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Laparoskopisk kolecystektomi
tio år
Ilmo Kellokumpu

Gallstenssjukdomens prevalens har beräk-
nats till 9 procent hos män och 16 procent
hos kvinnor (1). Antalet obehandlade gall-
stenspatienter i Finland har uppskattats till
250 000 (2). Största delen är dock symptom-
fria. Årligen utförs i vårt land 8 000–12 000
galloperationer (2). Eftersom gallstenar är så
vanliga utgör de ett stort folkhälsoproblem
och den största enskilda kirurgiskt behand-
lade sjukdomsgruppen.

Gallstenarnas manifestationer presenteras
i tabell 1, där de procentuella andelarna en-
dast är riktgivande. Symptomfria personer
som vid en ultraljudsundersökning konstate-
ras ha gallstenar som bifynd remitteras i re-
gel inte för operation, då man ansett att
oopererade symptomfria gallstenar utgör en
mindre risk med tanke på individens fram-
tid än en elektiv operation (3, 4). Enligt en
färsk undersökning fick 12 procent av de
symptomfria gallstensbärarna gallkolik inom
två år efter det att stenarna konstaterats och
26 procent inom tio år (5). Inom tio år fick
bara 3 procent av patienterna komplikatio-
ner. Faktorer som talar för operation av
symptomfria gallstenar är dock stenar med
en diameter över 25 mm, diabetes, immun-
suppressiv medicinering, långvarig parente-
ral nutrition och skleros av gallblåseväggen
vilket måste anses som ett premalignt till-
stånd (3, 4).
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Med symptomatisk gallstenssjukdom avses
ett tillstånd där patienten tidvis får gallkolik
när en gallsten övergående hindrar töm-
ningen av gallblåsan. Obstruktionen med
gallstenen kan leda till en akut eller kronisk
kolecystit av varierande svårhetsgrad. Som
komplikation kan utvecklas empyem eller
gangrän och perforation, mera sällan en
enterobiliär fistel eller gallstensileus. Andra
komplikationer är obstruktionsikterus av
sten i gallgången och en suppurativ infektion
i gallgången (kolangit) samt gallpankreatit.

Laparoskopisk kolecystektomi har på kort
tid ersatt öppen kolecystektomi i behand-
lingen av symptomatisk gallstenssjukdom
(6). Även vid komplicerad gallstenssjukdom
kan gallblåsan åtminstone i en del fall avlägs-
nas laparoskopiskt. Om patienten inte tål en
allmän anestesi eller allvarliga koagulations-
rubbningar konstateras, bör en laparoskop-
isk galloperation inte göras, inte heller när
man misstänker en malign tumör i gallblåsan

Laparoskopisk kolecystektomi har snabbt ersatt öppen kole-
cystektomi i behandlingen av symptomatisk gallstenssjukdom.
Efter laparoskopisk kolecystektomi utskrivs patienten i regel
det andra postoperativa dygnet och återvänder till arbetet inom
två veckor från operationen. Även om en laparoskopisk gall-
operation är förknippad med fler gallvägskomplikationer än en
öppen operation är metoden numera trygg. De senaste åren har
man börjat tillämpa den laparoskopiska operationstekniken
även vid behandlingen av akut kolecystit och stenar i gallgången
med goda resultat.
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eller en enterobiliär fistel (6). Relativa kon-
traindikationer för en laparoskopisk gall-
operation är allvarliga hjärt-, lung- och njur-
sjukdomar, eftersom det höga intraabdomi-
nala trycket när bukhålan under laparosko-
pin fylls med koldioxid kan förvärra de
nämnda sjukdomarna och orsaka problem
vid operationen (7–11).

Laparoskopisk kolecystektomi
och symptomatisk okomplicerad
gallstenssjukdom

Den första laparoskopiska kolecystektomin
gjordes av P. Mouret i Lyon, Frankrike år
1987 ca 100 år efter det att Langenbuch ut-
förde den första öppna galloperationen i
Berlin år 1882. Detta föregicks av omfattan-
de experimentell forskning och användning
av laparoskopi i diagnostiken av gynekolo-
giska sjukdomar. De följande åren utveckla-
des metoden och apparaturen samtidigt på
olika håll i världen (12–15) tills videokon-
trollerad laparoskopisk kolecystektomi i bör-
jan av 1990-talet snabbt ersatte den konven-
tionella kolecystektomin i behandlingen av
okomplicerad gallstenssjukdom (6, 16, 17).
Den första laparoskopiska kolecystektomin
utfördes i Finland år 1990 av T. Schröder och
den första på Kirurgiska sjukhuset år 1991.

