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Laparoskopisk kolecystekto-
mi är idag rutinmetod vid svens-
ka kirurgiska kliniker. Vid 5–10
procent av dessa operationer
finns samtidigt sten i ductus
choledochus. Flera behandlings-
alternativ kan användas för des-
sa patienter: endoskopisk be-
handling (ERCP med endosko-
pisk sfinkterotomi) i samma el-
ler separat seans eller konverte-
ring till öppen operation med
koledokolitektomi.

Erfarenheten i Sverige av la-
paroskopisk behandling av kole-
dokussten är hittills begränsade,
men metoden har på senare år
blivit vanligare i många länder.
Initiala erfarenheter avseende
96 patienter från tre sjukhus i
Sverige redovisas. 

Kolecystektomi utförs idag i flertalet
fall med laparoskopisk teknik vid så
gott som samtliga svenska sjukhus.
Övergången från öppen till laparosko-
pisk operationsteknik har även lett till
en förskjutning mot preoperativ kart-
läggning av gallvägarna – med intrave-
nös kolegrafi eller endoskopisk retro-
grad kolangiopankreatikografi (ERCP)
– vilket inneburit en samtidig minsk-
ning av peroperativ kolangiografi. In-
nan laparoskopisk kolecystektomi in-
troducerades var den vanligaste rutinen
att utföra en peroperativ kolangiografi i
samband med den öppna kolecystekto-

min. Kolangiografin hade två syften:
dels att klarlägga anatomin, dels att på-
visa eventuella stenar i ductus choledo-
chus. Vid stenförekomst utfördes oftast
en koledokolitektomi. 

Även om ERC med endoskopisk
sfinkterotomi (ES) och stenextraktion
utförts sedan 1970-talet var det ovanligt
att man elektivt kombinerade dessa me-
toder med kolecystektomi. Flera pro-
spektiva randomiserade studier har hel-
ler inte påvisat någon fördel med att er-
sätta koledokolitektomin med endosko-
pisk behandling av koledokussten in-
nan öppen kolecystektomi utförs [1-3].

Krävt förändring av strategin
Laparoskopisk kolecystektomi har

på många sjukhus inneburit en stor för-
ändring av strategin vid behandling av
koledokussten. Orsaken har främst varit
att många kirurger tvekat att utföra en
laparoskopisk behandling av koledo-
kussten, då en sådan kräver en hel del
teknisk utrustning samt speciella instru-
ment, resurser som inte fanns tillgängli-
ga under de första åren efter det att lapa-
roskopisk kolecystektomi introduce-
rats. Därutöver ställer den laparosko-
piska operationstekniken speciella krav
på färdighet avseende bl a suturteknik.
Sålunda har ES fått en framträdande
roll, utförd antingen preoperativt vid
misstanke om sten [4-6] eller postope-
rativt, då man vid peroperativ kolangio-
grafi konstaterat sten som lämnats till
ERCP vid ett senare tillfälle [5, 6]. Yt-
terligare ett alternativ har varit att utfö-
ra ERCP samtidigt med den laparosko-
piska kolecystektomin [7-9]. Vissa kir-

urger har haft som rutin att vid påvisad
koledokussten konvertera till öppen
operation med koledokolitektomi.
Samtliga dessa behandlingsstrategier
har för- och nackdelar.

Tekniken vid laparoskopisk stenex-
traktion har successivt utvecklats under
de senaste fem åren. Tre olika metoder
har beskrivits: utspolning av små stenar
efter farmakologisk dilatation av  sfink-
ter Oddi, transcystisk stenextraktion
[10-13] eller laparoskopiskt utförd ko-
ledokotomi [14, 15]. Vissa kirurger har
valt teknik beroende på anatomi, sten-
storlek m m [16-18]. I det följande redo-
visas initiala erfarenheter av laparosko-
pisk behandling av koledokussten från
tre sjukhus i Sverige.

