
	  	  
 

Örebro Universitet 
Läkarprogrammet 
Kandidatprojekt, 15 hp 
Januari 2016 

 
 

	  
 
 

Peroperativ hantering av koledokussten  
vid kolecystektomi  

 
2011-2014 på Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro  

	  
	  

Version 2 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Författare: Fredrika Lundborg 
Handledare: Viktor Wanjura, Specialistläkare  

Kirurgiska kliniken, USÖ 
Örebro, Sverige 



	   2	  

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Det finns flera metoder för att hantera koledokussten (sten i den djupa 

gallgången) vid kolecystektomi (kirurgiskt borttagande av gallblåsan). Sedan laparoskopins 

intåg råder ingen konsensus om hur koledokussten bäst hanteras. 

 

Syfte: Att beskriva hur den peroperativa hanteringen av koledokussten vid kolecystektomi 

förändrats under perioden 2011-2014 på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). 

 

Material och metod: Alla patienter som under åren 2011-2014 genomgick kolecystektomi på 

Kirurgiska kliniken vid USÖ identifierades via sjukhusets patientdatabas. Av dessa patienter 

journalgranskades de som hade en diagnoskod för koledokussten och/eller åtgärdskod för 

åtgärd av koledokussten. 

 

Resultat: 1022 patienter genomgick kolecystektomi. 201 patienter inkluderades i 

studiegruppen och journalgranskades. Totalt genomgick 177 patienter peroperativ åtgärd för 

koledokussten, varav 150 patienter genomgick ERCP (Endoskopisk Retrograd Kolangio-

Pankreatografi). 19 patienter drabbades av någon komplikation. Den genomsnittliga 

operationstiden vid ERCP förkortades från 178,9 min (±49,8) år 2011 till 136,1 min (±28,9) 

år 2012 (p=0,0032). Genomsnittsoperationstiden låg sedan under 2012-2014 på ungefär 

samma nivå. 

 

Slutsats: Patienterna i Örebro som genomgått kolecystektomi har haft en hög andel 

koledokussten. Av de peroperativa åtgärderna som använts har ERCP varit den vanligaste. 

Färre patienter har drabbats av komplikationer jämfört med övriga landet. Operationstiden har 

sjunkit efter det första året av studieperioden.	   	  
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Bakgrund  

Gallstenssjukdom 
I Sverige är gallstenssjukdom vanligt. Uppemot 50 % av befolkningen utvecklar gallsten, men 

de allra flesta är asymptomatiska [1]. Gallsten förekommer oftast bland kvinnor i 40-årsåldern 

[2]. Sammantaget är drygt 2/3 av alla som drabbas av gallsten kvinnor [2]. Genomsnittsåldern 

vid kolecystektomi, operation där gallblåsan tas bort, har de senaste åren varit 48 år för 

kvinnor och 54 år för män. Vid de operationer där man finner en eller flera koledokusstenar 

(sten i den djupa gallgången) är genomsnittsåldern något högre [1,3].  

 

Gallstenssjukdomen är historiskt belagd sedan tusentals år tillbaka. I början av 1900-talet 

opererades gallsten med hög dödlighet och patientens ålder spelade stor roll för överlevnaden 

[4]. Idag hör gallstenskirurgi till de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige [2]. Årligen görs 

fler än 12 000 kolecystektomier [2]. De flesta operationer sker numera laparoskopiskt (med 

titthålskirurgi), vilket är en säker metod med mycket låg mortalitet [2].  

 

Indikation för kolecystektomi är symptomgivande gallstenar, ibland komplicerat med akut 

kolecystit, pankreatit (bukspottskörtelinflammation) eller koledokussten [2]. Den vanligaste 

indikationen för kolecystektomi är upprepade attackvis påkommande episoder av smärtor i 

övre buken, ofta efter födointag - så kallade gallstensanfall [2]. Mer än 95 % av gallstenarna 

kommer från gallblåsan varifrån de ibland vandrar in i den djupa gallgången [3]. Bland 

patienter som får gallblåsan bortopererad är det ungefär 10-15% som samtidigt har sten i den 

djupa gallgången; ductus koledokus [2,3,5-7]. 