Numera är den laparoskopiska kolecyst-
ektomins teknik väl etablerad (13, 14, 16, 17).
Man blåser in koldioxid i bukhålan för att få
sikt och möjliggöra kirurgisk verksamhet.
Genom bukväggen förs två troakarer som är
5 mm i diameter och två som är 10 mm för
instrument och optik. Gallblåsan avlägsnas
med hjälp av en diatermikrok eller -sax i
princip på samma sätt som vid en öppen

operation, även om operationsområdet be-
traktas genom bilden i videomonitorn.

Enligt randomiserade prospektiva under-
sökningar vet man att användningen av CO2-
pneumoperitoneum och ett högt intraabdo-
minalt tryck är förknippade med biverk-
ningar som skadar olika organfunktioner (7–
11). Biverkningarna gäller hjärt- och cirku-
lationsorganen, andningsfunktionen, njur-
funktionen samt blodcirkulationen i tarm-
arna och kan fördröja patientens återhämt-
ning efter operationen (9). Även om patien-
ter i gott skick av klass ASA I–II tål en lapa-
roskopisk åtgärd väl, kan problem uppstå
med patienter som har allvarliga grund-
sjukdomar. På grund av ovannämnda fakto-
rer har man försökt utveckla mekaniska ap-
parater som lyfter bukväggen för att möjlig-
göra kirurgi i bukhålan (7–11). Denna tek-
nik har inte blivit allmän därför att sikten
och utrymmet för det kirurgiska arbetet är
mera begränsade än under CO2-pneumope-
ritoneum. De senaste åren har vi dock på Ki-
rurgiska sjukhuset framgångsrikt opererat
gallstenspatienter med grava grundsjukdo-
mar (ASA IV) så att CO2-pneumoperito-
neum ersatts med en mekanisk apparat som
lyfter bukväggen (7–11).

Korttidsresultat

Laparoskopisk galloperation har konstate-
rats ha fördelar i randomiserade, prospekti-
va undersökningar, där den laparoskopiska
kolecystektomins fördelar och nackdelar
jämförts med s.k. minikolecystektomi (18–
22) (tabell 2). Vid en minikolecystektomi är
snittet 5–7 cm långt. I tre undersökningar
(18–20) visade sig den laparoskopiska kole-
cystektomin vara bättre än minikolecystek-
tomin, och endast i en undersökning (21)
fann man inga skillnader mellan laparosko-
pisk och minikolecystektomi. Även om ope-
rationstiden är längre vid en laparoskopisk
kolecystektomi än vid en minikolecystekto-
mi, är det postoperativa behovet av smärt-
lindring mindre och patienten kan utskrivas
tidigare samt återvänder tidigare till arbetet
(18–20, 22). I fråga om operationskomplika-
tioner finns inga skillnader mellan de nämn-
da operationsmetoderna. Enligt en svensk
undersökning (22) är även den s.k. trauma-
responsen mindre vid laparoskopisk kole-
cystektomi än vid minikolecystektomi. I ma-
terialet med de 300 första konsekutiva gall-
operationerna på Kirurgiska sjukhuset åren
1991–1994 var operationsdödligheten 0 pro-

Tabell 1. Manifestationer av gallstenssjukdom

Sjukdomsform

Symptomfri gallstenssjukdom
Symptomatisk gallstenssjukdom

Gallkoliker
Komplicerad gallstenssjukdom

Akut kolecystit
(Empyem, gangrän, fistel)

