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Patienternas krav på behandling
enligt de senaste trenderna, indu-
strins försök att utveckla markna-

der och våra relativt lösa regler för an-
vändning av nya medicinska teknologi-
er har tillsammans motverkat en rigo-
rös värdering av gallstensbehand-
lingen. Bara tiden kommer att kunna ut-
visa om patienter och samhälle har gyn-
nats eller missgynnats av detta förfa-
rande. 

Det tänkvärda avsnittet ovan är cite-
rat ur Fendricks bidrag till referens [1]. 

På kortare tid än tio år har laparosko-
pisk teknik i västvärlden kommit att er-
sätta öppen operation vid elektiv be-
handling av gallstenssjukdom. En av
laparoskopins förgrundsgestalter har
rubricerat detta som den största okon-
trollerade och ohämmade, »free-for-
all», förändringen i kirurgins historia
[2]; 1997 beskrev en känd engelsk gall-
kirurg laparoskopin som dyrbar lyx sna-
rare än kirurgisk revolution [3].

Intressant 
dansk rapport
Det är därför med stort intresse man

tar del av en dansk rapport om behand-
ling av patienter med gallsten [4]. Den
omfattar en medicinskt teknologisk ut-
värdering, vilken enligt danska Sund-
hedsstyrelsen definieras som en allsi-
dig, systematisk utvärdering av förut-
sättningar för och konsekvenser av an-
vändning av en medicinsk teknologi.
Rapportens författare, Torben Jørgen-
sen –  en välkänd forskare inom gall-
stenssjukdomens epidemiologi, hepa-
tobiliär Cochrane-redaktör och tidigare
överläkare vid Bispebjergs gastroente-
rologiska avdelning i Köpenhamn – är
väl lämpad för den uppgift han företagit
sig.  

Arbetet utgår från Dansk institut for
klinisk epidemiologi (DIKE) samt Sta-
tens institut for medicinsk teknologi-
vurdering (MTV). 

En medicinsk teknologiutvärdering
innefattar fyra komponenter: 

1. Tekniken, dess användningsom-
råde, effekter och risker; 

2. Patienternas förhållande till tek-
niken ur sociala, psykologiska och
etiska aspekter; 

3. Teknikens effekt på organisa-
tionens struktur, personal och miljö; 

4. Teknikens hälsoekonomiska
konsekvenser för samhället och för
den enhet som använder tekniken. 

METOD
Rapporten baseras på följande

informationskällor:

Landspatientregistret, vilket är en
motsvarighet till vårt register över sjuk-
husvårdade patienter. Under åren 1978
–1995 hade ca 90 000 patienter vårdats
vid danska sjukhus för gallsten, och
därvid erhållit en behandlingskod, ca
12 000 med enbart diagnostisk endo-
skopisk retrograd kolangiopankreatiko-
grafi (ERCP). Vid resterande ca 78 000
behandlingar utfördes i 84 procent av
fallen kolecystektomi, i 16 procent av
behandlingstillfällena också någon an-
nan åtgärd, oftast behandling av sten i
djupa gallvägar. 

En validering av registret visade att
enkel kolecystektomi var korrekt klas-
sificerad i 99 procent av fallen, medan
vårdtillfällen med andra behandlings-
koder hade en lägre validitet, vilket som
regel innebar en underskattning av anta-
let endoskopiska undersökningar/be-
handlingar. 

Litteraturgenomgång. Denna utför-
des enligt fastställda kriterier, men var
ändå inte lika systematisk som vid en
Cochrane-översikt [5]. Totalt genom-
gicks 23 000 abstracts, och 3 000 artik-
lar lästes i sin helhet. 

Danska populationsstudier.
Sedan 1982 har man utfört en rad epide-
miologiska undersökningar för att bely-
sa förekomst av gallsten i den danska
befolkningen. 

Enkäter till medicinska och kirurgis-
ka avdelningar. År 1997 utsändes till
samtliga kirurgavdelningar och vissa
medicinavdelningar i Danmark enkäter
om personal- och resursförbrukning vid
gallstensoperationer samt vid diagnos-
tisk och terapeutisk ERCP. Dessa enkä-
ter, som besvarades av 100 procent av
tillfrågade medicinavdelningar och av
67 procent av alla kirurgavdelningar,
kom att ligga till grund för beräkningar
av sjukhuskostnader.

RESULTAT
Operationsincidens
Mellan år 1984 och 1991 minskade

incidensen av enkel kolecystektomi
(utan annan åtgärd) med 21 procent för
kvinnor och 26 procent för män. Under
perioden 1991–1995 ökade incidensen
med 27 respektive 18 procent för kvin-
nor respektive män, vilket överensstäm-
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mer med en incidensökning i andra de-
lar av västvärlden efter det att laparo-
skopisk kolecystektomi introduce-
rats.

