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Abstract 
 
The objective of this survey was to evaluate the implementation-process of a new surgical 
procedure by examining the impact of, the results and the methodology of some of the earliest 
randomised controlled trials comparing laparoscopic and mini-laparotomy cholecystectomy.  
 
Laparoscopic cholecystectomy (LC) was introduced in France in 1987, its popularity spread rapidly 
the next few years and it was soon the method of choice for cholecystectomy in many western 
countries. LC was supported to be superior to the open approach based on observational studies. 
The first randomised controlled studies comparing laparoscopic with the traditional conventional 
and the relatively new small-incision (MC) approach were published late in 1992. The results 
confirmed the suggestion that LC had distinct benefits compared with MC or open cholecystectomy 
(OC). Later, it has been verified that MC is a better approach than OC, the focus in this survey is 
therefore on MC rather than on OC.   
 
The earliest studies comparing LC and MC found that patients undergoing LC had a shorter hospital 
stay, less pain and a shorter convalescense. Later studies showed no clear advantage with either 
method. Two meta-analyses comparing LC and MC found a longer operative time and a slight 
shorter hospital stay in the laparoscopic group.  
 
The introduction of LC was not evidence based, its fast diffusion was influenced by factors as 
patients demands, surgeons beliefs, media, and commercial interests. The earliest randomised 
controlled trials had many methodological shortcomings that could bias the results in favour of 
laparoscopy. These methodological deficiencies reflect some general challenges in evaluating 
surgical methods by randomised controlled trials. It has been recommended that surgical methods, 
as drugs, should be evaluated by randomised controlled trials in an earlier stage of implementation.  
 
 
Innledning 
 
Bakgrunn for valg av tema 
Evidensbasert medisin (EBM) er et begrep som har hatt stor betydning innen medisinen de siste 10-
20 årene. Både innen kirurgi og indremedisin er det et grunnleggende prinsipp at man må evaluere 
nye terapeutiske metoder mot allerede veletablert, dokumentert behandling. Randomiserte dobbelt-
blinde placebo-kontrollerte studier er i så måte en gullstandard (1).  
  
I begynnelsen av vårt årtusen er det vist at i et vestlig land som Sverige, blir 70-80 % av 
kolecystektomier utført laparoskopisk (2). Laparoskopisk cholecystektomi (LC) ble første gang 
utført i Frankrike i 1987, og frem til 1991 ble metoden raskt innført i USA og i flere Europeiske 
land (3). Man viste den gang til resultater fra observasjonsstudier som retrospektive kohort studier 
og kasus-serier. Først i 1992 kom resultatene av de første randomiserte kontrollerte studiene som 
sammenholdt LC med konvensjonell kolecystektomi (4, 5), men først i 1993 og 1994 ble det 
publisert studier med over 100 deltakere (3), dog ingen med oppfølging av pasienter over lang tid. I 
kjølvannet av dette ble det gjort krav på en mer pålitelig vurdering av LC, og det har vært 
diskusjoner i internasjonale tidskrifter om hvordan man best skal evaluere nye kirurgiske metoder 
for at også disse skal være evidensbasert (6, 7, 8).  
 
En mye brukt definisjon på evidensbasert medisin kommer fra Sackett (1996) (9):  
 

"EBM is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making 
decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine 
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means integrating individual clinical expertice with the best available external clinical 
evidence from systematic research." 

 
Når man ønsker å finne dokumentert kunnskap om effekt av behandling, kan de forskjellige kildene 
rangeres etter evidensnivå/dokumentasjonsnivå på følgende måte (10):  

1. Systematiske oversikter og metaanalyser, basert på gode randomiserte kontrollerte studier.  
2. Randomiserte kontrollerte studier, tilstrekkelig store og godt utførte 
3. Kontrollerte studier med varierende grad av randomisering 
4. Observasjonsstudier: kohortundersøkelser, kasus-kontrollstudier, kasuistikker, case-series 
5. Ekspertuttalelser 

 
Innen medisinen har man en etablert tradisjon for hvordan nye medikamenter skal utprøves og 
eventuelt innføres. Fremgangsmåten er innenfor rammen av evidensbasert medisin, og kan forkortet 
oppsummeres slik:  
 

1) Prekliniske studier, eksperimenter på dyr. Toksikologiske og farmakokinetiske tester.  
2) Kliniske studier, 4 faser:  

I. Safety studies: Man tester for livsfarlige bivirkninger, toleranse og farmakokinetiske 
egenskaper. Testingen foregår på en liten gruppe (20-80) av friske frivillige.  

II. Dose-respons studier, utprøving av mulige indikasjoner for medikamentet. Utføres på 
pasientgrupper (100-300) 

III. Randomiserte, placebo-kontrollerte, dobbelt-blinde studier; den beste dosen av 
medikamentet sammenlignes med den beste gjeldende behandlingen. Ofte multisenter 
studier på 1000-3000 pasienter. Bør helst inkludere farmakoøkonimisk analyse.  

IV. Oppfølgningsstudier over lengre tid, formålet er å fange opp sjeldne bivirkninger eller 
bivirkninger som oppstår etter en tid. Flere tusen pasienter følges opp.  

 
Det potensielle medikamentet kan når som helst under prosessen trekkes tilbake fordi det gir 
alvorlige bivirkninger, mangel på effekt etc., bare ca 1 av 12 kommer ut på markedet. Det tar typisk 
8-12 år fra oppdagelse av medikamentet til godkjenning (11).  
 
Mulige problemstillinger ved bruk av RCT innen kirurgi 
Det er viktig at en studie som vurderer effekt av behandling har indre validitet, dvs at den er 
designet slik at den faktisk måler det den utgir seg for å måle, og at effekten av en behandling ikke 
kommer av ukjente tredjevariabler ("confoundere"). Den største utfordringen ved sammenligning av 
to behandlingsmetoder, er at det kan være systematiske forskjeller (bias), mellom de to gruppene og 
behandlingen de får, men også andre skjevheter, feks i måten man vurderer resultatene og 
analyserer disse. Tilfeldig fordeling av pasienter til de forskjellige behandlingsgruppene skal 
forhindre seleksjonsbias, slik at det blir balanse i kjente og ukjente prognostiske faktorer mellom de 
ulike gruppene. Minst like viktig er det at de som inkluderer pasienter til studien, ikke kan påvirke 
randomiseringen, på engelsk omtalt som "concealed random allocation". Dersom denne prosedyren 
ikke er korrekt, kan det ha stor påvirkning på det endelige resultatet.  
 
Enkel blinding er særlig viktig for å forhindre placeboeffekt ved subjektive pasientvurderinger. 
Dette er nettopp et viktig element i kirurgiske studier, hvor livskvalitet og smerte er viktige 
parametere. Blinding av pasienter og de som vurderer resultatene er mulig i kirurgiske studier, men 
likevel vanskelig å gjennomføre (1). I kirurgiske studier lar det seg ikke gjøres å blinde kirurgen, og 
desto viktigere er det at man standardiserer tilleggsintervensjoner (feks anestesi og 
smertebehandling) og oppfølging (10).   
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Problemstilling 
Denne oppgaven tar for seg kirurgisk metodeutvikling i relasjon til bruk av RCT, og drøfter 
forskjellen til medikamentutprøvingens fase I, II og III, der registreringskravene lar seg 
standardisere i større grad.  
 
Jeg har valgt å ta utgangspunkt i noen av de første RCT`er som evaluerte laparoskopisk 
kolecystektomi, slik at jeg kan få et inntrykk av hvilket evidensgrunnlag man baserte seg på under 
innføringen av denne kirurgiske metoden. Videre har jeg sett på evalueringer som er tilkommet i 
senere tid, både store kontrollerte studier og systematiske oversikter. Jeg har undersøkt hvordan de 
tidlige studiene er blitt vurdert i ettertid, og om de metodologisk gode, så man virkelig kan stole på 
resultatene.  
 
Avgrensning av problemstilling 
Jeg har valgt å fokusere på evaluering av LC mot MC. MC er vist å gi bedre konvalesens og er 
anbefalt fremfor "åpen" eller konvensjonell kolecystektomi (12, 13). Videre har jeg tatt 
utgangspunkt i studier hvor indikasjonen for kolecystektomi er symptomatiske gallestensplager. Jeg 
har unngått den tidlige diskusjonen om hvorvidt man skulle anvende LC ved akutt kolecystitt, og 
har ikke inkludert artikler hvor hovedfokuset er akutt kolecystitt, anestesi under LC, cholangiografi, 
ERCP eller effekt av pneumoperitoneum. Mht utkommevariabler, har jeg fokusert på noen få og 
sentrale variabler som feks liggetid, operasjonstid, hyppige komplikasjoner og konversjonsrate.  
 
Forkortelser og definisjoner 
Konvalesens forstås her som tiden f.o.m. første postop. dag tom dagen før pasienten er tilbake i 
 normal aktivitet (lønnet arbeid eller husarbeid).  
 
AB, antibiotika 
BMI, body mass index 
EBM, evidensbasert medisin 
GGSQLI, German gastrointestinal surgery quality of life index 
MAS, minimal access surgery, kikkhullskirurgi 
MC, minicholecystektomi, ≤ 8 cm snitt ved åpning av buken 
MIS, minimally invasive surgery 
NHPQ, The Nottingham Health Profile Questionnaire, generell livskvalitet-index 
OC, open cholecystectomi/konvensjonell kolecystektomi, > 8 cm snitt 
RCT, randomisert kontrollert studie 
sc, subkutant 
UL, ultralyd 
VAS, visual analogue scale 
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Metode 
 
Oppgaven er en litteraturstudie.  
 
Søkestrategi 
Jeg har søkt i Medline og Cochrane Library etter relevante artikler med engelsk eller skandinavisk 
språk. Formålet med søket var å finne:  

3) RCT`er hvor man har sammenlignet LC med mini-laparotomi (MC), men også  studier som 
sammenligner LC og OC.  

4) Systematiske oversikter og meta-analyser med sammenligning av LC og MC 
5) Studier som først og fremst omhandler pasienter med symptomatiske gallestensplager 
6) Artikler som sier noe om evidensbasert medisin, metode for innføring av nye kirurgiske 

teknikker samt randomiserte kontra ikke-randomiserte studier 
 
- Søk i Medline via Pubmed, sist i sept-08, resultat: 324 artikler, deriblant 167 oversikter  

 
("Cholecystectomy"[Mesh]) AND ("Cholecystectomy, Laparoscopic"[Mesh]) AND (open 
cholecystectomy OR small incision cholecystectomy OR mini laparotomy cholecystectomy 
OR conventional cholecystectomy) NOT ("Cholecystitis, Acute"[Mesh]) NOT 
("Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[Mesh]) NOT 
("Adenocarcinoma"[Mesh]) AND (Humans[Mesh]) AND (Meta-Analysis[ptyp] OR 
Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Review[ptyp])) 
 

- Søk i Cochrane Library sept-08.  
 