 

Stenar som vandrat till den djupa gallgången (koledokusstenar) kan ibland passera spontant, 

men de kan också bli kvar i den djupa gallgången och orsaka bland annat kolangit, 

leverabscess eller pankreatit vilket berättigar till kirurgisk åtgärd [8,9]. Vid koledokussten 

görs ofta kolecystektomi i nära anslutning till åtgärd av själva koledokusstenen som 

prevention för att undvika att ytterligare stenar lämnar gallblåsan och fastnar i den djupa 

gallgången [3]. I vissa grupper, till exempel sköra eller äldre patienter, är man mer selektiv 

med kirurgi på grund av förhöjd komplikationsrisk och symtomatisk koledokussten kan då 

behandlas med bara ERCP (se nästa stycke) [3]. Även bland patienter som redan är 

kolecystektomerade är endoskopisk metod (ERCP) förstahandsval [9,10]. 



	   5	  

ERCP 
ERCP, Endoskopisk Retrograd Kolangio-Pankreatografi är en endoskopisk metod som 

innebär att ett endoskop förs genom munnen in i magsäcken och sedan in genom papilla 

Vateri som är den djupa gallgångens utflöde i duodenum. Papillen kanyleras (införande av 

röntgenkateter och stenextraktionsinstrument i den djupa gallgången) och kontrast injiceras in 

i den djupa gallgången och därefter tas en röntgenbild. Med endoskopet går det att åtgärda 

koledokussten genom att använda diatermi och göra ett snitt i sfinktern vid papillen för att 

möjliggöra stenextraktion med exempelvis ballong eller korg. ERCP kan utföras som enskild 

behandling. ERCP kan också göras före, under eller efter kolecystektomi [11]. 

	  

Operationsmetoder 
Sedan början av 1990-talet har laparoskopisk kolecystektomi varit det huvudsakliga 

alternativet för avlägsnande av gallblåsan men från metodens genombrott intill nu råder ingen 

konsensus om hur man bäst hanterar kolecystektomi med samtidig koledokussten [7,9-12]. 

Flera metoder kan användas för att hantera koledokussten, exempelvis öppen kirurgi, olika 

laparoskopiska metoder eller ERCP antingen samtidigt med kolecystektomi eller i en separat 

seans [9,13] Tidigare var det vanligt att utföra preoperativ ERCP vid känd koledokussten.  

Om koledokusstenen upptäcktes först under operationen så utfördes ERCP:n postoperativt, 

men det har nu blivit allt vanligare att det istället utförs peroperativ ERCP där man under 

samma operationstillfälle kombinerar kolecystektomi och ERCP [14]. Metoderna har var för 

sig för-och nackdelar och samtliga metoder är inte tillgängliga på alla sjukhus [13].  

 

Transcystisk stenextraktion är en laparoskopisk metod där stenar avlägsnas genom en öppning 

i ductus cysticus (gången som förbinder gallblåsan med den djupa gallgången). Metoden är 

effektiv och säker men lämpar sig inte för patienter med stora eller många koledokusstenar. 

Den främsta fördelen med denna metod är att kolangiotomi undviks [12], vilket annars 

innebär att man öppnar den djupa gallgången. Kolangiotomi kan göras i öppen kirurgi eller 

laparoskopiskt, där det laparoskopiska ingreppet kräver en erfaren kirurg och fortfarande 

anses vara tekniskt svårt [8].  

 

Peroperativ ERCP 
Peroperativ kolangiografi (röntgen av den djupa gallgången) görs rutinmässigt vid de flesta 

kolecystektomier i Sverige. Om denna visar på sten i den djupa gallgången för kirurgen ner en 

så kallad guidewire genom kolangiografikatetern in i ductus cysticus. Guidewiren går genom 
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den djupa gallgången och ut genom papilla Vateri, där den sedan fångas upp med hjälp av ett 

endoskop som förts ned via matstrupen och magsäcken, vilket utförs av ditkallad endoskopist  

[11,14].   

 

Fördelen med att använda guidewire är att kanyleringen förenklas. Att undvika upprepade 

kanyleringsförsök och kanylering av pankreasgången är viktigt då det ger mindre trauma på 

ampulla Vateri (där den djupa gallgången och pankreasgången går ihop) och därmed 

resulterar i färre fall av post-ERCP-pankreatit [15], vilket är en allvarlig komplikation 

associerad med ERCP. 