MATERIAL OCH METOD
Under tiden september 1992 till ok-

tober 1996 (för S:t Görans sjukhus från
januari 1994) har 96 patienter genom-
gått försök till stenextraktion i samband
med laparoskopisk kolecystektomi, an-
tingen via ductus cysticus eller koledo-
kotomi. Indikationer har varit påvisad
koledokussten vid peroperativ kolan-
giografi, tillgång till kompetent opera-
tör och adekvat utrustning samt att pati-
enten utan större olägenhet bedömts to-
lerera den förlängda operationstiden.

Ålder, könsfördelning samt övriga
preoperativa data framgår av Tabell I.
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Tabell I. Ålders- och könsfördelning samt preoperativa patientdata hos 96 patienter som ge-
nomgått försök till laparoskopisk behandling av koledokussten.

Uppsala Sahlgrenska S:t Göran

Antal patienter 50 16 30
Ålder (median, variationsvidd) 42 (20–81) 35 (24–84) 46 (29–77)
Kön (män/kvinnor) 10/40 3/13 11/19
ASA-klass (I/II/III) 32/17/1 6/9/1 22/5/3
Elektiv/akut- eller semiakut 14/36 3/13 18/12
Förhöjt bilirubin (>30 µmol/l) 22 10 12
Preoperativt patologiskt leverstatus 43 13 16
Anamnes på pankreatit 5 3 6
Preoperativ intravenös kolegrafi 0 0 18
Preoperativt misstänkt koledokussten 46 13 27



Således opererades 61 (64 procent) pa-
tienter i ett akut eller semiakut skede
(inom det första vårdtillfället). I 90 pro-
cent av fallen fanns skäl att preoperativt
misstänka koledokussten.

Samtliga operationer har, som tidi-
gare beskrivits, påbörjats med laparo-
skopisk kolecystektomi [19]. Verres-
kanyl, alternativt Hasson-teknik, an-
vändes för koldioxidinsufflation. Just

nedom naveln, eller just ovan om pati-
enten varit kraftig, har en port för opti-
ken placerats, varefter tre ytterligare
portar placerats (Figur 1). Efter fridis-
sektion av gallblåsehalsen och den gall-
blåsenära delen av ductus cysticus har
en kolangiografi utförts via en kateter
införd med en kolangiografitång genom
port 4 (Figur 1). Om port nr 2 (epigast-
riet) skymt koledokus har porten i
många fall tillfälligt avlägsnats för att
erhålla optimal bildkvalitet. 

Kontrasten sprutas in långsamt un-
der genomlysning med c-båge för att
undvika att stenar flotterar upp i ductus
hepaticus eller intrahepatiskt. Samtliga
kolangiografier har utförts i genomlys-
ning och med möjlighet att spara bilder
för dokumentation.

Tre metoder
På grundval av kolangiografin (Fi-

gur 2) har någon eller flera av följande
strategier använts:

1. Utspolning av sten efter farmako-
logisk dilatation. Vid små stenar (< 4
mm) har i första hand en spolning (kok-
saltlösning) av gallgången, via kolangio-
grafikatetern i ductus cysticus, utförts ef-
ter farmakologisk dilatation av sfinkter
Oddi (1 mg glukagon intravenöst).

2. Transcystisk teknik [10-13]. Efter
peroperativ kolangiografi sätts med för-
del en femte port (Figur 1), som bör sät-
tas så att man får tillgång till cysticus i
axial riktning (oftast subkostalt vid
främre axillarlinjen på patientens högra
sida). Porten skall vara försedd med ett
membran som kan sluta tätt runt en smal
ledare men också släppa igenom ett 3
mm fiberendoskop. Den skall också ha
en lång intraabdominell del så att den

når ned till koledokus och på så sätt stö-
der det smala fiberendoskopet. Ductus
cysticus kanyleras med en mjuk ledare,
och en dilatationsballong förs på leda-
ren. Ballongen får anpassas efter sten-
storlek och cysticus längd, lämpligast
bör den vara 4 cm lång och uppblåst ha
7–8 mm diameter. Efter dilatation under
två till tre minuter förs ledaren in i ar-
betskanalen på ett smalt fiberendoskop
(t ex Olympus URF-P2 ) och fiberendo-
skopet förs ned i troakaren och vidare
ned i ductus cysticus. Beroende på in-
nerdiametern hos ductus cysticus kan
man försiktigt hjälpa till att föra ned en-
doskopet med en tång med gummikläd-
da käftar.