ID Search 
#1 (cholecystectomy):ti,ab,kw or (gall NEXT bladder NEXT removal):ti,ab,kw 
#2 (laparoscope*):ti,ab,kw or (endoscop*):ti,ab,kw or (minimal* NEXT 
 invasive):ti,ab,kw 
#3 (open NEXT cholecystectomy):ti,ab,kw or (conventional NEXT 
 cholecystectomy):ti,ab,kw or (small NEXT incision NEXT 
 cholecystectomy):ti,ab,kw or (mini NEXT laparotomy):ti,ab,kw 
#4 (acute cholecystitis):ti,ab,kw or (endoscopic NEXT retrograde NEXT 
 cholangiopancreatography):ti,ab,kw or (ercp):ti,ab,kw or 
 (adenocarcinoma):ti,ab,kw 
#5 (#1 AND #2 AND #3) 
#6 (#5 AND NOT #4) 

 
Søket gav 145 treff i de forskjellige deldatabasene:  

• 4 treff i Cochrane overviews, hvorav 2 var relevante 
• 1 treff i DARE: en ny, relevant meta-analyse 
• 130 kliniske studier, hvorav de fleste studiene sammenlignet LC og OC, og under 20 

randomiserte kontrollerte studier hadde over 100 deltakere. 
• 3 metodestudier, 6 økonomiske evalueringer, hvorav noen var relevante.   

 
- Søk i Cochrane Library sept. -08 med søkeordene "evidence based medicine," "Randomized 
Controlled Trials as Topic," "surgery," "evaluation," og "minimal access surgery."  
 
Søkene i Medline og Cochrane sammenfalt for en stor del, men Cochrane-søket gav få ikke-
systematiske oversikter, hvilket gjorde utvelgingsprosessen lettere. Søkeresultatene ble 
gjennomgått, og abstraktet ble lest dersom artikkelens tittel ikke kunne sikre at studien var 
irrelevant for oppgaven. Noen artikler er også tilkommet ved å lese gjennom referanselisten til 
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relevante artikler.  
 
- Inkluderte studier:  

• Av de tidligste randomiserte kontrollerte studiene (1992 til 1996) som sammenlignet LC og 
MC har jeg valgte ut de 5 tidligste studier som hadde høyest antall deltakere (>50), nok til å 
kunne ha en viss tyngde i konklusjonen. En av de første studiene måtte likevel utelates 
(Kunz 1992), da den kun foreligger på tysk (14).  

• Fra og med 1997 tom sept. 2008 fant jeg om lag 40 studier, bare ca 10 av disse har over 100 
deltakere, de fleste sammenligner LC og OC. Også her har jeg valgt ut de mest relevante 
studiene som sammenligner LC og MC og som har over 100 deltakere.  

• Jeg fant to systematiske oversikter med meta-analyse over RCT`er som sammenligner LC 
og MC 

 
- Ekskluderte studier:  
Studier som hovedsaklig omhandler akutt kolecystitt, ERCP, cholangiografi eller anestesi under LC 
er utelatt, også studier som omhandler sjeldne komplikasjoner. Ikke-randomiserte prospektive 
studier er i hovedsak ikke tatt med, heller ikke usystematiske oversikter (reviews) over kohort 
studier, case serier, eller andre retrospektive studier.  
 
 
Resultater 
 
Mowatt (1997) publierte i tidsskriftet "Health Techonology Assessment" i 1997 en studie med 
tittelen "When and how to assess fast-changing tecnologies: a comparative study of medical 
applications of four generic tecnologies" (3). I kapittel 4 har man gjort en systematisk gjennomgang 
av utbredelsen og evalueringen av LC. Artikkelen gjengir en oversikt over de første RCT`er som 
sammenligner LC og MC (første og andre kolonne i tabellen): 
 
              Tabell 1: oversikt over de første 11 studiene som sammenligner LC vs MC 

RCT (LC vs MC) Ant. 
pasienter

Sitert ant. ganger 
(ISI Web of Knowledge)

Kvalitetsscore i 
Cochrane (2007) 

1. Barkun et al, 1992 70 237 2 

2. Kunz et al, 1992 77 45 0 

3. Coelho et al, 1993 45 30 0 

4. McMahon et al, 1993b 20 60 - 

5. Tate et al, 1993 22 16 1 

6. McMahon et al, 1994a 299 224 2 

7. McMahon et al, 1994b 133 119 (-) 

8. McGinn et al, 1995 300 75 2 

9. McMahon et al, 1995 299 39 (-) 

10. Peacock et al, 1995 60 (upublisert) - 

11. Majeed et al, 1996  193 234 3 
 (Kunz (1992) er publisert på tysk. Nr 7 og 9 er nye publikasjoner over studie nr 6.) 
 
Jeg har for oversikts skyld tilført hvor mange ganger de enkelte studiene er blitt sitert (ISI Web of 
Knowledge) og har også tilført kvalitetsscore i Cochranes meta-analyse (15).  
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De første randomiserte kontrollerte studiene 
Jeg har valgt å se nærmere på de studiene (i kursiv i tabell 1) som har høyest antall pasienter, og 
som senere er anerkjent som gode nok til å bli tatt med i systematiske oversikter. Dette er de fire 
tidlige studiene som er hyppigst sitert i litteraturen (ISI Web of Knowledge), og som sannsynligvis 
har hatt størst påvirkningskraft. Det er også de studiene som har fått best kvalitets-score i Cochranes 
meta-analyse (tabell 1). Jeg har gått gjennom artiklene med hjelp av "sjekkliste for vurdering av en 
randomisert kontrollert studie" fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (16). 
Karakteristikker for de fire studiene og resultatene fra de er for oversikts skyld satt sammen i 
henholdsvis tabell 2 og 3. Fakta i tabellene er i hovedsak ikke gjentatt i teksten, som dermed har en 
mer utfyllende og forklarende funksjon. 
 
Barkun 1992 (4) 
Dette er den aller første randomiserte kontrollerte studien som sammenligner LC og MC. Under 
innføringen av alternativer til konvensjonell kolecystektomi, ble pasienter ved 5 canadiske 
universitetssykehus randomisert til enten LC eller MC fra sept 1990 til sept 1991.    
Inkluderte pasienter: Bare elektive operasjoner. Pasienter i aldersgruppen 16-85 år som hadde hatt 
minst en typisk episode av galle-kolikk. Gallesten ble påvist preoperativt med UL.   
Eksklusjonskriterier: Tidligere operasjon i øvre abdomen, graviditet, mistanke om gallesten i ductus 
choledocus, pas. uegnet for generell anestesi, deltakelse uønsket av pasienten, pas. oppfylte kravene 
til lithotripsi (≤ 3 ikke-kalsifiserte stener på ≤ 3 cm i en funksjonell galleblære).  
Blinding: Pasienter og kirurger var ikke blindet. Såkalte "study-nurses" innhentet informasjon både 
pre- og postoperativt. De deltok ikke i pleien, men var ikke blindet, det er ikke kommentert hvorvidt 
disse kunne vært blindet. Behandlende kirurger utførte også utkommemålinger, og man undersøkte 
mht observer-bias for konvalesens.  
Primære endepunkt: Liggetid og konvalesenstid. Sekundære endepunkt: Postop. smerte 
(selvvurdering med McGill pain score innen 24 timer postop., måling av morfin doseekvivalenter 
(mg) gitt den første uken postop), livskvalitet, operasjonslengde, konversjonsrate, antall postop. 
dager før normalt matinntak. Morbiditet og mortalitet ble ikke målt pga liten utvalgsstørrelse og 
kort oppfølgingstid. Konvalesens ble definert som den tiden det tok til pasienten var tilbake i lønnet 
arbeid eller i full aktivitet i hjemmet for de som ikke hadde lønnet arbeid. Livskvalitet ble målt 
preop., 1 mnd og 3 mnd postop ved bruk av 3 forskjellige, standardiserte quality of life-
spørreskjemaer; NHPQ, GGSQLI og VAS (se innledning).  
Oppfølging: Tilfeldig poliklinisk oppfølging av den kirurgen som opererte pasienten samt av 
"study-nurses" ved "gallestensklinikker" i minst 3 mnd postoperativt.  
Resultater: (se tabell 3) Operasjonstiden var lengre i LC-gruppen. Liggetid og konvalesens var 
signifikant kortere i LC-gruppen, og disse pasientene behøvde mindre morfin postoperativt. Ingen 
signifikant forskjell i livskvalitet ellr smerte 1. dag postoperativt. Kirurgene målte en 15 % kortere 
konvalesenstid enn sykepleierene (observer-bias). 
Konklusjon: Studien er ikke fullt representativ for pasienter med symptomgivende gallesten, da 
lithotripsipasienter og pasienter med stein i ductud choledocus ble ekskludert. Opererende kirurg og 
type sykehus virket ikke å påvirke resultatene, men en liten utvalgsstørrelse gjør dette usikkert. Man 
valgte å avslutte studien tidligere enn planlagt pga rekrutteringsproblemer og fordi de hadde fått 
signifikante resultater for primære endepunkt. Det konkluderes med at LC er et bedre valg enn MC 
for pasienter med symptomgivende gallesten uten koledokolitiase.  
 
McMahon 1994 (17) 
302 pasienter ved 5 britiske sykehus ble randomisert til enten LC eller MC fra aug 1991 til mars 
1993. Inkluderte pasienter: Bare elektive operasjoner for symptomatisk kolecystolitiase. 
Eksklusjonskriterier: Tidligere omfattende kirurgi i øvre abdomen, kjent stein i ductus choledocus, 
unormalt preop. cholangiogram. Endepunktene er ikke tydelig spesifisert. Man målte smerte, 
pasientkontrollert morfinforbruk, lungefunksjon og O2 - metning 48 t postop. Man registrerte 
liggetid, operasjonstid, konvalesens og livskvalitet. Kostnader ble målt ved de to største sykehusene 
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som var involvert, det ble estimert en timespris for bruk av operasjonssalen samt døgnkostnad for 
sengeplass, og man la til prisen for laparoskopisk engangsutstyr samt diagnostiske tester og annen 
behandling (feks ved komplikasjoner) under selve sykehusoppholdet.   
Oppfølging skjedde poliklinisk 10 dager og 4 uker postoperativt. Pasientene fikk spørreskjemaer i 
posten 1, 4, og 12 uker postoperativt; livskvalitet og konvalesens ble målt med SF-36 (Short Form 
36 health survey questionare) og HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). 5-punkts skalaer 
skulle fylles ut for å gradere tilfredshet med operasjonen og med arrene.   
Resultater: (se tabell 3) I denne studien døde en pas i MC-gruppen andre postoperative dag pga 
hjerteinfarkt. Pasientene som gjennomgikk LC hadde mindre reduksjon i postop. lungefunksjon, 
dvs høyere PEF postop. (p<0,001) og bedre O2-metning (p<0,01) sammenlignet med MC-gruppen. 
Lungefunksjon ble bare vurdert i denne studien, og er derfor ikke oppført i resultattabellen. 
Pasientenes smerte var lavere i LC-gruppen 24 t postop. (linære analoge smertescore: median 40 vs 
59, p < 0,001). Livskvalitet: selvvurdering SF-36 og HADS 1 uke postop: signifikant bedre i LC-
gruppen: fysisk funksjon (p<0,05), sosial funksjon (p<0,05), mindre smerte (p<0,001), mindre 
depresjon (p<0,01). Bedre fysisk funksjon og mindre depresjon ved 4 uker (p<0,05 for begge), men 
ingen forskjell ved 12 uker. Pasientene i de to gruppene var like fornøyde med operasjonen 12 uker 
postop., men de i LC-gruppen var mer tilfredse med arret (p<0,05). (se tabell 2) 
 
Konklusjon: Forfatterne konkluderte med fordel av LC når det gjelder liggetid og konvalesens, 
postoperativ smerte og lungefunksjon. LC var likevel dyrere, også dersom man ikke bruker 
engangsutstyr.  
 