 

I en studie som jämförde pre-och peroperativ ERCP sågs lägre frekvens av post-ERCP-

pankreatit med peroperativ ERCP med guidewire [14], men resultatet är baserat på en liten 

studie. 

 

För- och nackdelar med peroperativ ERCP 
En peroperativ ERCP med guidewire möjliggör enklare kanylering av gallgången och medför 

därmed teoretiskt sett lägre morbiditet [8,16]. Metoden medför dock också några nackdelar, 

till exempel att operationstiden förlängs och att man därför tar upp operationssalen under 

längre tid [17,18].  

 

Noggrann schemaläggning krävs avseende operationspersonal, endoskopister och material. 

Patienter som tidigare genomgått kirurgi på magsäcken (exempelvis gastric bypass) kan på 

grund av de anatomiska förändringarna efter dessa operationer inte genomgå ERCP, 

åtminstone inte genom munnen [8,10,19]. Men genom att göra en öppning i magsäcken går 

det ändå att genomföra ERCP. 

 

Nuvarande data som talar för peroperativ ERCP med guidewire är begränsade och kommer 

från små studier från enstaka sjukhus. På grund av den omfattande logistiska apparaten som 

krävs fick metoden inte omgående något genomslag, eftersom den laparoskopiska operationen 

måste ställas om till endoskopisk med omedelbar tillgång till endoskopiteam [7]. 
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Det finns flertalet mindre studier som rapporterar att peroperativ ERCP är en säker och 

effektiv metod som sänker både vårdtiden och kostnaderna [10,20,21] men som å andra sidan 

begränsas av tillgängligheten av endoskopiteam [20]. 

 

Syfte 
Det pågår ett skifte i hanteringen av koledokussten vid kolecystektomi. Den här studien syftar 

till att beskriva hur den peroperativa hanteringen av koledokussten vid kolecystektomi har 

utvecklats under åren 2011-2014 på Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro 

(USÖ) med avseende på antal operationer, vilken typ av åtgärd, hur många som drabbades av 

komplikationer samt hur operationstiden för ERCP har ändrats under perioden.  

Material och metod 

Material 
Alla patienter som under år 2011-2014 genomgick öppen eller laparoskopisk kolecystektomi 

på Kirurgiska kliniken USÖ identifierades via sjukhusets patientdatabas. Av dessa patienter 

journalgranskades de som hade en diagnoskod för koledokussten och/eller åtgärdskod för 

åtgärd av koledokussten definierades som studiegrupp (appendix).  

 

Metod 
Studiegruppen journalgranskades från det första besöket som gjordes på endera USÖ, 

Karlskoga lasarett eller Lindesbergs lasarett med anledning av de aktuella gallstensrelaterade 

besvären fram till 30 dagar efter att galloperationen utförts. Härvid studerades: 

• inremittering från annat sjukhus 

• radiologiskt misstänkt koledokussten 

• operationstid 

• operationsanmäld med ERCP-beredskap  

• guidewireanvändning vid ERCP 

• utbyte av sten vid ERCP 

• tidigare kirurgi som hindrar ERCP via munnen 

• komplikationer relaterade till ingreppet 
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Endast de komplikationer som uppstod postoperativt inom 30 dagar från det aktuella 

kirurgiska ingreppet inkluderades. Där patienterna redan innan operationen hade pågående 

antibiotikabehandling eller annan åkomma registrerades inte behandlingen eller åkomman 

som en komplikation. Endast en komplikation registrerades per patient. Det var den 

allvarligaste komplikationen som registrerades.  

 

Andelen som drabbades av någon postoperativ komplikation i studiegruppen jämfördes med 

andelen som drabbades av någon postoperativ komplikation registrerat i det rikstäckande 

kvalitetsregistret Gallriks. 

 

Som akutopererade patienter definierades de som opererats under samma vårdtillfälle som då 

de sökte för gallstensbesvär, vilket innebär att operationen inte var planerad till det aktuella 

vårdtillfället sedan tidigare. 

 

Statistik 
Chi-2 test (dubbelsidigt) användes för att jämföra skillnader i andel komplikationer   

mellan USÖ och befolkningsdata. Oparat t-test användes för att jämföra skillnader i 

operationstid och ålder mellan könen. P-värden under 0,05 ansågs vara statistiskt signifikanta. 