Under ögats kontroll identifieras
sten, som fångas med stenfångarkorg 
(t ex 3 French Gemini- eller 3 French
Flat Wire-korg), varefter endoskopet
backas upp. Man bör undvika att spola
för mycket i arbetskanalen, då risken
ökar att sten flotterar upp i ductus hepa-
ticus eller intrahepatiskt. I vissa fall kan
sten med hjälp av endoskopet puttas ned
i duodenum via papillen.

En alternativ metod finns om man
inte har tillgång till ett smalt fiberendo-
skop:
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Figur 1. Portplaceringen vid
laparoskopisk kolecystektomi vid
insufflerad buk. Port 1 är avsedd för
optiken, portarna 2–4 är arbetsportar.
Port 5 insätts vid transcystisk teknik.
Observera att port 2 inte bör placeras
alltför kranialt, eftersom man då tvingas
arbeta mot optiken vid eventuell
suturering av koledokotomi.

Dränagerutiner
efter laparoskopisk
koledokotomi med T-rör

Peroperativt
T-rör (lämplig storlek 3–3,5 mm

diameter) klipps till 25 cm längd och
förs helt in i bukhålan. Efter applice-
ring i koledokus försluts koledokoto-
min med två till tre enstaka suturer vil-
ka knyts intrakorporealt. Då gallblå-
san lösts dras T-röret ut via port 3 och
ett passivt dränage infört via port 4
läggs subhepatiskt i anslutning till
gallgången. En förnyad kolangiografi
kan med fördel utföras innan patienten
väcks. 

Postoperativt
T-röret stängs första postoperativa

dagen och det passiva subhepatiska
dränaget avlägsnas nästa dag under
förutsättning att det ej läckt galla samt
att patienten mår bra. Patienten kan nu
skrivas hem. En sekundär kolangio-
grafi utförs på sjunde postoperativa
dagen. Undersökningen sker polikli-
niskt och T-röret avlägsnas under för-
utsättning att röntgenundersökningen
är invändningsfri. Patienten observe-
ras ett par timmar efter det att dränaget
avlägsnats. 

Vid jämförelse med rutinerna efter
laparoskopisk kolecystektomi enbart
innebär detta förfarande att patienten
inte behöver stanna kvar mer än något
eller några dygn extra på sjukhuset.
Det smala och avstängda T-röret ger
föga obehag för patienten.

Figur 2. Peroperativa kolangiografier.
Bilden till vänster visar en obetydligt
vidgad koledokus med små stenar
papillnära i koledokus, ett lämpligt fall för
laparoskopisk transcystisk teknik. Till
höger ses en vidgad koledokus med en
mindre sten i koledokus och en stor sten
papillnära, ett lämpligt fall för
laparoskopisk koledokotomi.



Gallgångarna fylls med kontrast och
en stenfångarkorg förs ned via ductus
cysticus (om nödvändigt kan man bal-
longdilatera enligt ovan). Helst skall
korgen vara så konstruerad att det finns
möjlighet att injicera kontrast under
manipulationerna. Via röntgengenom-
lysning identifieras stenen, som förs in
i korgen och extraheras via ductus cys-
ticus.

En förnyad kolangiografi verifierar
stenfrihet, varefter ductus cysticus för-
sluts. I många fall är cysticus bred och
försluts med clips eller endoloops.