McMahon 1995: symptomer og pasienttilfredshet (18) 
Pasientene i studien til McMahon et al ble sendt et selvvurderingsskjema pr post 1 år etter 
operasjonen for å sammenligne pasientgruppene med tanke på symptomer og pasienttilfredshet.   
78 % av pasientene i hver av gruppene gav svar. Responsen man fikk ble sammenlignet med 
resultatene av SF-36 og HADS, det ble også utført en subgruppe analyse av de dårligste pasientene.  
 
Resultater:  

7) 92 % i LC-gruppen og 90 % i MC-gruppen mente at de var helt eller delvis kvitt 
symptomene sine. Flere av de med uttalt gallekolikk preop. ble helt kvitt sine symptomer, 
sammenlignet med de som hadde mild gallekolikk preoperativt (61 % mot 41 %, p: 0,04).  

8) Halvparten av pasientene i de to gruppene hadde hatt magesmerter de siste 6 månedene, ca 
70 % av disse hadde hatt smerter en gang pr måned eller hyppigere.  

9) Den eneste signifikant forskjellen var at flere hadde halsbrann i MC-gruppen, men forbruket 
av antacider var likt i gruppene.  

10) De med dårligst resultat: 20 pas mente resultatet av operasjonen var dårlig eller veldig dårlig 
eller at symptomene deres var litt verre eller verre, alle hadde sterke magesmerter (80 mm 
av 100 mm på analog skala), hos de fleste ukentlig. En større andel av denne gruppen hadde 
hatt komplikasjoner, og de scoret signifikant dårligere på SF-36 og HADS.  
 

Konklusjon: LC har fordeler over MC på kort sikt, men det er ingen symptomatisk signifikant 
forskjell mellom LC og MC etter ett år.  
 
McGinn 1995 (19) 
310 pas ved et britisk sykehus ble randomisert til enten LC eller MC fra juni 1991 til april 1995. 
Formålet med studien var å undersøke om det er behandlingsfordeler ved LC og om metoden er like 
sikker som MC. En spesialist og flere leger under spesialisering utførte begge metodene. Man 
inkluderte pasienter henvist for elektiv kolecystektomi, men også 42 kolecystektomier etter akutt-
innleggelse for akutt kolecystitt, obstruktiv ikterus og pankreatitt.  
Eksklusjonskriterier: Tidligere kirurgi i øvre abdomen, graviditet, BMI > 40 (men inkludert dersom 
ø-hjelp). Primære endepunkt var operasjonstid, konversjonsrate, liggetid, konvalesens og forbruk av 
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NSAIDs og morfin postoperativt. Oppfølging skjedde som poliklinisk vurdering 6 uker postop., de 
som ikke møtte opp fikk et skjema i posten.  
 
Resultater: Man hadde et dødsfall i LC-gruppen, en mann på 81 år, tidligere gjennomgått 
hjerteinfarkt, døde av et nytt hjerteinfarkt 2 t postop. Uttrykket intention-to-treat er ikke nevnt i 
artikkelen, og resultatene for operasjonstid, morfinbruk og konvalesens tar utgangspunkt i de 
"vellykkede" operasjonene som ikke behøvde konversjon. Oversikten over komplikasjoner 
inkluderer bare 135 pas i LC-gruppen og 149 pas i MC-gruppen, og man vet ikke hva som skjedde 
med de resterende 26 pasientene som ble konvertert. Det oppgis imidlertid at man ikke hadde noen 
gallegangsskader i LC-gruppen. Konversjonsrate: Det var signifikant høyere konversjonsrate ved 
LC enn ved MC (13 % mot 4 %, p<0,01). 76 % av LC og 57 % av MC ble gjort av spesialist, resten 
av lege i spesialisering. For LC fikk man høyere konversjonsrate når operasjonen ble utført av lege 
under spesialisering; 22 % mot 10 % for spesialist (p-verdi ikke oppgitt), konversjonsraten ved LC 
var påvirket av kirurgens erfaring, men dette var ikke tilfellet for konversjonsraten ved MC.  
Hele 90 % av elektive kolecystektomier og 77 % av alle som ble kolecystektomert på sykehuset 
under rekrutteringsperioden var inkludert i studien.  
 
Konklusjon: Forfatterne mener det er et pluss at de tok med kirurger under spesialisering, siden 
resultatene da i høyere grad reflekterer praksis i britiske sykehus. En høy konversjonsrate var 
nødvendig for å unngå komplikasjoner under LC. Man kunne ikke ut fra denne studien se noen 
klare fordeler ved noen av metodene.  
 
Majeed 1996 (20) 
En enkelt-blind RCT hvor man har vektlagt å eliminere forventningsbias. Man rekrutterte pasienter 
fra januar 1992 til juni 1995. Randomiseringen skjedde etter at narkosen var innledet og pasienter, 
pleiepersonale og de som hadde medisinsk ansvar var blindet både preoperativt og postoperativt. 
Operasjonsnotatet ble oppbevart atskilt fra pasientens journal på avdelingen, innsyn ble begrenset til 
akuttsituasjoner. Alle pasienter fikk like bandasjer flekket av blodfarget veske, disse ble fjernet ved 
utskrivelse. Operasjonene ble utført av 4 kirurger som alle gjorde både MC og LC, man antok at 
alle kirurgene befant seg i læringskurvens platåfase. Begge prosedyrene ble standardisert, og i 
artikkelen er det detaljert beskrivelse av pre- og postoperativ intervensjon, operasjonsmetode, 
definisjoner og analyse. Konversjoner skjedde etter protokoll ved uoversiktlig anatomi, dersom 
steiner i ductus choledocus ble påvist ved cholangiogram eller ved komplikasjoner som blødning 
eller svikt av utstyr. Det ble gjort internkontroll for å sjekke om studieprotokollen ble fulgt.  
Annen intervensjon: Premedikasjon, anestesi og postop. infiltrasjonsanestesi standardisert. Preop. 
urin-kateterisering v/LC. Pasient-administrert smertelindring. Ingen føringer mht inntak av væske 
og næring. Pasientene ble oppfordret til aktivitet og til å dra hjem når de selv følte seg klar for det. 
Det ble heller ikke lagt noen føringer for hvor lenge de burde være sykmeldt.   
Inklusjonskriterier: elektive kolecystektomier pga symptomatisk kolecystolitiase, påvist ved UL.  
Eksklusjonskriterier: Graviditet, BMI > 45, obstruktiv ikterus/mistanke om koledokolitiase, uegnet 
for generell anestesi, inflammatorisk masse i høyre hypokondrium og feber, skrumplever, 
cancermistanke. Primære endepunkt: Operasjonstid og liggetid. Sekundære endepunkt: postop. tid 
før inntak av fast føde, konvalesens og komplikasjoner. Reinnleggelse pga komplikasjoner ble 
inkludert i liggetiden. Oppfølging: Intervju av blindet sykepleier i poliklinikk 3 uker etter 
utskrivelse, kirurgisk tilsyn av op. sår i adskilt rom. Spørreskjema pr post 8 uker og 6 mnd postop. 
dersom pasienten var sykmeldt utover 3 uker.   
Resultater: Man fant en signifikant lengre operasjonstid for LC, og tiden før inntak av fast føde var 
litt lengre i LC-gruppen (mean; 24,7 t mot 22,4 t, p=0,03). Bortsett fra dette fant man ingen 
signifikante forskjeller for de andre endepunktene. I LC-gruppen var konversjonsraten på 20 %, 
men 12 % av disse var elektive konversjoner. Operasjonstiden for LC var lengre når man måtte 
konvertere (median 86 min vs 60 min, p=0,02), og liggetiden ble også påvirket (median 5 vs 4 
dager, p=0,003), men konvalesens eller tiden før første matinntak ble ikke påvirket.  
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Konklusjon: Det at studien er blindet trekkes frem som en fordel fordi man dermed har fjernet  
forventningsbias til fordel for LC. Det innrømmes dog at liggetiden kan være noe økt fordi 
utskrivelsestidspunktet ble bestemt av pasientene selv. En høy konversjonsrate var nødvendig for å 
unngå komplikasjoner, og konversjon under LC påvirket i liten grad liggetid eller konvalesens. Man 
fant ingen fordeler med LC mht bedring postoperativt, liggetid eller konvalesens, og LC tok lenger 
tid å utføre enn MC. Forfatterne mener resultatene er representative for alle pasienter som er henvist 
for elektiv kolecystektomi. 
 
 
Tabell 2: Noen metodologiske karakteristikker for de første studiene 
 Barkun McMahon McGinn Majeed 

Rekruttering 
- 
- 

70 randomisert 

9 ønsket ikke å delta 
- 

302 randomisert 

alle ønsket å delta 
(30 ekskludert) 
310 randomisert 

2 ønsket ikke å delta 
(49 ekskludert) 
203 randomisert 

 Frafall 
Gjort rede for 

1 LC-gr., 7 MC-gr. 
Påvirker ikke res. 

Gjort rede for 
totalt 3 pas 

Ikke nevnt Gjort rede for 
totalt 3 pas 

Ant. pas i 
analysen 

62 
37 LC, 25 MC 

299 
151 LC, 148 MC 

310 
155 LC, 155 MC 

200 
 100 LC, 100 MC 

Pre-estimert 
utvalgsstørrelse Ja, 50 pas/gruppe Ja, 300 pas totalt Ikke nevnt Ja, 100 pas/gruppe 

Randomisering - 
prosedyre 

 Computer-generert.  
Skjult prosedyre? 

Aldersstratifisering  

Uklar prosedyre. 
Skjult: Forseglede  

konvolutter 

Uklar prosedyre  
Forseglede 
 konvolutter 

Uklar prosedyre 
Forseglede konvolutter 

(i operasjonsstuen) 

 
Tilleggs-
intervensjon 
(protokoll) 

Enkeltdose AB 
profylaktisk 

AB profylakse, 
heparin sc preop., 

lokal-anestesi i såret 
etter lukking 

Dren med sug,  
lokal-anestesi i såret 

etter lukking.  

 Intraop. cholangiografi, 
nasogastrisk sonde og 
lokal-anestesi i såret 

etter lukking i begge gr. 

Blinding 
Nei 

Observer-bias 
registrert 

Nei 
Egen-evaluering vha 

skjema pr post.  

Nei 
 

Enkelt-blind 
Pas og pleiepersonale  
(Oppfølging: se tekst) 

Intention-treat Ja Ja Nei Ja 

Ant. sykehus 5 canadiske 
universitetssykehus 

5 britiske 
universitetssykehus 1 britisk sykehus 1 britisk 

universitetssykehus 

Ant. kirurger 8 spesialister 7 spesialister 1 spesialist, flere under 
spesialisering 4 spesialister 

Trening av 
kirurger 

Alle utført 30 LC Alle utført/ass. ved 30 
LC, bortsett fra en kir. 