 

Alla statistiska beräkningar gjordes i IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. 

 

Etik 
Etiska överväganden har gjorts. Risken att enstaka patienter identifieras i studiepopulationen 

är liten eller obefintlig. All data med personuppgifter har hanterats endast av författaren och 

handledaren i klinikens lokaler. Endast data som behövdes för studien insamlades. Patientens 

vård har inte påverkats. Etikprövning bedömdes inte nödvändig då studien ansågs vara en del 

av klinikens uppföljning av verksamheten och inte kommer att publiceras i en vetenskaplig 

tidskrift. 

Resultat 
Under tidsperioden genomfördes 1022 kolecystektomier. 657 var kvinnor, 365 män.  

Kvinnornas medelålder vid operation var 46,3 år och männens 52,8 år (p<0,05). 	   
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Av de som genomgick kolecystektomi hade 201 patienter samtidig koledokusstensdiagnos 

eller kod för koledokusstensåtgärd. Medelåldern i denna studiegrupp var 47,5 år för kvinnor 

och 55,4 för män (p<0,05). Antalet kvinnor var 123 och antalet män var 78 (tabell 1). Av 

samtliga i studiegruppen opererades 56,7% akut och 43,3% elektivt.  

 

 
  

Totalt 177 patienter genomgick peroperativ åtgärd för koledokussten under kolecystektomin. 

Den vanligaste peroperativa åtgärden var ERCP, vilket 150 patienter genomgick.  

27 patienter genomgick annan åtgärd såsom transcystisk stenextraktion, kolangiotomi eller 

kolangioskopi. Antalet koledokusstensåtgärder ökade under studieperioden. År 2014 

genomfördes det någon åtgärd för koledokussten vid 26,1% av kolecystektomierna. Av dessa 

åtgärder utgjorde peroperativ ERCP hela 91,4 % (tabell 2).  

 

 
 

Av studiegruppens 201 patienter hade 86 en radiologiskt misstänkt koledokussten före 

operationen. 119 patienter anmäldes till operation med ERCP-beredskap på radiologisk eller 

annan indikation. 108 av de som anmälts med ERCP-beredskap genomgick sedan peroperativ 

ERCP. 18 patienter hade genomgått tidigare kirurgi som förhindrade ERCP via munnen.  

Två av dessa genomgick peroperativ ERCP medan de övriga 16 genomgick någon annan typ 

av peroperativ koledokusåtgärd.  
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Hos 128 av de 150 patienter som genomgick peroperativ ERCP hittade man sten, grus eller 

”sludge” (stenslam). I 15 fall fann man ingenting vid ERCP:n (tabell 3). 

 

 
 

Den genomsnittliga operationstiden för kolecystektomi med peroperativ ERCP var som högst 

under år 2011 med 178,9 minuter (±49,831), men sjönk för år 2012 signifikant (p=0,0032) 

med drygt 40 minuter.  Under åren 2012-2014 låg sedan den genomsnittliga operationstiden 

på väsentligen oförändrad nivå (tabell 4). 

 

Tabell 4. Operationstid i minuter för peroperativ ERCP 2011-2014

Opererad årtal Medelvärde N Std. Avvikelse P-värde
Skillnad i medelvärde 

(95% konfidensintervall)

2011 178,9 18 49,8 Referens -

2012 136,1 24 28,9 0,0032 42,8 (15,8-69,9)

2013 137,7 44 54,4 0,0074 41,2 (11,5-70,9)

2014 138,9 64 62,3 0,0142 40,0 (8,2-71,8)

Total 142,9 150 55,6 - -

 

Om operationen var föranmäld med ERCP-beredskap sågs lägre medeloperationstid jämfört 

med de operationer som inte var anmälda med ERCP-beredskap. Denna skillnad var dock inte 

formellt statistiskt signifikant (tabell 5). 
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Guidewire i ductus cysticus användes vid minst 83,3% av alla ERCP: er. I 4,7% av fallen 

gjordes försök att föra ned guidewire som misslyckades. I en stor andel, 12,0% av fallen gick 

det inte att utläsa ur journalen om transcystisk guidewire använts eller inte. Frekvensen av 

guidewireanvändning var ungefär lika hög över åren. 

