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Kolecystektomifrekvensen
varierar kraftigt mellan olika
befolkningar och mellan olika
tidsperioder. Olika incidens/pre-
valens kan vara en förklaring
men avsaknaden av entydiga in-
dikationer för galloperation gör
att icke-medicinska faktorer vä-
ger relativt tungt vid beslut om
gallvägskirurgi för många pati-
enter, vilket kan bidra till varie-
rande operationsfrekvens. 

Patienter med frekventa an-
fall eller akut kolecystit bör ko-
lecystektomeras. Patienter med
enstaka gallstensanfall eller där
orsakssambandet mellan gall-
stenarna och den kliniska bilden
är tveksamt bör tillrådas ex-
spektans. 

Gallsten är en vanlig sjukdom i
många länder, och behandling av gall-
stenssjukdom och dess komplikationer
upptar en betydande del av de allmän-
kirurgiska sjukvårdsresurserna i Sveri-
ge. Antalet kolecystektomier som ut-
förs varierar dock kraftigt både mellan
olika befolkningar och mellan olika
tidsperioder inom samma geografiska
område. 

Så var exempelvis frekvensen kole-
cystektomier bland kvinnor 1968–1969
sju gånger högre i Kanada än i Eng-
land/Wales, och i Sverige gjordes under
1960-talet fyra  gånger fler kolecystek-
tomier per invånare än under 1980-talet
[1] (Figur 1). 

Teoretiskt kan förklaringen vara att
incidensen/prevalensen gallsten verkli-
gen varierar kraftigt både mellan tillsy-
nes nära besläktade befolkningsgrupper
och över relativt korta tidsperioder i

samma befolkning. Det är dock svårt att
finna sådana belägg i litteraturen, och
det är också svårt att tidsmässigt relate-
ra varierande kolecystektomifrekvens
till variationer i incidens/prevalens. 

Avsaknaden av entydiga indikatio-
ner för galloperation gör att icke-medi-
cinska faktorer och överväganden väger
relativt tungt vid beslut om gallvägskir-
urgi för många patienter, vilket också
kan förklara  skillnader i operationsfre-
kvens. Behovet av tydliga indikationer
för kolecystektomi har blivit mer påtag-
ligt när sjukvårdsresurserna krympt
samtidigt som nya metoder, t ex laparo-
skopisk kolecystektomi, introducerats.

Kolecystektomins utveckling
Den första kolecystektomin utfördes

år 1882 av Langenbuch i Berlin. Denna
typ av operation var relativt ovanlig i
Sverige fram till 1930-talet, då antalet
kolecystektomier började öka kraftigt.
Både från Östersund och Göteborg rap-
porterades fyrfaldiga ökningar i kole-
cystektomifrekvensen under 1940- och
1950-talen [2, 3]. I Jönköping visar en
sammanställning av uppgifter ur sjuk-
husets årsrapporter en liknande utveck-
ling [4]. I Stockholm sjönk antalet kole-
cystektomier från 315 till 67 per
100 000 invånare mellan 1957 och
1989 [5].

Av Socialstyrelsens slutenvårdsre-
gister, som började byggas 1964, fram-
går att frekvensen kolecystektomier un-
der 1960-talet var cirka 650 respektive
300 per 100 000 kvinnor respektive
män, samt att frekvensen sjönk till cirka
164 respektive 94 under 1980-talet (Fi-
gur 1). 

Möjligheterna att diagnostisera gall-
sten preoperativt var begränsade till
värdering av symtom och fysikalisk un-
dersökning fram till år 1898, då Bux-
baum i Österrike första gången rappor-
terade diagnostik av gallstenar på en
röntgenbild av buken. Det dröjde emel-
lertid till 1924 innan först den intrave-
nösa och året därefter den perorala ko-
lecystografin utvecklades av Graham
och Cole [6]. I Sverige fanns metoden
under 1930-talet men började användas
i stor skala först under andra halvan av
1940-talet [7]. 