Alle utført minst 10 av 
hver metode 

Alle utført/ass. ved 
minst 40 LC 

Annet 
Studien avbrutt pga 

rekrutterings-vansker 
og  pga oppnåelse av 

sign. forskjeller  

 

Inkluderer akuttinngrep  
pga akutt kolecystitt, 
obstruktiv ikterus og 

pankreatitt.  

Alle pas. fikk like 
bandasjer flekket av 

blodfarget veske 

Pas. utvalget 
representativt  
(for pas. med 
symptomatisk 
kolecystolitiase) 

Ekskluderer pas som 
er passende til 

lithotripsi og de med 
mulig koledoko-

litiase 

 

90 % av elektive 
kolecystektomier og  

77 % av alle 
kolecystektomier i 

perioden 
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Tabell 3: Resultater fra de første, større RCT`er 
 Barkun McMahon McGinn Majeed 
Like grupper  
mht alder, kjønn, BMI, 
ASA-score 

Ja 
(også yrkesstatus, 
symptomvarighet) 

Ja 
(også yrkesstatus, 
symptomvarighet) 

Ja  
(ASA-score ikke nevnt) 

Ja 
(også yrkesstatus) 

Operasjonstid, mean 
(minutter, min) 

NS 
86 LC, 73 MC, 

(p=0,08) 

14 min lengre v/ LC1 

71 LC, 57 MC, 
(incisjon til lukking)  

24 min lengre v/ LC2* 
74 LC, 50 MC 

(tid inne i op.stuen) 
(median) 

24 min lengre v/ LC1 

69 LC, 45 MC 
(incisjon til lukking, 
inkl. cholangiografi) 

Konversjonsrate 
(MC≤8 cm) - 

Ikke sammenlignet 
(10 % LC, 10 % MC) 

(MC<10 cm) 

Sign. høyere ved LC1 
13 % LC, 4 %, MC  

Ikke sammenlignet 
(20 % LC, 22 % MC) 

Postop. smerte NS ved selvvurdering 
24 t postop.  

Sign. mindre ved LC1 

24 t postop. - - 

Bruk av morfin 1/4 bruk ved LC1 18 mg mindre ved LC1 Færre doser ved LC2*  - 

Liggetid, median 
(dager, dg) 
 

1 dg kortere LC1 

3 dg LC, 4 dg MC 
 inkl 1 dg preop  

2 dg kortere LC1 

2 dg LC, 4 dg MC 
 postoperative dager 

NS 
4 dg LC, 3 dg MC  

(1 dg kortere LC1*)  

NS 
3 dg LC, 3 dg MC 

postop. dager 
(inkl. reinnleggelse) 

Konvalesens, median 
(husarbeid/jobb) 

8 dg kortere LC  
12 dg LC, 20 dg MC 

p=0,04 (mean) 

5 dg kortere LC for 
husarb1; 10 LC, 15 MC

 NS for jobb  

4,5/3 uker kortere LC2*  
1,5 / 3 uker LC* 
6 / 6 uker MC* 

NS 
3,0 / 5,0 uker LC, 3,0 / 

4,0 uker MC  

Livskvalitet 
NS 

 
 Sign.bedre LC 1 uke 

postop. Ingen forskj.12 
uker.  

- - 

Komplikasjoner Ikke sammenlignet 
2,7 % LC, 8 % MC 

NS 
 17 % LC, 20 % MC 

Sign. flere ved LC,   
9 % mot 3 % (p<0,02) 

NS 
12 % LC, 14 % MC 

Mortalitet Ingen 1 MC (hjerteinfarkt) 1 LC (hjerteinfarkt) Ingen 

Gallegangsskader 
antall pas. (%) Ingen 1(0,7) LC, 2(1,4) MC Ingen i LC-gruppen 1 (1) LC 

Gallelekkasje 1 (4) MC  3 (2,0) LC, 1 (0,7) MC 1 (0,7) LC, 2 (1,3) MC* 1 (1) LC, 1 (1) MC 

Kostnad - 396 £ dyrere pr LC pas - - 
(*kun vellykkede operasjoner uten konversjon (ikke intention-to-treat); 1: p ≤ 0,001; 2: p < 0,05; NS: non-significant, 
ingen signifikant forskjell) 
 
 
Store, nyere studier som sammenligner LC og MC 
 
Ros 2001 (13) 
En randomisert, enkelt-blind multisenterstudie hvor man inkluderte både elektive og akutte 
kolecystektomier. Pasienter ble rekruttert fra mars 1997 til april 1999: totalt 1719 kolecystektomier 
ble utført i løpet av denne perioden, og alle ble vurdert for randomisering; 244 ville ikke delta, 277 
ble ekskludert etter protokoll, og 472 ble ekskludert av vakthavende kirurg; 724 pasienter ble 
randomisert. Formålet var å sammenligne utfallet av LC og MC under vanlige sykehusforhold hvor 
både spesialister og leger under spesialisering utfører begge prosedyrene. En epidemiologisk 
tilnærming ble vektlagt, og data for alle ikke-randomiserte kolecystektomier ble også registrert. 
Man hadde erfaring med MC bare ved ett av sykehusene, metoden ble introdusert ved de andre 
sykehusene i løpet av de tre siste månedene før studiens oppstart. Randomiseringen skjedde i 
operasjonsstuen og man brukte like bandasjer i de to gruppene slik at pasienter og pleiepersonell 
ikke visste hvilken metode som ble brukt. Tilleggsbehandling, inkludert anestesi og premedikasjon, 
ble beskrevet i protokollen. Utskrivelse skjedde etter sykehusets rutiner og avgjørelsen ble tatt av 
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vakthavende kirurg. Hypotese; ingen forskjell mht postoperative endepunkt, LC er dyrest når man 
også tar med samfunnets kostnader. 
Inklusjonskriterier: Alle kolecystektomier, både elektive og akutte. Akutte operasjoner var de som 
fant sted innen 7 dager etter debut av vedvarende symptomer eller tegn på galleblæresykdom.  
Eksklusjonskriterier: tidligere kirurgi i øvre abdomen, graviditet, BMI > 45, alder under 18 år, 
ikterus, skrumplever, cancermistanke. Kirurgen kunne også ekskludere pasienter på grunnlag av 
manglende ekspertise for en av metodene (på gjeldende tidspunkt) eller dersom tilstanden tilsa at 
pasienten ikke kunne laparoskoperes.  
Endepunkt: operasjonstid, smerteintensitet, bruk av analgetika, liggetid, konvalesens, intraop.- og 
postop. komplikasjoner samt tilfredshet med operasjonen.  
Oppfølging: Randomiserte pasienter besvarte spørreskjemaer 1 uke, 1 mnd og 1 år postoperativt, 
samt før operasjonen. Spørsmålene dreide seg om gastrointestinale symptomer, konvalesens, 
livskvalitet og om tilfredshet med operasjon og arr. Livskvalitet ble målt etter EuroQol-protokollen. 
Resultater: I MC-gruppen var det signifikant flere akuttoperasjoner (17,4 % mot 12 %, p=0,03) og  
flere med tidligere gallesteinskomplikasjoner som pankreatitt (p=0,05) og ikterus (p<0,01). 
Samtidig hadde LC-gruppen en gjennomsnittlig høyere BMI (p=0,04). Infiltrasjonsanestesi ble 
hyppigere brukt i MC-gruppen (p=0,009). Operatørene var mer erfarne med LC:  264 (73 %) av LC 
og 150 (41 %) av MC ble utført av kirurger som hadde utført mer enn 25 operasjoner av hver 
metode (p < 0,01). Dersom man korrigerte for kirurgenes erfaring og fordelingen av 
akuttoperasjoner ved beregningen av liggetid og operasjonstid fikk man likevel en signifikant 
forskjell i operasjonstid, men ingen forskjell i liggetid mellom de to gruppene. Komplikasjoner ble 
klassifisert etter alvorlighetsgrad 1, 2a, 2b og 3 (Clavien et al).  
 
Konklusjon: Ros og medarbeidere er klar over at de har en bias til fordel for LC, da kirurgene hadde 
mindre erfaring med MC. Man hadde en signifikant lengre operasjonstid for LC samt noe kortere 
liggetid etter LC, men etter korreksjon for ulikheter mellom gruppene, ble den signifikante 
forskjellen i liggetid borte. Den lange operasjonstiden i denne studien forklares med de vide 
inklusjonskriteriene og bruk av leger i spesialisering. Studien er den største som er gjennomført 
etter det forfatterne vet, men ikke stor nok til å kunne fastsette forskjeller i antall alvorlige 
komplikasjoner. Man hadde sign. flere intraop. komplikasjoner i LC-gruppen, men ingen forskjell i 
postop. komplikasjonsrate. Konvalesens var kortere etter LC, og hypotesen deres måtte derfor 
avvises mht konvalesens. Det var signifikant flere akuttilfeller i den ikke-randomiserte gruppen (52 
% mot 14,6 %, p<0,001). 
 
Ros 2006 (2) 
I denne artikkelen har Ros et al har sammenlignet de 993 ikke-randomiserte pasientene med de 724 
pasientene som er beskrevet i studien over. Man registrerte den samme informasjonen som for de 
randomiserte pasientene, men det står ikke noe om blinding av ikke-randomiserte pasienter. Leger i 
spesialisering deltok i utførelsen. Mortalitet ble målt 90 dager postoperativt, og fremstilt som 
standardisert mortalitets ratio (SMR; observerte delt på forventet antall døde). 
Resultater: 52,4 % gjennomgikk OC, 15,5 % MC og 32,1 % LC. Forskjeller i pasient-
karakteristikker: De ikke-randomiserte pasientene var eldre (mean 56,5 år vs 50,6 år), og hadde 
flere akutt-operasjoner (52,0 % vs 14,6 %) og flere gallesteinskomplikasjoner; akutt kolecystitt 
(40,8 % vs 8,6 %), pankreatitt (5,4 % vs 0), ikterus (14,1 % vs 0) og malignitet (2,7 % vs 0). De 
ikke-randomiserte pasientene hadde også større grad av co-morbiditet (33,8 % vs 21,3 %) og høyere 
ASA-score (ASA III+IV: 14,1 % vs 3,9 %). Alle disse forskjellene var signifikante (p < 0,001). 
Forskjeller i endepunkt: Ingen forskjell for operasjonstid, men det var lenger liggetid i gruppen av  
ikke-randomiserte pasienter (4,9 vs 2,6 dager, p < 0,001). SMR var 3,42 i gruppen av ikke-
randomiserte pasienter, dvs at de hadde høyere mortalitet i forhold til bakgrunnsbefolkningen.  
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Keus 2008 (21) 
En enkeltblind randomisert singel-senter studie hvor man har vektlagt å skille mellom primære og 
sekundære endepunkt og fokusert på metodologisk kvalitet og generaliserbarhet. Det er gjort nøye 
rede for randomiseringsprosessen, blinding og oppfølging og man har latt leger i spesialisering 
utføre en stor del av operasjonene for å best mulig kunne reflektere den vanlige sykehushverdagen.  
Pasienter ble rekruttert fra jan 2001 tom jan 2004. Spesialistene ble trenet i MC før studiens 
oppstart, og etter dette ble de ansett å være like gode i begge metodene. Leger i spesialisering 
utførte de fleste av operasjonene, men en spesialist var alltid til stede. Det er ikke oppgitt noe krav 
om erfaring med et visst antall operasjoner av hver metode. Randomiseringen skjedde etter at 
pasienten var lagt i narkose ved å ringe opp en kontormedarbeider som åpnet en forseglet konvolutt. 
Operasjonsnotatet ble holdt skjult fra avdelingspersonalet, og alle fikk like bandasjer farget med 
jod. Tilleggsintervensjon ble utført etter protokoll: premedikasjon, anestesi og respirasjon under 
operasjonen var standardisert, smerte- og kvalmestillende ble gitt etter et standardisert skjema.  
 