 

Av alla 201 patienter med koledokusstendiagnos eller kod för koledokusstensåtgärd hade 

ingen avlidit efter 30 dagar. 19 patienter drabbades av någon postoperativ komplikation. Av 

dessa hade 14 patienter genomgått peroperativ ERCP (tabell 6). 

  

 
 

Av de 177 patienterna som genomgick peroperativ koledokusstensåtgärd drabbades 19 

patienter av någon komplikation vilket motsvarar 10,7%. Som jämförelse var 

komplikationsfrekvensen i Gallriks under perioden 2007-2013 för samtliga galloperationer i 

Sverige med fynd av koledokussten 17,9% (opublicerade data).  

 

För de som genomgick peroperativ ERCP var det 9,3% som drabbades av någon komplikation 

jämfört med 15,4% i landet under perioden 2007-2013 (tabell 7). Siffrorna är inte direkt 

jämförbara då de data som var tillgängliga från Gallriks (2007-2013) inte tidsmässigt stämmer 

exakt med studiens undersökta tidsperiod (2011-2014), men kan ändå fungera som en 

ungefärlig skattning av komplikationsfrekvensen. Komplikationsrisken vid peroperativ ERCP 

minskade inte heller signifikant i Gallriks över tid under perioden 2007-2013 (p=0,40 vid 

regressionsanalys), vilket talar för att jämförelsen är rimlig. 
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I studiegruppen kom sammanlagt 24 patienter från Karlskoga Lasarett eller Lindesbergs 

Lasarett.   

Diskussion 
Det visade sig att de peroperativa åtgärderna för koledokussten vid kolecystektomi ökade 

kraftigt i antal under de fyra undersökta åren. Av alla som kolecystektomerades år 2014 

genomgick 26,1% samtidigt åtgärd för koledokussten i jämförelse med 11,7% år 2011. Det är 

alltså betydligt fler patienter under år 2014 som hade samtidig koledokussten än vad som 

uppgetts för Sveriges befolkning där strax över 10% haft samtidig koledokussten vid 

galloperation de senaste åren [2]. En del av förklaringen till den högre andelen 

kolecystektomier med koledokussten vid USÖ är att patienter inremitterats från Lindesberg 

Lasarett eller Karlskoga Lasarett där man inte utför ERCP. I denna studie är det 24 patienter 

som remitterats till USÖ. Samtidigt har patienter utan förväntad koledokussten remitterats för 

kolecystektomi vid sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Sammantaget kan detta ge en 

högre andel kolecystektomier med koledokussten i Örebro. 

 

Redan 2011 utgjorde ERCP 69,2% av alla peroperativa åtgärder för koledokussten. Det kan 

jämföras med endast 30% i Gallriks under samma år [3]. Därefter har andelen peroperativ 

ERCP ökat ännu mer och utfördes 2014 vid hela 91,4% av alla galloperationer där 

koledokusstenar påträffades. Det verkar inte troligt att det skett en incidensökning av 

koledokussten utan snarare att hantering, detektering och operationsindikationer har ändrats. 

Troligen kan det under studieperioden även ha skett ett trendskifte från preoperativ till 
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peroperativ ERCP vid på förhand känd koledokussten. Detta har dock inte studerats inom 

ramen för denna uppsats.  

 

Vid Universitetssjukhuset i Örebro finns nästan alltid kirurg med ERCP-kompetens i tjänst 

och därmed är det i det närmaste alltid möjligt att utföra peroperativ ERCP. Det kan 

diskuteras om det på grund av att möjligheten till ERCP alltid finns behandlas ett antal små 

koledokusstenar som egentligen skulle ha kunnat lämnas kvar för att avgå spontant. 

 

Att det jämförelsevis görs ett stort antal peroperativa ERCP:er medför frågan om det görs fler 

negativa ERCP: er, där man alltså inte finner någon sten? Så verkar dock fallet inte vara, då 

det inte finns något tydligt samband mellan frekvensen stenfynd och det ökade antalet 

ERCP:er (tabell 3). 

 

Operationstiden vid peroperativ ERCP har minskat efter 2011 och sedan legat på en jämn nivå 

(tabell 4). I och med att stenfynden ligger på samma nivå som 2011 beror inte den förkortade 

operationstiden på att fler ERCP:er är ”negativa”.  