Den nya möjligheten till relativt en-

kel diagnostik av gallblåsesten var gi-
vetvis en förutsättning för utvecklingen
av den elektiva gallkirurgin. Sannolikt
berodde en betydande del av ökningen
av gallkirurgin under 1940- och 1950-
talen på introduktionen av den orala ko-
lecystografin och den allmänt ökade
tillgången på kirurgiska sjukvårdsre-
surser. 

Gallstenssjukdomens
prevalens i Sverige
Eftersom i många fall gallstenar inte

ger symtom måste undersökningar av
gallstenssjukdomens prevalens göras i
form av befolkningsundersökningar el-
ler undersökningar av representativa
stickprov. De metoder som använts vad
gäller stenar i gallblåsan har varit ob-
duktionsstudier samt screening med
ultraljud och i någon mån gallröntgen. 

Obduktionsstudier har gjorts i bety-
dande omfattning under en stor del av
1900-talet både utomlands och i Sveri-
ge. Obduktionsmaterial är behäftade
med risk för selektionsbias, dels på
grund av samband mellan sjukdomen
som studeras och de tillstånd som före-
går och/eller orsakar döden, dels på
grund av bias vid beslut om obduktion
eller inte obduktion. 

Risken för selektionsbias är lika up-
penbar vid screening av frivilliga perso-
ner ur befolkningen, där det dock är in-
dividernas skäl till beslut om att delta
eller inte delta i undersökningen som
utgör risken för bias. 

Prevalensundersökningar som redo-
visas med adekvat ålders- och könsstra-
tifiering samt har små bortfall respekti-
ve en stor andel obducerade bland de
avlidna i en definierad befolkning har
därför högre trovärdighet. 

För att kunna jämföra olika studiers
resultat med varandra måste de dia-
gnostiska kriterierna dessutom vara
lika. Dessa kriterier redovisas oftast i
moderna screeningundersökningar
men sällan i obduktionsstudier.

Att gallsten är vanligare bland kvin-
nor än bland män och att frekvensen
ökar med stigande ålder är väl känt. Den
högsta prevalensen av gallsten (inklusi-
ve tidigare kolecystektomerade) i Sve-
rige har redovisats från Malmö under
1960-talet. I de äldsta grupperna kvin-
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nor fann Lindström en gallstensfre-
kvens på över 60 procent [8].

Ovanligt med studier över tid
Studier av hur gallstensfrekvensen

förändras över tiden är ovanliga. Den
hittills enda svenska studien har gjorts
av Mårtensson i form av en obduk-
tionsstudie över åren 1925–1934 [9].
Under denna tid ökade frekvensen
gallsten hos kvinnor från 26 procent till
30 procent, och bland män från 9 pro-
cent till 14 procent. I Figur 2 redovisas
resultaten från fem olika svenska ob-
duktionsstudier från olika tidsperioder.
Den grafiska sammanställningen tycks
visa att prevalensen gallsten har ökat
mellan 1929 och 1969, men att ett
trendbrott kan ha skett i de yngre ål-
dersgrupperna efter 1940-talet. 

Befolkningsundersökningar med ult-
raljud av gallblåsan har gjorts i begrän-
sad omfattning i Sverige. I Malmö  på-

visades 1985 gallsten hos 23 procent av
medelålders kvinnor (48 och 53 år gam-
la), och i Göteborg 1988 påvisades
gallsten hos 51 procent av 77–78-åriga
kvinnor [14, 15]. 

Muhrbeck presenterade 1995 en pre-
valensstudie av gallblåsesten i Dande-
ryds upptagningsområde [16]. Gall-
stenssjukdom påvisades hos 11 procent
respektive 25 procent av kvinnor 40 och
60 år gamla, och hos 4 procent respek-
tive 15 procent bland män i samma åld-
rar. Jämförelser av resultat från olika
studier utförda med olika metoder och
med olika geografisk lokalisation mås-
te, som ovan påpekats, göras med stor
försiktighet. Det är dock inte osannolikt
att gallstenssjukdomens prevalens änd-
ras över tiden, och ovanstående data pe-
kar på att gallsten blev vanligare under
1900-talets första halva medan en
minskning kan ha skett under senare de-
cennier. I Danderydstudien var dock
den totala gallstensprevalensen 15 pro-
cent, vilket innebär att gallsten fortfa-
rande är en av de vanligare sjukdomar-
na i Sverige.