Hypotese: Ingen forskjell i primære endepunkt mellom LC og MC. Mortalitet og komplikasjonsrate 
vil være de ultimate faktorene som avgjør valget mellom LC og MC.  
Inklusjonskriterier: symptomatisk koledokolitiase bekreftet ved UL, relevante allergier.  
Eksklusjonskriterier: Tidligere kirurgi i øvre abdomen, graviditet, koledokolitiase, alder under 18 år, 
ASA-score ≥ 3, akutt kolecystitt, skrumplever, kolangitt, tidligere cancer i abdomen, psykiatrisk 
sykdom/andre faktorer som gjør oppfølging vanskelig.  
Primære endepunkt: komplikasjonsrate og mortalitet. Sekundære endepunkt: operasjonstid, 
symptombedring, konversjonsrate og liggetid samt antall operasjoner utført av "residents". 
Symptombedring ble målt ved å spørre pasientene om de hadde hatt episoder med smerte og om de 
opprinnelige plagene ble borte etter operasjonen.  
Oppfølging: Etter 2 uker, 6 uker og 3 mnd av ikke-blindet kirurg.  
Resultater: Leger i spesialisering utførte 87,5 % av LC og 86,1 % av MC. Ingen signifikante 
forskjeller i konversjonsrate, symptomlindring eller komplikasjonsrate. Av gallegangsskadene 
skjedde den ene i MC-gruppen postoperativt. Pasientene ble spurt om problemer med matinntak, 
diarè, slapphet og plager typisk for koledokolitiase, man fant ingen forskjeller mellom gruppene.  
 
I diskusjonen betviler forfatterne antakelsen om at kirurgene var like gode i MC som i LC, men 
resultatene tidlig og sent i studien er ikke signifikant forskjellige. Det konkluderes med at resultatet 
kan være representativt for kirurgiske avdelinger ved andre sykehus; at leger under spesialisering 
utførte hoveddelen av operasjonene, styrker studiens ytre validitet. Men man kan ikke trekke 
konklusjoner fra studien for ekskluderte pasientkategorier, feks de med ASA-score over 2 og 
pasienter med akutt kolecystitt. I denne studien har man ikke kunnet finne fordeler med den ene 
metoden fremfor den andre: man fant ingen signifikante forskjeller i primære og sekundære 
utkommemålinger bortsett fra at operasjonstiden var lengre for LC. Artikkelen avsluttes med en 
anmodning om at valget mellom LC eller MC bør være evidensbasert, og at man bør vektlegge 
resultatene fra systematiske oversikter over emnet.  
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    Tabell 4: Noen metodologiske karakteristikker for de nyere studiene 
 Ros 2001 Keus 2008 

Rekruttering 240 ville ikke delta, 728 ekskludert 
726 randomisert 

102 ekskludert 
264 randomisert 

 Frafall Gjort rede for: totalt 2 pas Gjort rede for: totalt 7 pas 

Ant. pas i analysen 724: 362 LC, 362 MC 257: 120 LC, 137 MC 

Pre-estimert 
utvalgsstørrelse 

Ja, 650 pas totalt 
(sign. nivå p ≤ 0,05) 

Ja, 120 pas i hver gr. 
(basert på kostnad, sign.nivå p ≤ 0,05) 

Randomisering - 
prosedyre 

Ikke oppgitt 
Forseglede konvolutter (i operasjonsstuen)

"random-number table" 
Forseglede konvolutter (i operasjonsstuen)

Tilleggsintervensjon 
(protokoll)  

Intraop. cholangiografi, nasogastrisk 
sonde, lokalanestesi i såret etter lukking Nasogastrisk sonde 

Blinding Enkelt-blind 
Pas og pleiepersonale både pre- og postop.

Enkelt-blind 
Pas og pleiepersonale både pre- og postop 

Oppfølging ikke blindet 

Intention-treat Ja Ja 

Ant. sykehus 5 svenske sykehus 1 hollandsk sykehus  

Ant. kirurger Spesials,iter og leger under spesialisering Spesialister og leger under spesialisering 

Trening av kirurger Ved 73 % av LC og 41 % av MC hadde 
kirurgene utført > 25 av hver metode  

Man antok at kirurgene var like trenet  
i MC som i LC.  

Annet 
 Bruk av like bandasjer. 

Gruppene var ulike.  
Kirurgenes erfaring påvirker resultatet.  

Bruk av like bandasjer farget i jod.  
"Residents" utførte  

87,5 % av LC og 86,1 % av MC.  

Pas. utvalget 
representativt  
(for pas. med sympto-
matisk kolecystolitiase) 

Både elektive og akutte operasjoner, men 
signifikant flere akuttop. i den ikke-

randomiserte gruppern1 

 
Både spesialister og "residents" 

Bare elektive operasjoner.  
Inkluderte ikke pasienter med  

ASA-score > 2 og pasienter med 
gallestenskomplikasjoner. 

Både spesialister og "residents" 
   1: p ≤ 0,001 
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Tabell 5: Resultater fra nyere RCT`er  
 Ros 2001 Keus 2008 
Like grupper  
mht alder, kjønn, BMI, 
ASA-score 

Nei, høyere BMI i LC-gr (p=0,04) 
Sign. flere i MC-gr. med akuttkirurgi 

(p 0,03), pankreatitt3 og ikterus1 

Ja 
(også symptomvarighet, biokjemi og 
mht komplisert gallestenssykdom) 

Operasjonstid, mean 
(minutter, min) 

14 min lengre v/ LC1 

108 LC, 94 MC 
(incisjon til lukking, 
inkl.cholangiografi) 

12 min lengre v/LC1 

72 LC, 60 MC 
( incisjon til lukking) 

Konversjonsrate 
(MC≤8 cm) 

Sign. høyere ved MC1 

19 % LC, 28 % MC 
NS 

11,7 % LC, 16,1 % MC 

Postop. smerte Sign. mindre ved LC 1 uke postop.1, 
ingen forskjell 1 mnd postop. 

- 

Liggetid, mean 
(dager, dg) 

0,6 dg kortere LC2* 

2,6 dg LC, 3,2 dg MC 
(postop.netter, inkl. reinnleggelse) 

NS 
2,4 LC, 3,1 MC 
(postop. netter) 

Konvalesens, median 
(mean) 
(husarbeid/jobb) 

2 / 4 dg kortere LC1 

6 (8,6)  / 10 (12,7) dg LC 
8 (10,7) / 14 (16) dg MC 

NS (jobb) 
4 (4,1) uker LC 
3 (3,7) uker MC 

Komplikasjoner 
Intraoperativt 

Sign. flere LC1 

37 % mot 23 % 
NS 

4,2 % LC, 2,2 % MC 

Komplikasjoner 
Postoperativt 

NS 
16,3 % LC, 17,4 % MC 

NS 
13,3 % LC, 9,5 % MC 

Mortalitet Ingen Ingen 

Gallegangsskader 
antall pas. (%) 

4 (1,1) LC, 1 (0,3) MC 
(1 striktur i hver gr.) 1 (0,8) LC, 2 (1,5) MC 

Gallelekkasje 2 (0,6) LC, 6 (1,7) MC 1 (0,7) MC 

Kostnad - - 
            * ikke statistisk signifikant forskjell dersom man korrigerer for kirurgenes erfaring og fordelingen av    
 akuttoperasjoner; 1: p ≤ 0,001; 2: p < 0,05; 3: p=0,05; NS: non-significant, ingen signifikant forskjell 
 
 
Systematiske oversikter over emnet 
Litteratursøket gav to treff for systematiske oversikter som sammenligner LC og MC. Begge to er 
tatt med her.  
 
Purkayastha 2007: meta-analyse (22) 
Formålet var å bruke meta-analyse for å sammenligne operative og postoperative utkommemålinger 
fra RCT`er som sammenligner MC og LC. Pasientpopulasjonen er pasienter som har gjennomgått 
elektiv kolecystektomi for symptomatisk gallestenssykdom. Man søkte med relevante Mesh-termer 
i Medline, Embase, Ovid, Cochrane og GoogleTM Scholar for RCT`er publisert mellom 1992 og 
2005. Man gjorde ingen språkrestriksjoner og man så gjennom referanselisten til relevante studier.  
  
De vurderte følgende utkommevariabler: blodtap, operasjonstid, konversjonsrate, abdominale 
komplikasjoner og andre komplikasjoner, liggetid, konvalesens og behov for reinnleggelse og nytt 
inngrep. Meta-analysen ble utført etter retningslinjer fra Cochrane Collaboration og QUORUM (the 
Quality of Reporting of Meta-analyses) guidelines. Studienes kvalitet ble gradert med poeng (Jadad 
score) fra 1-5; høy kvalitet ble definert som 3 poeng eller mer. 9 studier med til sammen 2032 
pasienter ble med i meta-analysen:   
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Tabell 6: Karakteristikker av studiene 
     Conversions  

Author (Reference)  Year Country of origin Design Total Patients LC MoC Jadad score (1–5) 

Barkun et al. [6]  1992 Canada RCT 62 - - 3 

Harju et al. [7]  2005 Finland RCT 157 4 2 2 

Kunz et al. [8]  1993 Germany RCT 77 0 0 2 

Majeed et al. [9]  1996 United Kingdom RCT 200 20 22 5 

McGinn et al. [10]  1995 United Kingdom RCT 310 20 6 3 

McMahon et al. [11] 1994 United Kingdom RCT 299 15 14 3 

Secco et al. [12]  2002 Italy RCT 172 5 4 2 

Shrivastava et al. [13]   2001 India RCT 99 0 1 2 

Ros et al. [14]  2001 Sweden RCT 724 69 101 3 
RCT = randomised control trial; LC = laparoscopic cholecystectomy group; MoC = mini-open cholecystectomy group 
 
 
Resultater: Operasjonstiden var 14 min lengre i LC-gruppen (p < 0,0001) og liggetiden 0,37 dager 
kortere for samme gruppe (p < 0,0001) uten signifikant heterogenitet. Det var ellers ingen 
signifikante forskjeller for de andre utkommemålingene. Man fant en signifikant heterogenitet 
mellom studiene for konversjonsrate, konvalesens og abdominale komplikasjoner.  
  
Operasjonstid var signifikant lenger under LC ved subgruppe analyse for studier over 150 pas og 
for de med Jadad score over 3. Subgruppeanalyse av studier publisert i år 2000 og etter viser ingen 
slik forskjell, men man får da signifikant kortere liggetid og konvalesens i LC-gruppen.  
 