3. Koledokotomi [14, 15]. Gallblåse-
halsen fattas med tång via port 4. En
vinklad optik, 30° alternativt 45°, an-
vänds via navelporten, och via de två
övriga portarna fridissekerar operatö-
ren koledokus ventrala omfång. En
längsgående tomi utförs. Hållsuturer
behöver ej användas. Via porten i övre
medellinjen kan nu instrument föras in
i koledokus. En ballongkateter kan ofta
föra stenarna till tomin, där de fångas
med en tång införd via port 3. En kole-
dokoskopi (Olympus URF-P2) utförs
och vid behov kan en stenfångarkorg el-
ler ballongkateter användas via arbets-
kanalen.

Då stenfrihet uppnåtts försluts kole-
dokus primärt, alternativt efter det att ett
T-rör (klippt till 25 cm längd) införts i
bukhålan och applicerats på sedvanligt
sätt. Koledokotomin försluts, vanligen
med två till tre suturer (t ex 4-0 vicryl på
Visiblack-nål, som är avpassad för en-
doskopiskt bruk då den är reflexfri). Vid
sutureringen byter med fördel operatö-
ren sida (till patientens högra sida) och
använder port 1 och port 4 för nålförare
och nålmottagare (intrakorporeal sutur-

teknik). Optiken placeras i port 2 och
gallblåsehalsen sträcks uppåt med tång
via port 3. Gallblåsan löses från lever-
bädden, varefter ett eventuellt T-rör tas
ut via port 3 och ett subhepatiskt passivt
drän läggs in via port 4. En kontrollrönt-
gen utförs via T-röret innan operationen
avslutas.

Dränagerutinerna postoperativt be-
skrivs i separat ruta.

Vid såväl transcystisk teknik som
vid koledokotomi har vi använt en ka-

mera applicerad på koledokoskopet.
Bilden från såväl laparoskop som endo-
skop har via en videomixer letts till TV-
monitorn, och valfri bild eller – vanli-
gast – bild-i-bildfunktion har använts
(Figur 3).

RESULTAT
Som framgår av Tabell I varierar pa-

tienternas medianålder mellan 35 och
46 år för de tre sjukhusen. Detta är ju på-
tagligt lägre åldrar än vad som är vanligt
för patienter med koledokussten och av-
speglar naturligtvis den medvetna se-
lektion som gjorts, där vi velat erbjuda i
första hand yngre patienter laparosko-
pisk operation medan äldre patienter of-
tare genomgått ERCP.

I Uppsala och Göteborg opererades
49 av 66 (74 procent) av patienterna i ett
akut/semiakut skede då de akuta symto-
men ofta var relaterade till koledokus-
sten. Sålunda hade 32 av 66 patienter ett
preoperativt högsta bilirubinvärde på
över 30 µmol/l vid operation, och 56 av
68 patienter hade patologiskt leversta-
tus (ASAT/ALAT >1 µkat/l  eller ALP
>8 µkat/l eller bilirubin >30 µmol/l)
före operation. Vid S:t Görans sjukhus
var andelen akuta/semiakuta patienter
40 procent (12 av 30). Skillnaden kan
förklaras av att man på S:t Görans sjuk-
hus utför preoperativ intravenös kole-
grafi inför elektiv laparoskopisk kole-
cystektomi.

Vid samtliga tre sjukhus har således
ett antal patienter opererats direkt med
laparoskopisk teknik utan föregående
ERCP, trots stark misstanke om eller
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Utspolning av sten
(efter glukagon intravenöst)

Laparoskopisk
transcystisk

teknik

Laparoskopisk
koledokotomi

Laparoskopisk
operation av

koledokussten (n = 96)

Postoperativ ERCP
(n = 1)

Stenfria
(n = 81)

Öppen operation
(n = 14)

Figur 3. Kopplingsschema för att få bild-
i-bildfunktion vid laparoskopisk
behandling av koledokussten. Kameran
på laparoskopet samt kameran på det
flexibla koledoskopet kopplas till
videomixern, som i sin tur kopplas till TV-
monitorn. På monitorn ses både
laparoskopibilden och koledokoskopi-
bilden.

Figur 4. Flödesschema för 96 patienter
som genomgått laparoskopisk operation
för koledokussten. 



konstaterad koledokussten. Detta av-
speglar förstås vår medvetna strävan att
utvärdera den laparoskopiska opera-
tionsmetoden.