Kronisk kolecystit
Gallgångsstenar

(Ikterus, kolangit, gallpankreatit)
Mirizzis syndrom
Gallgångsstrikturer

Prevalens, %

40–60
40–60

20
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cent och komplikationerna 13 procent (23).
Komplikationer som krävde reoperation in-
träffade i 4 procent av fallen. Två patienter
(0,7 procent) fick en liten gallgångslesion
orsakad av kolangiografikatetern och diater-
mikroken, och dessa sköttes med suturation.
Tre andra patienter (1 procent) konstatera-
des postoperativt ha läckage av galla, av vil-
ka en krävde reoperation och suturation av
läckagestället i gallbädden. Postoperativt
behövdes två vårddygn (median), och sjuk-
skrivningens längd var 15 dygn (median).
Resultaten sammanfaller med korttidsresul-
taten i de randomiserade undersökningarna
(18–21). De senaste åren har laparoskopisk
kolecystektomi även utförts som dagkirur-
gisk åtgärd för att sänka vårdkostnaderna,
varvid 61–94 procent av patienterna kan
skickas hem operationsdagens kväll (24, 25).
Mindre än 15 procent måste inläggas på nytt
på sjukhus antingen på grund av komplika-
tioner, kräkningar och illamående eller för
avlägsnande av residualstenar i gallgången.

Långtidsresultat

Långtidsresultat efter laparoskopisk kole-
cystektomi har rapporterats i rätt liten om-

fattning. Efter öppen kolecystektomi är 43–
88 procent (26, 27) och efter laparoskopisk
kolecystektomi cirka 90 procent (23, 28–30)
av patienterna smärtfria. I allmänhet försvin-
ner eller minskar symptomen hos mer än 90
procent av patienterna, och en mycket liten
del av patienterna får nya symptom. Beträf-
fande långtidsresultaten har inga skillnader
konstaterats mellan laparoskopisk kolecys-
tektomi och (mini)kolecystektomi (28–30).
Symptom efter galloperationen förknippas
med kvarblivna stenar i ductus choledochus,
ulkussjukdom, motilitetsrubbningar, fysiolo-
giska biverkningar av borttagen gallblåsa el-
ler kirurgiska komplikationer. Vid en analys
av långtidsresultaten med Kirurgiska sjukhu-
sets 300 laparoskopiskt gallopererade patien-
ter kunde det konstateras att de symptom
som ledde till operationen hade försvunnit
hos 90 procent av patienterna (23) (tabell 3).
Symptom som är typiska för gallstenssjuk-
dom, såsom gallkolik, illamående, uppkast-
ningar och ikterus, försvann hos nästan alla
patienter. Däremot responderade dyspeptis-
ka symptom såsom obstipation, diarré, hals-
bränna och födointolerans sämre på en gall-
operation; förmodligen är de förknippade
med motilitetsrubbningar (23, 29, 30).

Tabell 2. Fördelarna med laparoskopisk kolecystektomi framför s.k. minikolecystektomi enligt fyra
randomiserade undersökningar

Patienter (M/L)
Operationstid  (min)

M1

L
Vårddagar

M
L

Återgång till arbete (d)
M
L

Komplikationer, %
M
L

Gallvägskomplikationer, %2

M
L

Dödlighet, %
M
L

Konversion, %
M
L

25/37

73
86

4
3

20
12

8
2,7

0
0

0
0

0
2,7

148/151

57
71

4
2

35
35

20
17

2,1
2,8

0
0

10
10

155/155

50
74

3
2

42
21

3
9

1,3
0,7

0
0,7

4
13

100/100

40
65

3,5
3,6

28
35

14
12

0
1

0
0

20

1M = Minikolecystektomi, L = laparoskopisk kolecystektomi. 2I gallvägskomplikationerna ingår både
gallvägsskador och små galläckage.

p<0.001

p<0.04

p<0.001

p<0.001

McMahon
et al. (19)

Barkun
et al. (18)

p<0.05

p<0.001

p<0.05

p<0.002

McGinn
et al. (20)

Majeed
et al. (21)

p<0.001
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Laparoskopisk kolecystektomi
och komplicerad
gallstenssjukdom