 
Tabell 7: Utdrag av tabell over subgruppe analysen:  

Subgruppe Utkomme-
variabel 

Antall 
studier 

Antall 
pasienter 

OR/WMD 95 % CI  p-verdi HG Chi-
square 

HG p-verdi

Op.tid 4 1380 18,69 13,08, 24,30 <0,0001 9,71 0,02 

Liggetid 3 1081 -0,22 -0,69, 0,26 0,37 2,55 0,28 > 150 pasienter 

Konvalesens 3 1081 -0,14 -0,44, 0,16 0,37 9,09 0,01 

Op.tid 4 1285 16,65 13,39, 19,91 <0,0001 7,11 0,07 

Liggetid 2 924 -0,25 -0,93, 0,44 0,48 2,46 0,12 

kvalitets- 
score ≥ 3 

(Ros, Majeed, Barkun  
McGinn, McMahon,  Konvalesens 3 986 -0,24 -0,63, 0,16 0,24 11,54 0,003 

Op.tid 3 980 -1,95 -3,04, -0,85 0,20 72,21 <0,0001 

Liggetid 3 980 -0,40 -0,47, -0,33 <0,0001 -0,73 0,69 
publisert   

i / etter 2000 
Konvalesens 2 881 -0,30 -0,44, -0,17  <0,0001 0,52 0,47 

OR, odds ratio; WMD, weighted mean difference; HG, heterogeneity 
 
 
Konklusjon: Det nevnes som et pluss at det var lite heterogenitet mellom studiene. Begrensningene 
i denne analysen ligger i den unøyaktige definisjonen av MC; lengden av incisjonen i de ulike 
studiene varierer mellom 3-10 cm. På grunn av inkonsistens i måten de ulike studiene har målt 
kostnader, livskvalitet, bruk av analgetika postop. og kosmetiske hensyn, er disse 
utkommemålingene ikke inkludert, dette begrenser muligheten til å dra større konklusjoner fra 
meta-analysen. Man fant ingen forskjeller mellom de to metodene som kan være viktige for den 
enkelte pasient, men lengre operasjonstid og kortere liggetid for LC kan være viktig i et helse-
økonomisk perspektiv. MC vurderes som et godt og likeverdig alternativ til LC.   



 17

a) Liggetid 

 
b) Operasjonstid 

 
Fig. 1 a. Forest plot for length of stay. b: Forest plot for operating time. SD = standard deviation; WMD = weighted mean difference; CI = confidence 
interval; df = degrees of freedom; LOS = length of stay; m-laparotomy = mini laparotomy. 
 
 
Keus 2007: Systematisk oversikt fra the Cochrane Collaboration (15) 
Formålet var å evaluere fordeler og komplikasjoner av LC og MC. Man inkluderte RCT`er som i 
hovedsak omhandlet elektiv kolecystektomi for pasienter med symptomgivende gallesten påvist vha 
billedteknikk. Studier hvor hoveddelen av pasientene hadde akutt kolecystitt ble ekskludert. 
Forskjeller i primære endepunkt som mortalitet, komplikasjoner og symptombedring (smerte) ble 
ansett som de viktigste faktorene for å velge mellom de to metodene. Dersom metodene var like på 
bakgrunn av primære endepunkt, kunne man vurdere metodene på grunnlag av sekundære 
endepunkt som konversjonsrate, operasjonstid, liggetid og konvalesens.  
 
Det ble søkt etter relevante RCT`er i The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, CINAHL  og 
ISI Web of Knowledge fra før 1990 til 2004. Ingen restriksjoner ble lagt mht språk, blinding eller 
antall pasienter. Man så gjennom referanselistene til identifiserte RCT`er og forfattere for de 
inkluderte RCT`ene ble kontaktet dersom det manglet informasjon i artikkelen. Det ble satt opp fire 
kvalitetskriterier for å vurdere hver RCT; randomiseringsprosedyren, om randomiseringsprosedyren 
var skjult, blinding og oppfølging. Disse ble vurdert som adekvat, uklar eller inadekvat. En studie 
ble opprinnelig vurdert som å ha høy metodologisk kvalitet (liten risiko for bias) dersom den scoret 
"adekvat" for alle kriteriene. Bare en studie fikk "full score", man regnet derfor som 
høykvalitetsstudie de som hadde minst 3 "adekvate" kriterier (Majeed 1996, Ros 2001, Keus 2006). 
Inadekvat randomiseringsprosedyre (kvasi-randomisering) førte til eksklusjon. 13 studier med til 
sammen 2337 pasienter ble inkludert; 1175 i LC-gruppen, 1162  i MC-gruppen.  
 
Resultater: Ingen forskjell mellom gruppene i mortalitet (0,09 % i hver gruppe), intraop. 
komplikasjoner (13,1 % LC, 7,6 % MC) alvorlige komplikasjoner (4,0 % LC, 4,2 % MC) eller total 
komplikasjonsrate. Gallegangsskader (inkludert lekkasjer) oppstod i 1,2 % av LC og 1,9 % av MC, 
ingen signifikant forskjell. Det var ikke signifikant flere gallegangsskader i studier hvor man utførte 
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cholangiografi rutinemessig. Totalt var det 26,6 % og 22,9 % komplikasjoner i henholdsvis LC- og 
MC-gruppen, men andelen ble redusert til henholdsvis 17,0 % og 17,5 % dersom man ekskluderte 
galleblæreperforasjon. Kirurgenes erfaring med metodene hadde ingen innvirkning på total 
komplikasjonsrate.  
 
Man fant en signifikant lengre operasjonstid ved LC, og forskjellen ble større i studier med høy 
kvalitet, mens subgruppeanalyse for studier med lav kvalitet ikke viste noen forskjell. Kirurgenes 
erfaring og utførelse av rutinemessig cholangiografi påvirket ikke operasjonstiden. Alle studiene og 
de med lavere kvalitet viste at liggetiden var 0,85 dager kortere i LC-gruppen, sensitivitetsanalyser 
tydet på det samme, men subgruppeanalyse for studier med høy kvalitet viste ingen forskjell, 
forfatterne konkluderer med ingen forskjell. Kirurgenes erfaring påvirket ikke liggetiden. 
Konversjonsraten og konvalesens (hjemmeaktivitet, tilbake i jobb) var ikke signifikant forskjellig 
mellom LC og MC.  
 
Konklusjon:  Det totale antallet pasienter med  komplikasjoner var høyt og ikke signifikant 
forskjellig for de to metodene, heller ikke var det en større forekomst av gallegangsskader etter LC. 
Lengre operasjonstid under LC var den eneste utvetydige signifikante forskjellen mellom LC og 
MC. De 13 studiene i denne oversikten anses å ha relativt høy metodologisk kvalitet, og tross 
mulige skjevheter mener forfatterne at resultatene er pålitelige. Det hevdes at populasjonene i de 
ulike studiene, og dermed også resultatene i denne oversikten, er representative for den generelle 
pasientpopulasjonen i kirurgiske enheter. Både laparoskopi og mini-laparotomi kan anses som 
førstevalg ved kolecystektomi for symtomgivende gallesten.   
 
 
Tabell 8 Resultater fra de to meta-analysene 

Endepunkt Purkayastha, Meta-analyse Keus, Cochrane 

Operasjonstid 14 min lengre v/LC (p<0,0001) 9,20 min lengre v/LC (CI 2,1 til 16,4) 

Konversjonsrate NS NS: 13,4 % LC, 16,1 % MC 

Liggetid 0,37 dager kortere LC (p<0,0001) 0,85 dager kortere LC (CI -1,35 til -0,34)

Konvalesens/sykefravær NS NS 

Komplikasjoner, totalt - NS: 26,6 % LC, 22,9 % MC 

Komplikasjoner, intraop. - NS: 13,1 % LC, 7,6 % MC 

Komplikasjoner, postop. NS - 

Komplikasjoner, alvorlige - NS: 4,0 % LC, 4,2 % MC 

Mortalitet - NS: 0,09 % i begge grupper 

Gallegangsskader CBD-striktur: NS NS: 1,2 % LC, 1,9 % MC 

Gallelekkasje NS (inkludert i "gallegangsskader") 
NS: non-significant, ingen signifikant forskjell  
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Diskusjon 
 
I lys av de to meta-analsene (tabell 8) er forskjellene mellom LC og MC minimale, den eneste klare 
forskjellen er en signifikant kortere operasjonstid under MC og en liten, men signifikant kortere 
liggetid etter LC. Det høyeste nivået av evidenshierarkiet viser altså at den laparoskopiske 
tilnærmingen ikke er overlegen mini-laparotomi, tvert imot blir MC anbefalt som et godt alternativ 
til LC (22, 15). På den andre siden er LC vist å gi signifikant kortere liggetid og konvalesens enn 
OC, og LC kan derfor anbefales fremfor OC (12). Det er likevel interessant å spørre seg hvorfor LC 
fikk et slikt raskt gjennombrudd, og om innføringen var evidensbasert.  
 
Hvilken påvirkning hadde randomiserte studier på innføringen av LC? 
Som nevnt innledningsvis ble LC introdusert i en rekke vestlige land fra 1987 til 1991. I 1995 ble 
det estimert at 70-85 % av kolecystektomier pga symptomgivende gallesten i UK ble utført 
laparoskopisk (3). Ved en NIH konsensus konferanse i september 1992 ble metoden ansett for å ha 
distinkte fordeler fremfor åpen kolecystektomi. Det ble enighet om at åpen kolecystektomi var den 
standardmetoden som nyere behandlinger burde sammenlignes med, men man presiserte at det ikke 
fantes velkontrollerte studier, og at slike studier mest sannsynlig ikke ville bli utført. I artikkelen fra 
konferansen kommenteres det at LC ble innført "…outside the customary scientific and academic 
process of validation and review..." (23). De første studiene som sammenlignet henholdsvis LC med 
OC og LC med MC var altså ikke publisert på dette tidspunktet (tabell 1).  
 
Også Mowatt (1997) i en oversikt over utbredelsen og evalueringen av LC konkluderer med at LC 
ikke ble tilstrekkelig evaluert. Metoden ble vurdert med grunnlag i prospektive case-series, men 
ingen RCT var blitt utført før LC var vidt utbredt (3). De viser til flere årsaksfaktorer. Media 
rapporterte om fordeler med den laparoskopiske prosedyren. Dette gjorde at pasienter foretrakk 
laparoskopi, og de ønsket ikke å delta i randomiserte studier hvor det ikke var sikkert at de fikk den 
"beste" metoden. Barkun (1992) avsluttet studien tidligere enn planlagt fordi det var vanskelig å 
rekruttere pasienter til studien (4). Også McGinn (1995) hadde en utfordring med å rekruttere 
pasienter i starten fordi pasientene ønsket å gjennomgå LC, men mot slutten av studien opplevde 
man det motsatte, at det var vanskelig å overtale pasientene til å delta på grunn av oppslag i media 
om komplikasjoner ved LC (19). Også kommersielle interesser og aktiv markedsføring av 
industrien har blitt identifisert som medvirkende faktorer til den raske innføringen av LC (19, 21). 
 
