sänkt kva-
litet i något annat avseende.

Kostnad–nyttaanalys
Ett kvalitetskrav måste där-

för föregås av en kostnad–nyt-
taanalys, där åtgång av resurser
för att uppfylla kvalitetskravet
måste analyseras. Dessutom
måste det göras en bedömning
av om dessa resurser finns eller
ska tillföras, eller vilka andra
kvaliteter i verksamheten som
har en lägre kostnad–nytta och
kan göras avkall på om man
inte anser sig kunna tillföra nya
resurser.

Revisorerna föreslår att
myndigheterna i fortsättningen
riktar större uppmärksamhet på
vad som är rimliga kvalitets-
krav för deras egen myndig-
hetsutövning.

Lars Ljungdahl
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Replik:

Okunniga
kvalitets-
revisorer
Lars Ljungdahl tar upp en

utomordentligt viktig fråga,

nämligen var går myndighets-
utövningens gränser? Tillspet-
sat kan frågan formuleras: Stjäl
obligatoriska pålagor från
myndigheter tid från vård av
sjuka?

Nu är det så att riksdagen
lagt grimma på myndigheterna
så att de inte skall skena iväg
med kostsamma påbud genom
bestämmelserna i 27 och 28 §§
i Verksförordningen. Detta är
något som de revisorer Ljung-
dahl refererar till borde känna
till. Regeln i 27 § Verksförord-
ningen innebär att föreskrifter
som en myndighet ger ut måste
godkännas av regeringen om
de inte enbart leder till oväsent-
ligt ökade kostnader för dem
som berörs.

Innan myndigheten tar
ställning till en föreskrifts kost-
nadsmässiga konsekvenser
skall de som berörs av före-
skriften samt Riksrevisions-
verket ha beretts möjlighet att
yttra sig.

Som underlag för dessa ytt-
randen skall myndigheten läm-
na konsekvensbeskrivningar
med de eventuella ökade re-
surskrav som en föreskrift kan
medföra. Revisorernas påstå-
ende om att konsekvensbe-
skrivningar saknas är alltså inte
korrekt.

Om arbetet med att utveck-
la vårdens kvalitet innebär öka-
de resurskrav eller besparing-
ar, åtminstone på sikt, som vis-
sa hävdar, går inte att generellt
besvara. Vetenskapligt hållba-
ra studier som belyser denna
fråga är det magert med.

Vården ej tillräckligt bra
Den vård som i dag ges i

landet är tyvärr inte alltid så bra
som den skulle kunna vara. Då
patienter flyttar från en vård-
form till en annan fungerar
långt ifrån alltid överföringen
av information (se Informa-
tionsöverföring och samord-
nad vårdplanering, SOSFS
1996:32).

Då 100 vårdcentraler gran-
skades för ett halvt år sedan av
Socialstyrelsen visade det sig
bl a att brister i remissbevak-
ningen var stora, både avseen-
de remisser till annan mottag-
ning och prov som skickats. I
alltför hög grad förlitade man
sig på »informell» bevakning
(se Kvalitetssystem i hälso-
och sjukvården SOSFS 1996:
24). Exemplen kan mångfaldi-
gas.

Bakgrunden till nämnda fö-
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▲

»Det revisorerna framför allt
slog ned på var den totala av-
saknaden av konsekvensbe-
skrivningar då myndigheter-
na genom sina beslut lade på
kliniker och vårdcentraler nya
uppgifter.»
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Register för andra halvåret
1996 medföljde Läkartid-
ningen 4/97.