Incidensen
Frekvensen gallstensbärare i befolk-

ningen är en funktion av incidens (ny-

tillskott) och antalet botade personer
(t ex med kolecystektomi, stötvågsbe-
handling eller spontan stenavgång). In-
cidensstudier av gallsten bör göras med
upprepade undersökningar av gallblå-
san hos representativa stickprov ur be-
folkningen. Sådana studier har påbör-
jats i liten omfattning men ännu ej i Sve-
rige. 

I Köpenhamn fann Jensen och Jør-
gensen i en studie att 5-årsincidensen
hos 30-, 40-, 50- och 60-åriga män var
0,3 – 2,9 – 2,5 respektive 3,3 procent,
och hos jämnåriga kvinnor 1,4 – 3,6 –
3,1 respektive 3,7 procent [17]. Om des-
sa 5-årsincidenser multipliceras med 2
och kumuleras ger detta en grov upp-
skattning av risken att utveckla gallsten
under åren mellan 30 och 70. För män
är då denna risk 18 procent och för kvin-
nor 23,6 procent. 

Enligt en beräkning av Muhrbeck är
kolecystektomifrekvensen i Sverige
idag cirka 1/5 av nybildningen av gall-
sten (Figur 3) [18]. I Danderydstudien
var omkring hälften av det totala antalet
personer med gallstenssjukdom kole-
cystektomerade, vilket innebär att ope-
rationsfrekvensen i befolkningen under
någon tidigare period måste varit betyd-
ligt högre, minst 50 procent av inciden-
sen gallsten eller sannolikt ännu högre. 

I Lindströms obduktionsstudie från
Malmö var 20 procent av de avlidna
med tecken på gallstenssjukdom kole-
cystektomerade, medan denna siffra i
andra studier från Europa och USA va-
rierar mellan 11 och 43 procent. Det är
därför sannolikt att olika indikationer
för galloperation förklarar en stor del av
variationerna i operationsfrekvens. 
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Figur 1. Antalet kolecystektomier totalt
och med laparoskopisk teknik per
100 000 män respektive kvinnor i
Sverige 1964–1995. Uppgifterna är
hämtade från Socialstyrelsens
slutenvårdsregister. Data saknades i
registret för år 1984 (har senare delvis
rekonstruerats). Registret har byggts ut
successivt och är från och med 1987
rikstäckande.

Figur 2 . Gallstensprevalens i fem
svenska obduktionsstudier från skilda
tidsperioder och geografiskt ursprung,
uppdelat i kön och olika åldersgrupper.
»1932» = Uppsala 1929–1936 [10];
»1943» = Stockholm 1940–1946 [11];
»1961» = Malmö 1961 [12]; »1964» =
Malmö 1963–1966 [13]; »1969» = Malmö
1969 [8].



Indika tioner 
och natur alför lopp
För att kunna fastställa indikationer

för en behandlingsåtgärd behövs kun-
skaper om åtgärdens negativa effekter i
form av resursåtgång och komplika-
tionsrisker samt dess positiva effekter i
form av bot eller bättring. Dessutom
krävs kunskap om sjukdomens »natu-
ralförlopp», dvs hur sjukdomen utveck-
las utan denna åtgärd (eller med alter-
nativ åtgärd). 

För kolecystektomi finns relativt ge-
digna kunskaper om resultat och kost-

nader, även om olika tekniker som tex
laparoskopi som införts under senare år
fortfarande utvärderas [19]. Det är be-
tydligt sparsammare med säkra kunska-
per om gallstenssjukdomens naturalför-
lopp, trots att den är känd och beskriven
sedan årtusenden.

För att korrekt beskriva gallstens-
sjukdomens naturalförlopp behövs stu-
dier som följer en grupp patienter från
det att den första gallstenen bildas i gall-
blåsan till dess att samtliga patienter av-
lidit utan att någon intervention gjorts
vad gäller gallstenssjukdomens mani-
festationer. 