I Tabell II redovisas data för de pati-
enter där transcystisk teknik påbörjats. I
vissa fall har den tekniken ej kunnat an-
vändas; patienten har då i stället genom-
gått laparoskopisk eller öppen koledo-
kotomi. Patienter kan således förekom-
ma i flera av Tabellerna II-IV. 

Det exakta flödet för patienterna vad
avser olika behandlingsalternativ fram-
går av Figur 4. 

Skillnader i teknik
Det finns en påtaglig skillnad i be-

handlingsstrategi  mellan Göteborg, där
man i högre grad genomfört koledoko-
litektomi, och S:t Görans sjukhus, där i
huvudsak transcystisk teknik tillämpats
(Tabell II och III). I Uppsala har båda
teknikerna använts, med en trend mot
allt större andel koledokolitektomier
(sex av de senaste tolv operationerna). 

Transcystisk teknik har varit fram-
gångsrik till 81 procent i Uppsala, till 79
procent i Stockholm. I Göteborg har
man endast haft tillgång till ett 5 mm
koledokoskop, en diameter som är allt-
för stor för transcystisk teknik, vilket
förklarar skillnaden i framgång. 

Den postoperativa medianvårdtiden

vid lyckad laparoskopisk teknik är fullt
jämförbar med den vid enbart laparo-
skopisk kolecystektomi.

Laparoskopisk koledokolitektomi
kunde utföras framgångsrikt hos 28 av
35 patienter (80 procent). En inlär-
ningskurva ses också vad avser det tota-
la antalet operationer som konverterats
till öppen operation. Sålunda var Upp-
salas sex konverterade operationer (Ta-
bell IV) bland de 16 första operationer-
na [20], och de senaste 34 har genom-
förts laparoskopiskt. De fyra operatio-
ner som konverterats vid S:t Görans
sjukhus (från laparoskopisk transcys-

tisk teknik till öppen koledokotomi)
gjordes alla innan man utvecklat tekni-
ken för laparoskopisk koledokotomi.

Totalt har 81 av 96 patienter, 84 pro-
cent (Figur 4), framgångsrikt gjorts
stenfria med laparoskopisk teknik av
något slag.

DISKUSSION
Våra resultat, där fyra av fem patien-

ter med koledokussten framgångsrikt
kunnat behandlas laparoskopiskt, är
fullt jämförbara med resultat från pati-
entmaterial av motsvarande storlek från
Frankrike, Schweiz, Italien, Spanien
och Belgien [21]. Stenfrihet har rappor-
terats till 87–91 procent med transcys-
tisk teknik [12, 13]. Ännu högre fre-
kvens stenfrihet tycks kunna erhållas
med koledokolitektomi [14, 15].

Valet av teknik – transcystisk stenex-
traktion eller  koledokolitektomi – base-
ras på en väl utförd peroperativ kolan-
giografi (Figur 2). Den transcystiska
tekniken är utmärkt då koledokus inte är
påtagligt vidgad och under förutsätt-
ning att stenarna inte överstiger ca 8
mm i diameter. Ductus cysticus får inte
vara för smal och slingrig och inte myn-
na för långt ner i koledokus. Stenarna
bör ligga i koledokus, eftersom man en-
dast undantagsvis (i ca 10 procent av
fallen) kan föra koledokoskopet upp i
ductus hepaticus.

Om tekniken tillämpas på rätt sätt
tycks den postoperativa morbiditeten
vara låg i hittills publicerade patientma-
terial [10-17].

Tekniken bör jämföras med andra al-
ternativa behandlingsstrategier basera-
de på antingen kombinationer av lapa-
roskopisk kolecystektomi och ES eller
konvertering till öppen koledokotomi.
Idag saknas tyvärr helt prospektiva ran-
domiserade studier för en sådan utvär-
dering. Åtminstone en studie pågår [22]
där man vid misstanke om koledokus-
sten jämför ERCP och laparoskopisk
kolecystektomi med laparoskopisk ko-
lecystektomi i kombination med even-
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Tabell II. Data från 72 operationer där laparoskopisk transcystisk teknik påbörjats. Opera-
tionsresultaten avser primärt stenfria patienter.