Mowatt (1997) peker også på kirurgenes rolle i å fremheve LC. Dersom kirurgene var mer 
avventende med å anbefale LC, ville det vært enklere å rekruttere pasienter til kontrollerte studier. 
Det hevdes at mange kirurger observerte store fordeler med LC, og at de derfor mente det var uetisk 
å utføre en randomisert studie, særlig også fordi pasientene viste uvilje til å randomiseres. Samtidig 
var det lite sannsynlig at pasientene ble informert om usikkerheten rundt den nye metoden (3). Det 
er verdt å merke seg at i løpet av de fire årene studien til McGinn (1995) pågikk, var det ingen 
pasienter som nektet å delta. Pasientene ble informert om at begge metodene medførte rask bedring, 
og at det ikke fantes bevis til fordel for en av metodene (19).  
 
På den tiden da laparoskopisk kolecystektomi fikk sitt inntog, hadde man en diskusjon om i hvilken 
grad kirurgiske metoder burde vurderes av randomiserte kontrollerte studier. Det fantes heller ingen 
kontrollinstans som la føringer for implementering av nye teknikker (3). I lys av dette kan man 
forstå at tradisjonen for og fokuset på randomiserte kontrollerte studier ikke var det samme som 
feks innen medikamentutprøvingen. En undersøkelse har vist at fra 1940 til 1980 ble kun 10-20 % 
av nye metoder innen kirurgien evaluert av RCT`er (1). I flere av studiene i denne oppgaven 
bekreftes oppfatningen om at innføringen av LC ikke var vitenskapelig basert, og at det var behov 
for en kontrollert sammenligning av LC med MC fordi begge metodene var relativt nye, og fordi 
litteraturen man støttet seg til først og fremst var ikke-kontrollerte studier (4, 17, 19, 20). McGinn 
(1995) skriver i sin artikkel at "nye teknikker og operasjoner, som nye medikamenter, må evalueres 
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med randomiserte kontrollerte studier." Og de påstår at kirurger har gitt uttrykk for at de var blitt 
påvirket av forbrukerpress til å utføre den nye metoden (19).  
 
I lys av det som nå er referert, er det mye som tyder på at innføringen av LC ikke var evidensbasert. 
Når man trekker en slik konklusjon, er det svært spennende å se om den laparoskopiske metodens 
antatte overlegenhet ble bekreftet i de randomiserte kontrollerte studiene.  
 
Går resultatene av de første studiene i favør av LC? 
Komplikasjoner og mortalitet er de endepunktene som først og fremst bør avgjøre hvilken metode 
som er å foretrekke (21). Under de fire studiene var det bare to pasienter som døde, en i hver 
intervensjonsgruppe (tabell 3). Forskjell i mortalitet er ikke målt. Komplikasjonsraten ble ikke målt 
i studien til Barkun (1992), og bare McGinn (1995) fikk en signifikant forskjell i komplikasjonsrate, 
med flere komplikasjoner i LC-gruppen. I senere studier fant Ros (2001) en større intraoperativ 
komplikasjonsrate for LC, men de to meta-analysene fikk ingen forskjell i komplikasjonsrate (tabell 
8), og dette bekrefter inntrykket fra de tidligste studiene at komplikasjonsraten ikke er vesentlig 
forskjellig. Valget av metode må da hvile på de sekundære endepunktene.  
 
De antatte fordelene med LC var mindre postoperativ smerte, mindre arr og kortere liggetid og 
konvalesens. Disse ble rapportert i en rekke observasjonsstudier (3). Fordi disse endepunktene var 
viktige for å ønske den nye metoden velkommen av både kirurger og pasienter, er det interessant å 
se på hvordan man vurderte de samme endepunktene i de første større kontrollerte studiene. 
Postoperativ smerte ble målt av to studier (tabell 3). Bare McMahon fikk signifikant lavere 
smertescore i LC- gruppen . Et annet mål for smerte er morfin-forbruket postoperativt. Dette var 
signifikant større i MC-gruppen i tre av studiene (tabell 3), selv om det var stor variasjon i hvordan 
morfin og andre typer smertestillende ble administrert. McMahon (1995) undersøkte pasientenes 
tilfredshet med arrene, og fant at de i LC-gruppen var mest fornøyd (18). Disse resultatene peker på 
at smerte-aspektet gikk i favør av LC.  
 
De tre første studiene konkluderte med kortere konvalesens for LC: Barkun (1992) fikk 8 dager 
kortere konvalesens og McGinn (1995) flere ukers kortere konvalesens både mht husarbeid og jobb, 
mens McMahon (1994) fant en 5 dagers kortere konvalesens for husarbeid. Majeed (1996) fant 
ingen forskjell mellom gruppene. I sistnevnte studie ble det imidlertid lagt stor vekt på å ikke legge 
noen føringer for når pasientene skulle tilbake i aktivitet; det ble medsendt et skriv til allmennlegen 
med oppfordring om å la pasienten selv bestemme hvor lenge han/hun skulle være sykmeldt. Dette 
kan ha påvirket resultatene (20). I de andre studiene ble pasientene oppfordret til å gjenoppta 
aktivitet så snart de følte seg frisk nok. Også med hensyn til konvalesens viste LC seg å ha en fordel 
fremfor MC. Resultatene for liggetid er sprikende; Barkun (1992) og McMahon (1995) fant en 
kortere liggetid for LC på 1-2 dager; McGinn (1995) og Majeed (1996) fant ingen forskjell (tabell 
3). 
 
Med hensyn til alle disse fire endepunktene viser først og fremst studiene til Barkun (1992) og 
McMahon (1994) til resultater som går til fordel for LC, mens McGinn (1995) fikk en kortere 
konvalesensperiode for LC og Majeed (1996) fant ingen forskjeller (tabell 3). Det er viktig å merke 
seg at studiene til Barkun og McMahon ble publisert tidligst, og kunne derfor påvirke i et tidligere 
stadium av innføringen av LC.  
 
Resultater fra de senere studiene og meta-analysene avkrefter de antatte tydelige fordelene med LC 
vist i de tidlige studiene. Ros (2001) fant at pasientene i LC-gruppen rapporterte om mindre smerte 
uke postoperativt og en litt kortere konvalesens på 2 og 4 dager (husarbeid og jobb) i LC-gruppen. 
Liggetiden var ikke kortere for LC dersom man justerte for confounder-faktorer. Keus (2006) fant 
ingen forskjell mellom metodene bortsett fra lengre operasjonstid i LC-gruppen (tabell 5). Smerte er 
ikke blitt analysert i noen meta-analyse pga store variasjoner i målemetoder mellom de forskjellige 



 21

studiene, og fordi få studier har målt smerte. Det er ellers ikke påvist noen forskjeller mellom 
metodene i meta-analysene annet enn en knapp dags kortere liggetid i LC-gruppen og 10-15 
minutters kortere operasjonstid ved MC (tabell 8).  
 
Metodologiske problemstillinger  
På begynnelsen av 90-tallet ble det diskutert i internasjonale tidsskrifter hvordan man skulle designe 
en randomisert studie innen kirurgien (6, 7, 8). Innen kirurgien har man hatt en del 
metodeproblemer i forhold til gullstandarden med randomiserte placebokontrollerte dobbeltblinde 
studier. Det er hevdet at antallet av og standarden til kirurgiske studier har vært lav (24). Uklar eller 
inadekvat metodologisk kvalitet fører ofte til signifikant overestimering av fordeler med en metode 
og samtidig til underrapportering av negative effekter (15). I det følgende vil de tidlige studiene 
"legges under kniven" for å vurdere om de var av god metodologisk kvalitet.  
 
Indre validitet: Randomisering  
Særlig 4 metodologiske kvalitetsfaktorer er viktige for å minimisere bias i en RCT (21): blinding, 
oppfølging, randomiseringsprosedyren og skjult randomisering ("allocation concealment"). 
Cochranes systematiske oversikt bruker disse fire kvalitetskriteriene for å klassifisere de analyserte 
studiene. Av de 11 studiene listet opp i tabell 1 ble to av studiene ikke gitt score. Bare Majeed 
(1996) fikk 3 poeng, de resterende fikk 2, ett eller ingen poeng. Bare tre studier (13, 20, 21) av 13 
inkluderte ble vurdert som høykvalitetsstudier ("adekvat" for tre eller flere kvalitetskriterier). 
Tendensen var at studiene med høy kvalitet viste en nøytral eller negativ effekt av LC, mens 
studiene med lavere kvalitet viste en nøytral eller positiv effekt av LC (15).  
 
I meta-analysen til Purkayastha (2007) bruker man "Jadad score" til å klassifisere studiene; en høy-
kvalitetsstudie har minst 3 Jadad score, både Barkun, McMahon, Majeed og McGinn anses å ha høy 
kvalitet. Imidlertid er det ingen slike scoringssystemer for indre kvalitet av en RCT ansett som 
tilstrekkelige (21).   
 
I en metodologisk Cochrane oversikt brukte man bare randomiseringsprosedyren og skjult 
randomisering som kriterier for en høykvalitetsstudie. Effekten av å utelate disse to prosedyrene i 
studiedesignet kan være like stor som eller større enn forventet effekt av behandlingen (25). Som 
vist i tabell 2 har bare en av studiene nevnt randomiseringsprosedyren, 3 av studiene har skjult 
randomiseringsprosedyren. I en metodologisk analyse av RCT`er innen laparoskopisk kirurgi ble 
det uttrykt at "en formell RCT viser seg å være obligatorisk for å sikre en valid vurdering av en ny 
behandling som laparoskopisk kirurgi" (24). I denne analysen av 40 originalartikler fant man at av 
tre grupper av laparoskopiske studier (kolecystektomi, appendektomi, reparering av lyskebrokk), 
fikk studiene om kolecystektomi best score for en rekke kriterier på indre validitet. Man 
konkluderte likevel med at kvaliteten på RCT`er ikke var forbedret med introduksjonen av MIS 
(minimally invasive surgery), og at man burde legge en større vekt på kritisk evaluering og 
forskningsmetodologi i utdannelsen av kirurger.  
 
Indre validitet: Andre grunnleggende prinsipper i en randomisert studie 
Et meget grunnleggende prinsipp er å analysere data etter intention-to-treat. McGinn (1995) 
beregner operasjonstid, morfinbruk og konvalesens ut fra antall "successfully completed 
procedures" (tabell 3). Konversjonsraten var signifikant høyere for LC, noe som kan indikere at 
resultatene ville gått mer i disfavør av LC med intention-to-treat prinsippet, feks med hensyn til 
konvalesens. McGinn (1995) nevner heller ikke om de på forhånd har regnet på utvalgsstørrelsen 
(19). Barkun (1992) preestimerte utvalgsstørrelsen, men valgte å avslutte studien før man kom opp i 
estimert antall deltakere. Studien var for liten til å kunne si noe om mortalitet og morbiditet (4). De 
to andre studiene hadde preestimert utvalgsstørrelsen, og de oppnådde også dette antallet av 
deltakere (17, 20) I Cochranes analyse av randomiserte studier og seleksjonsbias understrekes det at 
man skal være forsiktig med å trekke slutninger fra små studier (og systematiske oversikter basert 
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på små studier) siden de kan gi tilfeldige resultater og har større risiko for skjevheter (25). Hvis man 
ser på tabell 1, har alle studiene publisert i 1992 og 1993 en liten utvalgsstørrelse, og er derfor 
mindre pålitelige. Alle studiene i tabell 2 hadde like grupper, men McGinn et al har ikke tatt med 
ASA-score, dette gjør at man ikke kan si noe om pasientene i de to gruppene var like friske/syke.  
 