Akut kolecystit

Sjukdomsbilden vid en akut kolecystit varie-
rar. I allmänhet behandlas en kolecystit i
början med intravenös vätska, smärtlindran-
de medel och antibiotika och gallblåsan av-
lägsnas inom 72 timmar efter det att symp-
tomen börjat uppträda (31–34). När en ko-
lecystit är komplicerad eller en högriskpa-
tient är medtagen kan man bli tvungen att
göra en akutoperation om patientens allmän-
tillstånd försämras, peritonit utvecklas, gall-
blåsan, dess vägg eller gallgångarna innehål-
ler gas eller tarmobstruktion uppstår, samt
när akut kolecystit utvecklas i en stenfri gall-
blåsa hos svårt sjuka intensivvårdspatienter.
En liten del av patienterna är så dåliga att
kolecystektomi inte kommer på fråga utan
man blir tvungen att tillgripa antingen per-
kutan, endoskopisk transpapillär eller öppen
operativ kolecystostomi. Även om öppen
kolecystektomi fortfarande är ”gold stan-

dard” i behandlingen av akut kolecystit, har
laparoskopisk kolecystektomi de senaste
åren allt mera vunnit insteg i behandlingen
av akut kolecystit (35–39). Operationen är
visserligen tekniskt mer krävande och man
blir oftare tvungen att konvertera till öppen
operation, i genomsnitt hos 18 procent av
patienterna (35–39) (tabell 4). Enligt retro-
spektiva undersökningar är mortaliteten (0,2
procent) och morbiditeten (9,5 procent) lika
stor som vid öppen operation (35–39). En-
ligt en färsk randomiserad undersökning
uppstod det färre komplikationer vid lapa-
roskopiska kolecystektomier (3 procent) ut-
förda av specialister på grund av akut kole-
cystit än vid öppna operationer (45 procent)
av assistentläkare i specialisering (40). Även
sjukhustiden blev signifikant kortare i lapa-
roskopigruppen jämfört med öppen opera-
tion (4 vs 6 dagar) (40).

Stenar i gallgången

Attityden till gallgångsstenar har blivit en
tvistefråga under den laparoskopiska kirur-
gins tid (41). Även om gallgångsstenar har

Tabell 3. På Kirurgiska sjukhuset åren 1991–1994 laparoskopiskt gallopererade patienters (n = 261)
förändrade symptombild vid långtidsuppföljning

Symptom

Gallkolik
Illamående
Kräkningar
Ikterus
Diarré
Obstipation
Halsbränna
Födointolerans

Före
operationen (n)

236
143
94
16
61
64

152
212

Fortsatte efter
operationen (n)

8
7
4
0

16
39
46
91

Uppstod efter
operationen (n)

0
0
0
1
2
0
5
1

Nyttan
med operation

0,97
0,95
0,96
0,94
0,70
0,39
0,66
0,57

Tabell 4. Operationsresultat vid akut kolecystit. Resultaten vid öppen kolecystit grundar sig på fem
randomiserade undersökningar, där tidiga och senare operationer jämfördes

Patienter
Dödlighet, %
Komplikationer, %
Konversion, %
Vårddagar
Gallvägsskador
Galläckage

Öppen
kolecystektomi

(sent skede)
(ref. 31–35)

292
2,3

22,6

9,7
0,7
0,3

Öppen
kolecystektomi
(tidigt skede)
(ref. 31–35)

316
0

19,8

11,2
0,3
1,2

Laparoskopisk
kolecystektomi
(tidigt skede)
ref. 36–39)

429
0,2
9,5

18,2
2,9
0,5
1,4
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avlägsnats laparoskopiskt sedan början av
1990-talet, behandlas koledokolitias nume-
ra oftast med endoskopisk sfinkterotomi
(ES) i anslutning till endoskopisk retrograd
kolangiopankreatikografi (ERCP) (41). I de
publicerade materialen med laparoskopisk
kolecystektomi har man tillgripit öppen ko-
ledokotomi i 3–13 procent av fallen.