Någon sådan studie finns inte och
kommer uppenbarligen inte att genom-
föras. Den kunskap som finns baseras
därför på erfarenheter från begränsade
uppföljningar av kliniska material och
på slutsatser från andra typer av under-
sökningar tex obduktionsstudier, pre-
valensstudier, officiell statistik etc. 

Gallsten som orsak 
till svår sjukdom och död
Gallsten kan orsaka svåra besvär,

komplikationer och död. I två obduk-
tionsstudier från Skandinavien var
gallsten bidragande eller ensam orsak
till döden hos drygt 3 procent av de pa-
tienter som hade gallstenssjukdom vid
dödstillfället [8, 20]. I obduktionsstudi-
er av sjukdomar som ger svåra besvär
eller död finns uppenbart risk för över-
skattning av frekvensen på grund av se-
lektionsbias. 

Ett annat angreppssätt för att upp-
skatta risken med gallsten är att analy-
sera dödsorsaksstatistik. Även den bör
dock användas med viss försiktighet
[21]. I Lindströms obduktionsstudie
från 1969 var 1,4 procent av samtliga
dödsfall orsakade av gallsten, medan
svensk dödsorsaksstatistik för samma
år visar att gallsten var direkt orsak i 0,7
procent och bidragande orsak till döden
i 0,9 procent av fallen. 

Dessa data kan i viss mån validera
dödsorsaksstatistiken vad gäller gall-
vägsrelaterade sjukdomar. I Figur 4 be-
skrivs mortaliteten i gallstenssjukdom i
Sverige, som har sjunkit påtagligt för
både män och kvinnor under perioden
1951–1996. Under 1980-talet dog i ge-
nomsnitt 2,9 personer per 100 000 invå-
nare årligen av gallstensrelaterade sjuk-
domar. 

Av Figur 5 framgår att risken att dö i
gallstensrelaterad sjukdom är försum-
bar före 65 års ålder, men att den ökar i
de äldre åldersgrupperna och är lika stor
för män och kvinnor (såsom gallstens-
sjukdomen hanterades under 1980-ta-
let). Eftersom kunskapen om gallstens-
prevalensen i dessa åldersgrupper är be-
gränsad är det svårt att exakt beräkna
risken för personer som har gallsten att
dö av denna sjukdom. 

Om hälften av personer över 90 år
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Figur 3. En schematisk bild av
gallstensprevalensen i en befolkning på
100 000 personer med beräknad
incidens av gallstenssjukdom, spontan
stenavgång, kolecystektomi, antal
nyfödda och antal döda (modifierat efter
bild av Muhrbeck) [18].

Figur 4. Antalet dödsfall i
gallstenssjukdom per kön och 100 000
invånare 1951–1996 enligt svensk
dödsorsaksstatistik (ICD9 = 574.0–575.1).

Figur 5. Ålders- och könsspecifik
dödlighet i gallstenssjukdom 1981–1990
enligt svensk dödsorsaksstatistik (ICD9 =
574.0–575.1). 



har gallstenssjukdom och 50 procent av
dessa redan är opererade, är risken för
de 25 procent som är gallstensbärare
4×1,25/1000/år = 0,5 procent per år,
vilket framstår som en blygsam risk
jämfört med många andra dödsorsaker i
denna ålder.

Cancer i gallblåsan
Cancer i gallblåsan har dålig pro-

gnos med en total 5-årsöverlevnad på
mindre än 5 procent. Det finns ett sam-
band mellan gallblåsecancer och stenar
i gallblåsan. Gallsten påträffas hos 60 –
98 procent av patienter med cancer i
gallblåsan, och vid kolecystektomi för
gallsten upptäcks i 1–1,5 procent av fal-
len gallblåsecancer. I obduktionsmate-
rial har 1,8–2,1 procent av patienterna
med gallsten också cancer. I elva studi-

er av sammanlagt 3936 gallstenspati-
enter som följdes mellan ett halvt och
37 år noterades 19 fall av gallblåsecan-
cer (0,5 procent) (Tabell I). 