Uppsala Sahlgrenska S:t Göran

Antal påbörjade patienter 32 11 29
Antal stenfria patienter 26 3 23
Operationstid (median, 
variationsvidd) 175 (120–320) 150 (120–180) 195 (120–285)
Postoperativ vårdtid
(median, variationsvidd) 2 (1–35) 2 (1–9) 2 (1–13)
Antal reoperationer 21 12 0
Övriga komplikationer 0 13 34

1 I ett fall dissektion av gallgångsvägg vid dilatation och reoperation med T-rör; i ett fall laparoskopisk reo-
peration på grund av blödning från leverbädd.

2 Sex månader postoperativt kvarsten, ERCP med sfinkterotomi.
3 Vätska subhepatiskt (dränerat perkutant)
4 Fall 1 galläckage (dränerat perkutant), fall 2 transfusionskrävande postoperativ blödning, fall 3 lungemboli.

Tabell III. Data från 35 operationer där laparoskopisk koledokolitektomi påbörjats. Operations-
resultaten avser primärt stenfria patienter.

Uppsala Sahlgrenska S:t Göran

Antal påbörjade patienter 19 13 3
Antal lyckade patienter 16 9 3
Primärsutur av koledokus 0 8 0
T-rör 16 1 3
Operationstid (median,
variationsvidd) 195 (150–310) 165 (120–210) 220 (220–240)
Postoperativ vårdtid
(median, variationsvidd) 4 (2–8) 4 (2–16) 2 (2–2)
Antal reoperationer 0 11 0
Övriga komplikationer 12 23 12

1 Öppen reoperation på grund av galläckage.
2 T-dränage glidit ut vid postoperativ röntgen, dock inget kliniskt galläckage.
3 Postoperativ feber.

Tabell IV. Data från 14 konverterade laparoskopiska koledokusoperationer.

Uppsala Sahlgrenska S:t Göran

Antal patienter 6 4 4
Orsak konvertering:

inkilad sten 3 0 1
sten intrahepatiskt 0 0 1
ej sten i korg 0 2 2
övriga orsaker 31 2 0

Operationstid (median,
variationsvidd) 195 (185–265) 335 (200–480)) 300 (230–355)
Postoperativ vårdtid
(median, variationsvidd) 7 (5–12) 7 (7–8) 7 (5–7)
Antal reoperationer 0 0 0
Övriga komplikationer 0 12 0

1 Fall 1 blödning, fall 2 rift i ductus cysticus ned till koledokus, fall 3 oklar anatomi.
2 Postoperativ smärta.



tuell laparoskopisk stenextraktion i
samma seans.

Svårt selektera patienter
Ett problem med den preoperativa

ERCP-undersökningen är svårigheten
att selektera fram patienter med koledo-
kussten. I flertalet publicerade studier
har man positivt fynd hos enbart 15–40
procent beroende på hur man valt selek-
tionskriterierna (leverprov, anamnes på
genomgången pankreatit eller ikterus,
ultraljudsfynd mm) [23-27].

Den hittills mest tillförlitliga predik-
tionen av samtidig förekomst av kole-
dokussten inför laparoskopisk kole-
cystektomi har redovisats av Trondsen
och medarbetare [28]. De har använt en
diskriminant analys baserad på en kom-
bination av prediktiva faktorer  (ålder,
samt bilirubin-, ALAT- och GT-vär-
den). Från de nordiska gallregistren kan
noteras att man i Norge och Danmark
utfört preoperativ ERCP på 22,3 re-
spektive 20,4 procent av alla patienter
som skall genomgå kolecystektomi.
Endast 4 procent av patienterna genom-
gick ES för koledokussten [29]! 