Cirka 7–15 procent av gallstenspatienterna
med symptom har även gallgångsstenar. Det
har angetts att 25–50 procent av gallgångs-
stenarna ger symptom. Om patienten får ik-
terus, kolangit eller gallpankreatit, är endo-
skopisk retrograd kolangiopankreatikografi
en förstahandsundersökning, med vilken
existensen av gallgångsstenar kan bekräftas
med 95 procents säkerhet; samtidigt kan de
avlägsnas med endoskopisk sfinkterotomi
(41, 42). För en erfaren endoskopist lyckas
åtgärden hos 82–94 procent av patienterna;
mortaliteten är 0,5–1 procent och den ome-
delbara morbiditeten ligger under 10 procent
(41, 42). Av komplikationerna är blödning
(2–3 procent), pankreatit (1–6 procent),
kolangit eller retroduodenal perforation (<1
procent) de allmännaste (42). Problem kan
dessutom uppstå genom en tidigare ventri-
kelresektion med rekonstruktion, långa gall-
gångsstrikturer, duktala anomalier och peri-
ampullära divertiklar eller stora gallgångs-
stenar, som avlägsnas lättare med stenkros-
sar av olika typ.

Diagnostiken av gallgångsstenar med avvi-
kande levervärden eller traditionell ultra-
ljudsundersökning är otillförlitlig (43). Om
man gör en preoperativ ERCP-undersökning
enbart på grund av förhöjda levervärden, har
det visats att fyndet är normalt i 40–70 pro-
cent av fallen,  och detta innebär onödiga
kostnader, komplikationer och obehag för
patienten (41, 42). På lång sikt orsakar dess-
utom endoskopisk sfinkterotomi för 5–24
procent hos i synnerhet unga patienter gall-
vägskomplikationer, såsom återförträngning
av papillen, kolangiter och recidivstenar (42).
För att undvika detta har man för unga re-
kommenderat endast ballongdilatation av
papillen för att få ut stenarna (41).

Under den öppna kolecystektomins tid
gjordes vanligen rutinmässigt kolangiografi,
varmed gallgångsstenar kan konstateras i
mer än 95 procent av fallen. Om gallgångs-
stenar konstaterades, kunde de avlägsnas
genom koledokotomi samt med hjälp av
sköljning, ballongkateter eller koledokoskop
och Dormias korg. Samma strategi har til-
lämpats i allt större utsträckning även under

den laparoskopiska kolecystektomins tid
(44–46). I samband med en laparoskopisk
kolecystektomi kan gallgångsstenar avlägs-
nas antingen via ductus cysticus eller med
koledokotomi (44–46). Dessutom kan man
i anslutning till en laparoskopisk kolecystek-
tomi göra antegrad sfinkterotomi eller bal-
longdilatation av papillen. I två randomise-
rade undersökningar som jämförde ERCP
och ES med laparoskopisk operation av
gallgångsstenar kunde man inte konstatera
signifikanta skillnader i mortalitet och mor-
biditet, och avlägsnandet av stenarna lycka-
des i samma procent (80–93 procent vs 83–
100 procent) (47–48). Sjukhustiden var dock
signifikant kortare i laparoskopigruppen.

Valet av behandlingsstrategi är beroende
av många faktorer, såsom patientens allmän-
tillstånd, tidigare operationer, stenarnas an-
tal och storlek, eventuella gallvägsanomalier
och tillgången på de olika metoderna samt
endoskopistens eller kirurgens erfarenhet.
Utvecklingen av magnetkolangiografi kan
eliminera onödiga preoperativa ECRP-un-
dersökningar. Även genom att göra ERCP
och vid behov ES postoperativt när gall-
gångsstenar konstaterats med kolangiografi,
kan man undvika onödiga undersökningar
(41). Enligt randomiserade undersökningar
verkar rutinmässig kolangiografi i  samband
med laparoskopisk kolecystektomi (49, 50)
och vid behov laparoskopiskt avlägsnande av
gallgångsstenar vara den enklaste och mest
ekonomiska lösningen om en patient har
gallstenar som är symptomfria eller bara ger
gallkoliker. Detta förutsätter dock tillräcklig
erfarenhet av laparoskopi. ERCP och ES är
fortfarande det primära alternativet för pa-
tienter med ikterus, kolangit eller gallpan-
kreatit samt för medtagna patienter, hos
vilka man i en del av fallen kan avstå från
att avlägsna gallblåsan (41, 42). Tidig (< 24–
72 timmar) ERCP och ES har visats sänka
dödligheten vid svår akut gallpankreatit i två
randomiserade undersökningar (51, 52).
Laparoskopisk kolecystektomi kan tryggt
utföras sedan symptomen lagt sig 2–12 veck-
or efter det akuta skedet (53).