Operationsmetod  
vid enkel kolecystektomi
Enligt landspatientregistret minska-

de antalet vårddagar på sjukhus i Dan-
mark i samband med enkel kolecystek-
tomi successivt under perioden
1978–1995 från cirka elva dagar till tre
dagar (Figur 1). Vid en systematisk lit-
teraturgenomgång framkom två studier
där patienter och vårdpersonal varit
ovetande om operationsmetod. Ingen
av dessa visade någon skillnad i vårdtid
mellan laparoskopisk respektive öppen
kolecystektomi. 

I randomiserade studier där patient
och personal fått besked om vilken ope-
rationsmetod som använts har man hel-
ler inte kunnat visa någon vårdtidsskill-
nad mellan laparoskopisk kolecystekto-
mi och minilaparotomi (öppen kole-
cystektomi med litet operationssnitt),
medan konventionell kolecystektomi
varit förenad med längre tid på sjuk-
hus. 

Gallgångsskador 
vid enkel kolecystektomi
Enligt den systematiska litteraturge-

nomgången har en signifikant ökning
av gallgångsskador noterats efter intro-
duktionen av laparoskopisk kolecystek-
tomi. För att bedöma förhållandet i
Danmark genomgicks samtliga epikri-
ser i landspatientregistret för vårdtillfäl-
len med enkel kolecystektomi vilka ef-
terföljts av återinläggning eller remitte-
ring till annan vårdinstans under åren
1979, 1985 och 1993 tillsammans med
ett slumpmässigt urval av övriga epikri-
ser. 

Slutsatsen var att dessa vårdtillfällen
med återinläggning eller remittering till
annan avdelning i en tredjedel av fallen
berodde på gallgångsskada. Efter infö-
randet av laparoskopisk kolecystektomi
fyrfaldigades dessa fall (Figur 2). Det

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  43  •  1999 4623

K KOMMENTAR MEDICINSK KOMMENTA

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
Andel kolecystektomier med 
komplicerat efterförlopp

Procent

1980 1985 1990 1995
År

Övre säkerhetsgräns, 75 procent

Nedre säkerhetsgräns, 75 procent

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1980 1985 1990 1995
År

Dagar
75% kvinnor
75% män 
Median, kvinnor
Median, män
25% kvinnor
25% män

Figur 1 . Vårdtid efter okomplicerad elektiv kolecystektomi.
Diagrammet är hämtat ur referens [4].

Figur 2 . Andel patienter med återinläggning eller remitte-
ring till annan vårdavdelning efter okomplicerad elektiv
kolecystektomi. Diagrammet är hämtat ur referens [4].



danska laparoskopiregistret har inte vi-
sat någon sjunkande incidens av gall-
gångsskador till och med år 1994 
[6].

Patienten, 
organisationen, ekonomin
En litteraturgenomgång visar en ge-

nerellt hög patienttillfredsställelse efter
kolecystektomi, oavsett operationsme-
tod. Enligt rapporten finns inget stöd för
att ett samband skulle föreligga mellan
antal ingrepp per kirurg och komplika-
tionsfrekvens. Däremot kan litteraturen
tolkas så, att den laparoskopiska inlär-
ningskurvan omfattar 30–50 laparosko-
piska ingrepp.

Danmarks totala direkta sjukvårds-
kostnad för gallstensbehandling sjönk
med 3,5 procent per år under perioden
1978–1991, för att därefter stiga med
2,2 procent per år. Det senare beror på
en ökad operationsincidens enär kost-
naden per behandlingstillfälle minska-
de hela tiden. 

I rapporten presenteras en ekono-
misk jämförelse mellan laparoskopisk
kolecystektomi, minilaparotomi och
konventionell kolecystektomi utgående
från behandlingskostnad, kostnad per
vårddag och sjukskrivningsdag samt fö-
rekomst av gallgångsskador. I den eko-
nomiska modell som redovisas ter sig
minilaparotomi som en mycket fördel-
aktig behandlingsmetod.

Slutsatser
Rapporten drar följande slutsatser

om behandling av okomplicerad gall-
stenssjukdom (utan kolecystit eller pan-
kreatit):

• Det finns ingen skillnad mellan de
tre behandlingsteknikerna (konven-
tionell kolecystektomi, minilaparo-
tomi och laparoskopisk kolecystek-
tomi) beträffande det primära be-
handlingsmålet, dvs smärtfrihet.

• Beträffande vårdtid och konvale-
scens föreligger ingen skillnad mel-

lan minilaparotomi och laparosko-
pisk kirurgi, medan traditionell ko-
lecystektomi kräver längre vårdtid
och längre konvalescens.

• Övergång från traditionell öppen ko-
lecystektomi till laparoskopisk kole-
cystektomi har medfört en ökning av
antalet gallgångsskador. Inget tyder
på att minilaparotomi skulle ge fler
gallgångsskador än laparoskopi; lit-
teraturen tyder på det motsatta, men
dokumentationen är inte solid. Tills
vidare bör dessa två metoder betrak-
tas som likvärda avseende gall-
gångsskador. 