 

Operationstiderna har en stor spridning. Varje operation är förstås mycket individuell och 

medför olika svårigheter och oförutsägbara händelser. Operationstiderna påverkas också av 

den enskilda kirurgens och endoskopistens skicklighet och erfarenhet. Antalet kirurger som 

ännu inte är färdiga specialistläkare varierar mellan åren och kan ha inverkan på spridningen. 

Det finns också en inlärningskurva som påverkas av hur teamet samarbetar och hur rutinerna 

fungerar. Som man sett i en studie av peroperativ ERCP var operationstiden längre under det 

första året som metoden användes och kunde förkortas markant till det andra året [17].  

 

Av de studerade 201 patienterna var det 177 patienter som genomgick någon av de 

peroperativa åtgärderna transcystisk stenextraktion, kolangiotomi eller kolangioskopi eller 

ERCP. Det betyder att 29 patienter inte genomgick någon koledokusstensåtgärd.  

Det beror antingen på att stenen vid operation redan avgått spontant eller att det inte funnits 

någon sten trots diagnossättningen. 

 

Av de som genomgick annan åtgärd än peroperativ ERCP var det hela 16 patienter som hade 

genomgått tidigare magsäckskirurgi såsom gastric bypass eller Billroth II. Det innebär att en 
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stor del av de patienter som genomgick alternativ metod till peroperativ ERCP gjorde det på 

grund av anatomiska hinder.  

 

Två patienter, 1,3%, drabbades av pankreatit efter ERCP. Minst 83% av patienterna i studien 

fick transcystisk guidewire (guidewire genom ductus cysticus, så kallad rendezvouz-teknik) 

vid sin peroperativa ERCP. I en nationell registerstudie på kanylering med rendezvouz-teknik 

fick 2,2% pankreatit efter ERCP [22]. Det finns studier som tyder på att ERCP med 

transcystisk guidewire ger en lägre risk för en av de allvarligare komplikationerna som är 

post-ERCP-pankreatit, jämfört med konventionell kanylering utan guidewire [9,22].  

 

Under den studerade tidsperioden har det på USÖ inte genomförts några postoperativa 

ERCP:er då det upptäckts koledokussten under kolecystektomin. Vid förberedelse för 

postoperativ ERCP vid kolecystektomi drabbades som genomsnitt i landet 22,7% av någon 

komplikation. Detta är en mycket hög andel som drabbats av komplikation och klart mycket 

högre än när peroperativ ERCP utförts (tabell 7). Dessutom får patienterna alla sina gallstenar 

åtgärdade under ett och samma ingrepp när kolecystektomi med peroperativ ERCP utförs. 

 

En tänkbar felkälla är att diagnoser och åtgärder skulle kunna vara felaktigt kodade eller att 

någon kod missats i journalanteckningarna. Av detta följer att det finns viss risk för att några 

operationer inte kommit med i registerutdraget på grund av att de har fått fel koder. För att 

begränsa risken att missa patienter till studien inkluderades därför både diagnoskod och 

åtgärdskod.  

Slutsats 
Patienterna i Örebro är en selekterad grupp som generellt har en hög andel koledokussten. 

Peroperativ ERCP är den dominerande metoden för hantering av peroperativ koledokussten 

på USÖ och har ökat i antal under den studerade perioden utan att stenfynden minskat. 

Operationstiden för peroperativ ERCP har förkortats signifikant sedan 2011.  

Metoden förefaller säker med avseende på komplikationer som vid USÖ drabbar färre 

patienter än i övriga riket.  
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Appendix 

Diagnos- och åtgärdskoder 
Diagnos-och åtgärdskoder som inkluderats och tagits ut ur patientdatabasen. 

JKA20 Öppen kolecystektomi 

JKA21 Laparoskopisk kolecystektomi 

K80.3 Koledokussten med kolangit 

K80.4 Koledokussten med kolecystit 

K80.5 Koledokussten utan kolangit eller kolecystit 

JKB00 Kolangiotomi 

JKB01 Laparoskopisk kolangiotomi 

JKB20 Peroperativ kolangioskopi 

JKB21 Laparoskopisk kolangioskopi 

JKE12 Endoskopisk stenextraktion 

JKB11 Laparoskopisk stenextraktion från gallgång via ductus cysticus 

UJK02 ERCP  

	  
	  
	  