Svensk dödsorsaksstatistik tyder på
att cancer i gallblåsan som orsak till död
ökade under 1970-talet men började
minska under senare delen av 1980-ta-
let (Figur 6). Gallblåsecancern uppstår
tidigare och i högre frekvens bland
kvinnor än bland män (Figur 7). Risken
att utveckla gallblåsecancer anses dock
inte motivera cancerprofylaktisk kole-
cystektomi, inte ens i närvaro av gall-
blåsesten [22].

Gallsten som oskyldigt bifynd
Gallstenar bildas ofta många år in-

nan de föranleder kolecystektomi. I en
studie med C14-metoden av gallstenar
som opererats bort fann Moy att stenar-
na hade bildats åtta år före kolecystek-
tomin. Att mer än hälften av människor
med gallstenssjukdom vid sin död inte

är kolecystektomerade innebär att sjuk-
domen oftast har ett godartat förlopp.
Alla människor med gallsten behöver
alltså inte opereras! Går det då att iden-
tif iera riskgrupper med dålig prognos?

Prognos utifrån 
kliniskt tillgänglig a data
Klinik er har i allmänhet svårt att på

enbart symtom och klinik förutsäga vil-
ka patienter som har gallsten. I en studie
av patienter remitterade för gallröntgen
i Jönköping 1985–1987 hade 23 pro-
cent gallsten, vilket inte är imponeran-
de med tanke på att gallsten sannolikt
finns hos 10–15 procent av slumpmäs-
sigt utvalda personer i motsvarande ål-
der [23].

Eftersom gallsten förekommer i hög
frekvens utan att ge uppenbara besvär
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Tabell I. Nio retrospektiva och två prospektiva uppföljningsstudier av patienter med gallsten som ej opererats.

Klinisk bild Död i gallstens-
vid studiestart Studie Publiceringsår n Uppföljningstid (år) sjukdom Gallblåsecancer

Utan symtom
Gracie, Ransohoff 1982 123 15 0 0
Comfort et al 1948 112 10–20 3 0

Både patienter med
och utan symtom

McSherry et al 1987 691 0,5–33 2 1
Friedman et al 1989 467 <37 1 2
Thistle et al 1984 305 2 0 0
Ralston, Smith 1965 116 15–30 1 2
Grimaldi et al 1993 145 20 2 3

Med symtom
Blackford 1933 200 5–15 2 0

Både patienter med
och utan gallstens-
komplikationer

Wenckert, Robertsson 1966 781 11 10 3
Lund 1960 526 5–20 11 3

Akut kolecystit
Wenckert, Hallgren 1969 470 8–13 19 5

Totalt 3 936 0,5–37 51 (= 1,3 procent) 19 (= 0,5 procent)

Figur 6. Antalet dödsfall i gallblåse-
cancer per kön och 100 000 invånare
1969 till 1996 enligt svensk
dödsorsakstatistik (ICD9 = 156.0).

Figur 7. Ålders- och könsspecifik
dödlighet i gallblåsecancer 1981–1990
enligt svensk dödsorsaksstatistik (ICD9 =
156.0)



samtidigt som bukbesvär av olika slag
är vanliga utan påtagliga fynd vid olika
undersökningar har det varit svårt att
göra studier på gallstenssjukdomens
symtomatologi. Därmed har det också
varit svårt att lägga upp stringenta kli-
niska studier om gallstenssjukdomen. 

I Bergen i Norge har nyligen gjorts
ett stort försök att i en prospektiv ran-
domiserad studie jämföra utfallet av
operation respektive konservativ be-
handling av patienter med gallsten, i
syfte att belysa naturalförlopp och opti-
mera handläggningen. Bortfallet av pa-
tienter var dock mycket stort och målet
med studien kunde inte uppnås [24]. 

Ett begränsat antal uppföljningsstu-
dier av ej opererade gallstenspatienter
har gjorts. I Tabell I presenteras en sam-
manställning av de ovan nämnda elva
studierna omfattande totalt 3936 pati-
enter med en uppföljningstid mellan ett
halvt och 37 år. 

Den kliniska bilden hos patienterna
vid studiestarten är oftast sparsamt be-
skriven, och bara två av dessa studier är
prospektiva. Risken att få akuta gall-
stenskomplikationer verkar dock vara
relaterad till den kliniska bildens svå-
righetsgrad vid inklusionen. I genom-
snitt dog 1,3 procent av dessa patienter
av sin gallstenssjukdom. 