• Den laparoskopiska metoden är dy-
rare än minilaparotomi och kräver
lång inlärning.

• Ingen studie har hittills befattat sig
med patienternas synpunkter på
operationsmetod.

Förslag till kvalitetssäkring
Följande förslag till kvalitetssäkring

av behandling av patienter med gall-
stenssjukdom i Danmark framförs i rap-
porten [4]:

• En nationell databas över all diagno-
stik och behandling av gallstens-
sjukdom bör inrättas. 

• Det bör säkerställas att ny litteratur
läses och värderas efter explicita kri-
terier. Detta bör samordnas med ar-
betet i den hepatobiliära Cochrane-
gruppen. 

• Undersökningar över diagnostiska,
förebyggande, behandlingsmässiga
och omvårdnadsmässiga förhållan-
den bör initieras.

• Lokala kvalitetssäkringssystem bör
upprättas.

Den ovan refererade medicinska tek-
nologiutvärderingen ger på 258 sidor
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’’Inom ramen för
den numera inter-
nationella Cochra-

ne-rörelsen, vilken avser att
underlätta välinformerade
beslut inom hälso- och sjuk-
vård genom att sammanställa
och underhålla systematiska
översikter om behandlingar
och åtgärder, har Danmark
tagit ansvar för två grupper:
en hepatobiliär grupp och en
grupp för kolorektal cancer.
Detta är ett tids- och kost-
nadskrävande arbete som på
sikt kan ge ytterst värdefull
information om olika behand-
lingsformer.
Det är rimligt att också Sve-
rige bidrar härtill. 



(inkluderande 871 referenser) en aktu-
ell översikt över gallstenssjukdomen
och visar på möjligheter att jämföra be-
handlingsalternativ. Den har föranlett
diskussion bland danska kolleger, och
de som är intresserade av gallstenssjuk-
domen och dess behandling bör läsa
både huvudrapporten och efterföljande
kommentarer i Ugeskrift for Laeger [7-
11].

Som ovan framgått har det danska la-
paroskopiregistret till skillnad från det
svenska fortsatt sin registrering av lapa-
roskopisk gallkirurgi [6].

Sverige bör bidra
Inom ramen för den numera interna-

tionella Cochrane-rörelsen, vilken av-
ser att underlätta välinformerade beslut
inom hälso- och sjukvård genom att
sammanställa och underhålla systema-
tiska översikter om behandlingar och
åtgärder, har Danmark tagit ansvar för
två grupper: en hepatobiliär grupp och
en grupp för kolorektal cancer. Detta är
ett tids- och kostnadskrävande arbete
som på sikt kan ge ytterst värdefull in-
formation om olika behandlingsformer
(http://www.cochrane.co.uk). 

Det är rimligt att också Sverige bi-
drar härtill. 

Nödvändigt 
ställa upp mål
Vad är dagens alternativ till laparo-

skopisk kolecystektomi? Vid ett mindre
sjukhus i USA utfördes januari 1986
–december 1997 1207 kolecystektomi-
er medelst minilaparotomi, varav 898
var planerade för dagkirurgi. Av de se-
nare behövde 9 procent stanna mer än
12 timmar och 2 procent längre än 24
timmar. Tre återinläggningar, ingen be-
roende på gallgångsskada, iakttogs.

Författarna [12] jämför sina resultat
med dem som erhålls vid laparoskopisk
kolecystektomi: 

»Företag som producerar laparosko-
pisk utrustning saluför den laparosko-
piska tekniken som den nyaste och den
bästa för allmänheten. Vi borde som

kirurger ställa oss frågan varför vi rusat
åstad och omfamnat en teknik som eli-
minerar djupseendet» [12]. 

I en inbjuden kommentar till artikeln
konstateras att generella slutsatser inte
kan dras från enstaka serier. Randomi-
serade studier behövs för att bedöma en
metods generaliserbarhet. Den danska
utvärderingen visade just detta: dvs vårt
fortsatta behov av utvärdering av kirur-
gisk teknik inom gallkirurgins område. 

När efterfrågan överstiger vår för-
måga att tillfredsställa vårdbehov kan
kvalitet definieras som måluppfyllelse
med minsta möjliga medel. Vi bör upp-
ställa mål för behandling av patienter
med gallsten – dvs indikation för kole-
cystektomi, komplikationsfrekvens och
tid för återhämtning – och sedan disku-
tera hur vi skall uppfylla dessa mål. 

Annars fortsätter vi vår resa som Co-
lumbus: 

När han startade visste han inte vart
han skulle fara. När han kom fram vis-
ste han inte var han var. När han åter-
vände visste han inte var han hade varit
[13]. 
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