Laparoskopisk kolecystektomi och
gallvägsskador

Skador på gallvägarna är den mest fruktade
komplikationen vid laparoskopisk kolecys-
tektomi  (54–57, 59–61). Gallvägsskador ser
ut att förekomma oftare vid laparoskopiska
kolecystektomier än vid öppna kolecystekto-
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mier. I ett omfattande samlingsmaterial med
laparoskopisk kolecystektomi om 1 244 333
patienter var incidensen av skada på huvud-
gallgången i medeltal 0,52 procent (0–2,35
procent) samt av galläckage och gallansam-
lingar (bilom) 0,33 procent (0–2,60 procent),
dvs. sammanlagt 0,85 procent (54). Likaså
var motsvarande siffror i ett material med
öppen galloperation om 25 544 patienter
0,32 procent (0–0,90 procent), 0,41 procent
(0–2,46 procent) och 0,70 procent (54). Det
har dock konstaterats att gallvägsskadorna
har minskat de senaste åren i takt med ökad
erfarenhet av laparoskopi.

Orsakerna till gallvägsskador är av många
olika slag. Bristfällig kirurgisk utbildning och
erfarenhet är en av de vanligaste (54). Extra-
hepatiska gallgångarnas, i synnerhet den
högra levergrenens, talrika anatomiska varia-
tioner och kolecystitbetingad ärrvävnad kan
försvåra identifieringen av gallgångarna. Ru-
tinmässig intraoperativ kolangiografi har re-
kommenderats för att undvika gallvägs-
skador (58). Dess ställning när det gäller att
förebygga gallvägsskador är för tillfället
oklar, även om undersökningen kan använ-
das för utredning av gallvägsanatomin och
för att konstatera gallvägsskador under ope-
rationen (54, 61). Skador kan uppstå genom
att en gallgång blir avskuren eller dess vägg
lederad så att galla börjar läcka. Andra or-
saker kan vara obstruktion med clips eller
striktur av diatermiskada. Galläckage är all-
tid i det tidiga postoperativa skedet förknip-
pat med ett tillstånd av sepsistyp med förhöjt
AFOS.

Symptom på gallvägsobstruktion är ikterus
och smärta. Enligt ett stort samlingsmaterial
är skador på ductus hepatocholedochus van-
ligast (61 procent), även om en total trans-
sektion sällan sker (1,4 procent) (61). Ska-
dor på ductus cysticus (18 procent) och aber-
ranta gallgångar (8,6 procent) är näst vanli-
gast (61). Lindriga galläckage från ductus
cysticus stump eller ductus hepatochole-
dochus kan skötas med perkutana dränage
och endoskopisk sfinkterotomi, med gall-
vägsstent eller med en T-drän som införs la-
paroskopiskt (54, 61). Behandlingen av svåra
galläckage beror på vid vilken tidpunkt de
konstateras. Om en transsektion av ductus
hepatocholedochus konstateras under ope-
rationen, kan man i gynnsamma förhållan-
den försöka göra en primärrekonstruktion
(55, 61). Om en total transsektion kommer
fram först postoperativt kräver situationen i
allmänhet dränage av gallansamlingen samt

behandling av infektionen. En enterobiliär
anastomos, vanligen hepatikojejunostomi
Roux-en-Y, görs när infektionen och den
periportala inflammationen lugnat sig (55,
59, 61). Den med gallvägsanastomoser för-
knippade striktureringen och strikturer av
diatermiskador kan trots endoskopiska dila-
tationer och stentar leda till återkommande
kolangiter och destruktion av levern på lång
sikt. I allmänhet är det skäl att skicka grava
gallvägslesioner till enheter med tillräcklig
kirurgisk, endoskopisk och radiologisk erfa-
renhet (54, 57–60).

Ilmo Kellokumpu
Keski-Suomen keskussairaala
Keskussairaalantie 19
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