I en prospektiv uppföljning av 153
patienter i Jönköping med icke akut
gallstenssjukdom beräknades progno-
sen med hänsyn till risken för akuta
gallstensrelaterade komplikationer och
behovet av kolecystektomi (Figur 8)
[25]. Dessutom gjordes försök att ut-
ifrån kliniskt tillgängliga data identifi-
era riskgrupper med sämre prognos.
Efter sex år hade 23 patienter (15 pro-
cent) fått en akut komplikation (kole-
cystit 18, ikterus 3 och pankreatit 2 pa-
tienter), och totalt hade 62 (42 procent)
patienter blivit kolecystektomerade. 15
patienter avled under uppföljningen,
men inte i något fall av gallstenskom-
plikationer. 

En riskgrupp för att få akuta gall-
stenskomplikationer (kolecystit, pan-
kreatit etc) utgjorde den grupp som re-
dan före gallröntgen hade haft en sådan
komplikation (Figur 9). Låg ålder och
mer än två gallstensanfall under de förs-
ta 6 månaderna under uppföljningen
predikterade senare behov av kole-
cystektomi. 

Den kliniska bild som dessa patien-
ter hade vid tiden för diagnosen var i
stor utsträckning densamma under upp-
följningstiden. Patienter med akuta
komplikationer var således relativt be-
svärsfria tills nya akuta episoder inträf-
fade, patienter med frekventa anfall
fortsatte att ha besvär till dess att kole-
cystektomi utfördes, medan patienter
med enstaka besvär oftast inte förvärra-
des utan föredrog fortsatt exspektans.  

Kliniska r ekommendationer
Det saknas fortfarande tillräckliga

kunskaper för att fastställa entydiga in-
dikationer för kolecystektomi för gall-
sten. Ett för klinikern rimligt förhåll-
ningssätt beträffande patienter med en-
staka gallstensanfall, eller vid tveksam-
het om den kliniska bildens samband
med gallstensfyndet, är att avvakta och
eventuellt utreda andra orsaker. För pa-
tienter med frekventa anfall, och speci-
ellt om patienten är ung, är elektiv kole-
cystektomi att rekommendera. 

Vid akut kolecystit bör kolecystekto-
mi utföras (med fördel under akutske-
det). För patienter med gallstensorsa-
kad ikterus, pankreatit eller kolangit bör
åtgärderna primärt riktas mot koledo-
kus medan kolecystektomi övervägs i
andra hand. Det finns idag inga skäl
som talar för att liberalare indikationer
skall gälla för laparoskopisk än för öp-
pen kolecystektomi.

Summary

Which patients need gallstone surgery?

Gunnar Persson

Läkartidningen 1998; 95: 3530-6

Although gallstone disease is common, few
patients develop serious complications. Recent
decades have witnessed manifest changes in the
frequency of gallstone surgery in Sweden. Al-
though variation in the prevalence of gallstone
disease may be one explanation, uncertain indi-
cations for gallstone surgery may also be a con-
tributory determinant of the varying chole-
cystectomy rates. Findings in epidemiological
and clinical studies suggest that cholecystecto-
my should be performed in cases of frequent
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▲

Figur 8. Kurvorna beskriver
sannolikheten att slippa akuta
gallstenskomplikationer (A), respektive
att inte behöva någon kolecystektomi (B)
under uppföljningsperioden (enligt
Kaplan-Meier).

Figur 9. Diagrammet visar sannolikheten
att slippa akuta gallstenskomplikationer
under uppföljningen om patienten haft
(B) respektive inte haft (A) någon akut
komplikation före gallstensdiagnosen
(enligt Kaplan-Meier).
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gallstone symptoms or acute gallstone compli-
cations, whereas expectant management is to be
recommended in cases of infrequent symptoms
or where their link with gallstone problems is in
doubt.