I Sverige utfördes preoperativ ERCP
i 7,7 procent och ES i 2,8 procent för pa-
tienter registrerade i Kalmarregistret
[29], vilket illustrerar att preoperativ
ERCP användes i betydligt mindre om-
fattning. Trots detta är  ungefär två un-
dersökningar av tre »onödiga».

Intraoperativ endoskopisk sfinktero-
tomi finns beskriven, dels som en kon-
ventionell retrograd sfinkterotomi [8],
dels som en endoskopiövervakad ante-
grad sfinkterotomi [7, 9]. Tekniken krä-
ver mobil ERCP-utrustning. Endosko-
pin görs med patienten i ryggläge. Luft-
insufflationen i tarmen kan dock störa
det laparoskopiska ingreppet. Ytterli-
gare data behövs för en utvärdering av
denna teknik.

Att lämna kvar koledokussten för att
utföra ES postoperativt ställer förstås
krav på stor kompetens hos endoskopis-
ten. Även mycket vana endoskopister
lyckas till »endast» 90 procent med en-
doskopisk stenextraktion [30].

I ett försök att kalkylera kost-
nad–nytta ger sannolikt en postoperativ
ERCP vid säkerställd sten lägre kostna-
der och morbiditet än preoperativ
ERCP utförd på patienter med ökad risk
för koledokussten [31]. Man har då
emellertid inte tagit hänsyn till möjlig-
heten att utföra laparoskopisk behand-
ling av koledokussten direkt i anslut-
ning till kolecystektomin, vilket möjli-
gen kan vara ännu mer kostnadseffek-
tivt [32]. 

För närvarande saknas ett tillräckligt
antal bra jämförande studier för att man
med säkerhet skall kunna föredra en
viss strategi framför en annan. Valet tor-
de idag avgöras av en kombination av

patientens allmäntillstånd och patologi
i gallvägarna och den lokala kompetens
som finns där patienten behandlas.
Möjligen används ERCP idag i alltför
stor utsträckning som en preoperativ åt-
gärd. Trots allt medför även en diagnos-
tisk ERCP en viss risk för allvarliga
komplikationer, t ex pankreatit.

Den laparoskopiska behandlingen
av koledokussten tycks vinna terräng
internationellt, förhoppningsvis så även
i Sverige allteftersom fler kirurger till-
ägnar sig operationstekniken. I avvak-
tan på ytterligare jämförande studier re-
kommenderas metoden i utvalda fall,
under förutsättning att lämplig operativ
kompetens och utrustning finns till
hands.
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Summary
Laparoscopic treatment of common bile
duct stones. Outcome in 96 patients
Dag Arvidsson, Eva Haglind, Carl-Eric 
Leijonmarck, Cecilia Strömberg

Läkartidningen 1997; 94: 2724-8

At laparoscopic cholecystectomy, a procedure
routinely used at Swedish surgery departments
today, common bile duct stones are found to be
present in 5–10  per cent of cases. During recent
years, several alternative procedures have been
evolved for the management of duct stones,
such as operative or postoperative endoscopic
sphincterotomy, or conversion to open surgery
and choledochotomy. The article gives an ac-
count of laparoscopic treatment of common bile
duct stones, and results obtained in 96 patients
from three surgery departments in Sweden.

Three different primary techniques were
used: saline flushing via the cholangiography
catheter, after intravenous injection of 1 mg of
glucagon (in six cases of small stones); trans-
cystic common duct exploration (TCDE), with
cholodochoscopy and a Dermia basket (68
cases); and laparoscopic choledochotomy and
choledochoscopy (22 cases). The success rate
was 88 per cent (84/96), and mortality zero. In
many cases the postoperative course was simi-
lar to that of patients undergoing laparoscopic
cholecystectomy alone.

We recommend TCDE in cases of common
bile duct stones of no more than 8–9 mm in di-
ameter, and where the cystic duct is large. Sin-
gle-stage laparoscopic treatment of bile duct
stones seems to be a safe and effective method
of dealing with two problems in the same set-
ting, and is an important alternative in the ma-
nagement of duct stones.
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