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Cholecystektomi 
Beskrivning av patientflödetCholecystektomi innebär att gallblåsan opereras bort. 

Det kan ske laparoskopiskt, d v s med titthålsteknik, 
eller med öppen teknik. Indikation för operation kan vara 
upprepad gallstenssmärta eller komplikationer av gall-
sten, såsom t.ex. gallblåseinflammation eller sten i djupa 
gallgången. Sten i djupa gallgången kan i sin tur orsaka 
bukspottkörtelinflammation, gulsot eller infektion. 
Större polyp i gallblåsan kan också vara indikation för 
operation. 

Kirurgin kan göras elektivt eller akut. Operationen räknas 
som akut om den görs inom samma vårdtillfälle. 

Patienterna remitteras internt och externt, akut och 
elektivt, eller söker själva akut med gallsten eller gall-
stenskomplikationer. De som sedan går vidare till kirurgi 
ingår i flödet. 

Akut/elektiv 
fördelning 

Kön (M/K) 
fördelning: 

Ålder: 

Volym: 

Aktuella 
kvalitetsregister 

Elektiva operationer: 125, 35 % 
Akuta operationer:  229, 65 % 

Elektiva operationer: 
Kvinnor  81, 65 % 
Män  44, 35 % 

Akuta operationer: 
Kvinnor  124, 54 % 
Män  105, 46 % 

Elektiva operationer: 
Median 50 år 
Akuta operationer: 
Median 53 år 

2020 gjordes totalt 354 cholecystektomier, 
67 % p g a gallstenskomplikationer. 

GallRiks 

Kvalitetsindikatorer 

Mål och/eller nationella 
Typ Kvalitetsindikator 2020 2019 

snitt 2019 

CROM Kirurgiska komplikationer 30 d, totalt Rikssnitt 5,4 % 3,4 % 3,0 % 

CROM Kirurgiska komplikationer 30 d, elektiv operation Mål 3 % 1,6 % 1,4 % 

CROM Kirurgiska komplikationer 30 d, akut operation - 4,4 % 4,8 % 

CROM Djup gallgångsskada vid elektiv operation Mål 0,3 % 0 00 

CROM Djup gallgångsskada vid akut operation 
Rikssnitt 0,4 % 
(elektiv + akut) 

0 0,8 % 

CROM Djup infektion, abscess, totalt Rikssnitt 1,5 % 0,6 % 0,9 % 

PREM 
Respekt och bemötande – Bemötte vårdpersonalen dig 
med medkänsla och omsorg? Patientenkät Avd 38 

- 100 % 100% 

CROM Mortalitet 30 d, totalt Rikssnitt 0,2 % 0,3 % 0 

Process Operation påbörjad laparoskopiskt, totalt Rikssnitt 98 % 99 % 99 % 

Process Konvertering från laparoskopisk till öppen operation, totalt Rikssnitt 4,4 % 4,0 % 2,2 % 

Process Andel peroperativa cholangiografier, elektiv operation Rikssnitt 92 % 88 % 95 % 

Process Andel rapporterade till GallRiks Mål 100 % 100 % 100 % 
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Analys av resultat 

Det totala antalet cholecystektomier var 534 -19 och 
354 -20. Det är 180 patienter färre -20, vilket motsvarar 
en 34 % minskning. Det är främst de elektiva ingreppen 
som reducerats till följd av nerdragen elektiv kirurgi p g a 
Covid -19. 

Komplikationerna var få i det elektiva flödet, 2 st. Den ena 
komplikationen bestod av transfusionskrävande perope-
rativ blödning och i efterförloppet galläckage hos samma 
patient. Den andra av galläckage. Båda patienterna 
krävde upprepade ERCP:er. 

Komplikationerna var fler i det akuta flödet, 10 st. 1 
reoperation p g a tarm som hernierat i porthål. 5 gal-
läckage varav fyra behandlades med ERCP och den 
femte konservativt med drän. 2 abscesser som behand-
lades med drän och antibiotika. 1 krävde blodtransfusion 
postoperativt. 1 blev återinlagd p g a ikterus orsakad av 
komprimerande vätskeansamling. 

Tre akut opererade patienter utvecklade lungemboli 
postoperativt, en av dem cerebral infarkt i tillägg. Alla 
hade fått trombosprofylax postoperativt. Dessa patienter 
är inte medräknade i gruppen med kirurgiska komplikatio-
ner (i enlighet med GallRiks). 

Det fanns ingen skada på de djupa gallvägarna varken vid 
akut eller elektiv operation. 

En stor andel av patienterna opereras laparoskopiskt men 
betydligt fler ingrepp konverteras jämfört med tidigare år. 
4,0 % -20 jämfört med 2,2 % -19. Det behöver i sig inte 
vara negativt. Eftersom konvertering är vanligare vid akut 
jämfört med elektiv cholecystektomi generellt, så blir det 
fler konverteringar med en ökad andel akuta operationer. 

Under senare delen av –19 ändrades Capio S:t Görans 
uppdrag vad gäller benign, planerad kirurgi till att inte 
innefatta patienter med ASA-klass 1 eller 2. Det bety-
der att de elektiva cholecystektomipatienterna blivit en 
sjukare patientgrupp -20 jämför med tidigare. 

Förbättringsarbete/projekt 

• Flödesdagar på operation för elektiva cholecystekto-
mier för att öka produktionen. 

• Gallkörkort innan ST-läkarna får operera gallor själv-
ständigt. 

• Mätning av utbildningsoperationer. Andelen var 18 % 
-20 jämfört med 20 % -19. 

• Patientfall dras regelbundet på läkarkonferens pre-
operativt för ökad kvalitet i beslut och lärande. 

• Standardiserad operationsmall för cholecystektomier 
för att ersätta den vanliga operationsberättelsen. Detta 
har lett till striktare registrering i GallRiks med mindre 
fördröjning. 

• Endast operationer där dokumentationen kan sparas 
som journalhandling filmas, med hänsyn till GDPR. 

Åtgärder relaterade till indikatorer som ej 
uppnått mål 

Process 

• Andel peroperativa cholangiografier, elektiv ope-
ration. Siffran från -20 är lägre jämfört med tidigare 
år och under rikssnittet. När man tittar på de enskilda 
fallen där man inte genomfört cholangiografi (15 st) 
ser det enligt följande: 4 försökt röntga men inte 
lyckats, 5 avstått p g a tunn eller kort ductus cysti-
cus, 1 avstått p g a avsaknad av sten (polypindika-
tion), 5 oväntad pågående cholecystit trots elektiv 
operation som gjort röntgen omöjlig. Klinikens läkare 
har god vetskap om vikten av cholangiografi. Att 
siffran är lägre än tidigare år kan bero på de flera 
oväntade cholecystiterna. Siffran bör aktivt följas upp 
under kommande år för att se att frekvensen cho-
langiografier är acceptabel. 

• Mortalitet 30 d, totalt. En patient avled inom 30 d 
efter operation. Dödsorsaken var covidinfektion. Det 
fanns ingen komplikation till galloperationen. 

Kontaktperson 
Sara Johansson, flödesägare 
E-post: sara.johansson@capiostgoran.se 
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