Correspondence: Dr. Gunnar Persson, Seni-
or Consultant, Dept. of Surgery, Länssjukhuset
Ryhov, S-55185 Jönköping.
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Leverbiverkningar av kolestatisk typ
är relativt ovanliga hos Läkemedelsför-
säkringen [1]. Flertalet har orsakats av
penicillinasstabila penicilliner. Sedan
1994 har vi handlagt 13 sådana ärenden.
Här beskrivs två typiska fall.

Fall 1
En medelålders, tidigare frisk kvinna,

arbetande inom sjukvården, drabbades
av en ytlig sårskada. Initialt fick hon ing-
en antibiotikabehandling, men efter två
dagar uppkom rodnad kring såret, och en
lymfadenit kunde palperas. Med hänsyn
till arbetsplats och åtföljande risk för sta-
fylokockinfektion satte man in penicilli-
nasstabilt penicillin (Heracillin). 

Två veckor senare blev hon illamå-
ende, fick försämrat allmäntillstånd,
»koncentrerad urin» och kittfärgad av-
föring. Till en början upplevde hon ock-
så stark trötthet. Det hela tolkades redan
från början som sannolik läkemedelsbi-
verkning, man fann inga hållpunkter för
annan lever- eller gallvägssjukdom. Bi-
lirubinvärdet var som högst 50 µmol/l,
S-ASAT 3,94 µkatl/l och S-ALAT
12,15 µkat/l. Hon förbättrades lång-
samt. Samtliga levervärden var norma-

liserade efter två månader. Läkemedels-
försäkringen bedömde att övervägande
skäl talade för samband mellan Heracil-
lin och hennes kolestatiska leverreak-
tion. Biverkningen bedömdes vara be-
tydligt allvarligare än den åkomma som
motiverat ordinationen. Hon erhöll er-
sättning.

Fall 2
En kvinna i 70-årsåldern med lindri-

ga hjärtbesvär av ischemisk typ fick ett
infekterat trycksår på en tå. Hon ordine-
rades penicillinasstabilt penicillin (He-
racillin) och insjuknade några veckor
senare med trötthet, illamående, ikterus
och klåda. Som högst noterades biliru-
bin 70 µmol/l, S-ASAT 3 µkat/l och S-
ALAT 10 µkat/l. Det hela bedömdes
som en läkemedelsbiverkning av Hera-
cillin. Man fann inga hållpunkter för an-
nan lever- eller gallvägssjukdom. Hon
sjukhusvårdades en månad, och lever-
värdena var normaliserade sex veckor
efter utskrivningen. Läkemedelsförsäk-
ringen bedömde det inträffade som en
sällsynt, allvarlig biverkning av ett lä-
kemedel som ordinerats för en besked-
lig åkomma. Hon erhöll ersättning.

Undvik slentrianmässig
behandling
Följande penicillinasstabila penicil-

liner finns att tillgå enligt Fass 1997: di-
kloxacillin, Diclocil (Bristol-Myer
Squibb); Dikloxacillin (Tika); kloxacil-
lin, Ekvacillin (Astra); flukloxacillin,
Heracillin (Astra). Samtliga kan, som
sällsynt biverkning, orsaka leverpåver-
kan av kolestatisk typ. Denna biverk-
ning är sällan lindrig och har i några fall
föranlett omfattande utredning, inklusi-
ve leverbiopsi. Det finns därför goda
skäl att ordinera penicillinasstabilt pe-
nicillin bara när klar indikation förelig-
ger. Slentrianmässig behandling av ery-
sipelas med både v-penicillin och peni-
cillinasstabilt penicillin förefaller
olämpligt, och många sår kan med
framgång behandlas utan antibiotika.
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Allvarlig leverbiverkning
av penicillin
Ersättning utgick från Läkemedelsförsäkringen

Penicillinasstabilt penicillin
ger i sällsynta fall allvarliga le-
verbiverkningar av kolestatisk
typ. Här beskrivs två kvinnor
som drabbades av en biverkning
långt allvarligare än den be-
handlade åkomman. Båda kvin-
norna erhöll ersättning från Lä-
kemedelsförsäkringen.

Att Läk emedelsförsäkringen
ibland kan kompensera patienter
för ekonomiska följder av allvar-
liga läkemedelsbiverkningar är
något som förefaller okänt för
mer än hälften av alla läkare.
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