Indre validitet: Blinding 
Innen medikamentutprøving er dobbeltblinding viktig for å hindre placeboeffekten og observer-
bias. Dobbeltblinding innen kirurgien er ikke mulig. Bare Majeed (1996) blindet pasientene ved å 
randomisere etter at pasienten var lagt i narkose og ved å gi alle pasienter like, blodfargede 
bandasjer. Operasjonsteknikken var også skjult for pleiepersonalet på avdelingen. Pasientene kunne 
selv bestemme når de ville forlate sykehuset, noe som hindret kirurgenes forventninger til 
operasjonsmetoden. Man mente at større forventninger til kikkhullskirurgien kan ha vært årsak til 
kortere liggetid etter LC i tidligere studier, og at blinding kunne fjerne en slik forventningseffekt 
(20). I senere tid har Ros (2001) også brukt et enkelt-blindt design, men pasientene ble skrevet ut 
etter avgjørelse av vakthavende kirurg. Liggetid og konvalesens gikk i favør av LC, men 
forskjellene var ikke stor. Keus (2006) blindet pasientene, og fant ingen signifikante forskjeller i 
liggetid eller konvalesens. Man kan merke seg at i de to sistnevnte studiene hadde kirurgene mest 
erfaring med LC (tabell 4 og 5).  
 
Blinding av pasienter har vært omdiskutert. Noen har argumentert med at arrene vil være synlige for 
alle (3), men Majeed (1996) med flere har altså vist at dette problemet kan løses. Man kan spørre 
seg om smertefokus gjorde at pasientene likevel forstod hvilken operasjon som var blitt utført. Det 
er kommentert at blinding evaluerer den kirurgiske metoden i en setting som er ulik virkeligheten 
(3). Russel (1995) skiller mellom ”forklarende” (”explanatory/fastidious studies”) og pragmatiske 
studier. Forklarende studier ønsker å trekke konklusjoner om definerte vitenskapelige prosedyrer, og 
definerer intervensjon og pasienter i en rigid protokoll som fjerner placeboeffekten. Pragmatiske 
studier er designet for å finne ut hvilken prosedyre som er best i en klinisk praksis, og definerer 
prosedyrer og pasienter etter en fleksibel protokoll som optimiserer placeboeffekten. Kirurgene kan 
i en slik studie utøve klinisk skjønn, i motsetning til en "forklarende" studie, hvor man må følge 
protokollen nøye. Russel (1995) mener at forklarende studier kan være nyttige i utviklingen av en 
ny kirurgisk prosedyre, mens pragmatiske studier er viktig for å vurdere effekten av prosedyrene i 
klinisk praksis. Han påstår at blinding er både upraktisk og irrelevant siden dette ikke reflekterer 
normal praksis (6). I denne oppgaven kan studien til Majeed (1995) kan minne om en forklarende 
studie, mens de andre studiene i tabell 2 er pragmatiske, og har på den måten større klinisk relevans.  
 
Indre validitet: Oppfølging 
I studien til Barkun (1992) fant man observasjonsbias: kirurgene målte 15 % kortere konvalesens 
enn såkalte ikke-blindede study-nurses. Konvalesensen som er oppgitt kan altså være kortere enn i 
virkeligheten. Majeed (1996) fulgte opp sine pasienter med blindede sykepleiere. Man kan 
imidlertid spørre seg om pasientene fortalte sykepleieren om operasjonen. De to andre studiene 
(tabell 2) kommenterte ikke om oppfølgingen var blindet.  
 
Indre validitet: Kirurgenes erfaring 
Dette er en viktig faktor for resultatet av en kirurgisk RCT; under en læringskurve er kirurgen 
dårligere i den nye metoden, og flere komplikasjoner kan oppstå i intervensjonsgruppen (24). Dette 
var man tydeligvis bevisst på i alle de tidligste RCT`er i denne oppgaven, kirurgenes erfaring med 
LC ble oppgitt i alle artiklene (tabell 2). I tre av studiene hadde kirurgene utført minst 30 
operasjoner av LC, mens i studien til McGinn (1995) hadde hver kirurg erfaring med 10 operasjoner 
av hver metode. Erfaringen med MC ble som regel ikke oppgitt, men dette var også i en tid da man 
hadde større erfaring med den åpne metoden.  
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En studie om læringskurven under LC tok utgangspunkt i gallegangsskader, og fant at 90 % av 
skadene skjer under kirurgens 30 første operasjoner, komplikasjonsraten flatet ut etter de 30 første 
operasjonene. Læringskurven (sannsynligheten for gallegangsskader som funksjon av kirurgens 
erfaring) viste at læringseffekten var størst under de 15-20 første operasjonene. Den eneste faktoren 
som påvirket komplikasjonsraten var kirurgens erfaring med prosedyren (26). I lys av disse 
funnene, hadde kirurgene i studien til McGinn (1995) for lite erfaring, mens for de andre tre 
studiene (tabell 2) virker det til at kirurgenes erfaring var ok. Resultatene fra McGinns studie bør 
ses i lys av denne "skjevheten" hvis den skal sammenlignes med de andre studiene. Det er 
imidlertid omdiskutert hvor mye erfaring kirurgene bør ha før man starter randomiseringen. Noen 
argumenterer for at første pasient bør randomiseres. Stirrat (1992) mener dette er upraktisk, og at 
læringskurven i seg selv ville ført til bias til ulempe for den nye metoden (1).   
 
Ytre validitet (generaliserbarhet/en studies overføringsverdi) 
Ytre validitet sier noe om i hvilken grad resultatene av en studie gir et riktig grunnlag for å kunne 
generaliseres til andre forhold. Resultatet fra en studie kan egentlig bare generaliseres til pasienter 
som oppfyller inklusjons- og eksklusjonskriteriene (28). Vurderingen av ytre validitet er basert på 
dømmekraft, og da er det viktig at man får informasjon om inklusjons- og eksklusjonskriterier, om 
de randomiserte pasientene (demografisk og klinisk), utførelsen av studien, utførelsen av 
intervensjoner og definisjon av utkommemålinger (29).  
 
De tidligste randomiserte studiene inkluderte hovedsaklig elektive operasjoner pga symptomatisk 
gallesten, og typiske eksklusjonskriterier var tidligere kirurgi i øvre abdomen, mistanke om 
koledokolitiase, graviditet og høy BMI (4, 17, 19, 20). Dette stemmer overens med absolutte og 
relative kontraindikasjoner for LC (30). McGinn (1995) tok også med akuttoperasjoner pga 
gallestenskomplikasjoner. Denne studien inkluderte derfor 77 % av alle kolecystektomier som ble 
utført på det aktuelle sykehuset, og 90 % av alle elektive kolecystektomier. På grunnlag av 
inklusjons- og eksklusjonskriteriene er denne studien i større grad generaliserbar til alle pasienter 
som behøver kolecystektomi, mens resultatene fra de andre studiene kan generaliseres til en 
populasjon med symptomatisk kolecystitt uten gallestenskomplikasjoner.  
 
Bare i studien til McGinn (1995) ble operasjonene også utført av leger under spesialisering (tabell 
2). Resten av studiene ble utført av spesialister. Dersom bare spesialister i kirurgi utfører 
operasjonene er ikke resultatene representative for forholdene på sykehus hvor også kirurger i 
spesialisering utfører en stor del av inngrepene (3). To av studiene var multisenterstudier, 
hovedsaklig dreide det seg om universitetssykehus (tabell 2). Generaliserbarheten avhenger av at 
spesialistene ved universitetssykehusene var representative for de som skulle utføre prosedyrene 
ved mindre sykehus. Det kan tenkes at de hadde et generelt høyere nivå i sin ekspertise.    
 
Barkun (1992) og McMahon (1994) har ikke gjort rede for antall pasienter som er ekskludert. 
Barkun (1992) har heller ikke angitt hvor mange pasienter som ikke ønsket å delta (tabell 2). 
Informasjon om antall og karakteristikker av pasienter som oppfylte kravene til deltakelse, men som 
likevel ikke ble randomiserte, er kritisk for å vurdere generaliserbarhet. Man ønsker å vite om de 
randomiserte pasientene representerer populasjonen definert av inklusjons- og eksklusjonskriteriene 
(27). Informasjon om frafall var generelt god, men ble ikke nevnt i studien til McGinn (1995).  
 
Hvis man skal ekstrapolere resultatene til alle pasienter som har indikasjon for kolecystektomi, må 
man vite noe om de pasientene (antall, demografisk og klinisk informasjon) som ikke oppfyller 
kriteriene for deltakelse og de som ble ekskludert av andre årsaker, feks av pasientene selv eller av 
kirurgen (27). Ingen av de tidlige studiene utgir slik informasjon. En studie sammenlignet ikke-
randomiserte med randomiserte pasienter inkludert i en studie som sammenlignet LC og MC (2). 
De ikke-randomiserte pasientene var generelt eldre og sykere (ASA-score), hadde hyppigere akutt-
operasjoner, større komorbiditet og flere gallestenskomplikasjoner. Imidlertid ble halvparten av de 
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ikke-randomiserte pasientene ekskludert av vakthavende kirurg, uten at man gjorde nærmere rede 
for årsakene. Studien konkluderte med at resultatene fra de randomiserte pasientene har lav ytre 
validitet. Hvorvidt dette kan gjelde for de tidligste studiene er umulig å si. Denne diskusjonen viser 
likevel at de tidligste studiene som sammenligner LC og MC, og som er hyppig sitert i litteraturen 
(tabell 1), har en del mangler i forhold til generaliserbarhet.  
 
Oppgaven begrensninger 
Kirurgisk metodeutvikling drives i betydelig grad av faglig entusiasme, og dette kan forlede 
kirurger til å tro at deres nye metode er bedre enn den er – dette illustreres av 
litteraturgjennomgangen. Men entusiasmen er også en viktig og nødvendig drivkraft i selve 
fagutviklingen, som ikke nødvendigvis lar seg standardisere i forskingsprotokoller i enhver 
situasjon. Dette elementet har jeg ikke trukket inn i oppgaven. Det er selvsagt at totalvurderingen av 
laparoskopibølgen har flere elementer enn de aspekter jeg har fokusert, og oppgaven har derfor 
åpenbare begrensninger, som jeg likevel ikke utdyper ytterligere.  
 
En ortoped skrev:  
 

“The randomised controlled trial in surgery is the utopian ideal that will provide evidence 
based surgery. This is the goal to which all surgeons should strive, though the challenge is 
enormous (31).”  
 

 
Konklusjon 
 
De aller første studiene som sammenlignet LC og MC viste en fordel med LC, mens senere RCT`er 
har vist en mer moderat forskjell. To meta-analyser over temaet er identifisert, begge avkrefter de 
tidlige resultatene. Man har her bare funnet en lengre operasjonstid for LC samt en litt kortere 
liggetid for LC. Når MC anbefales å være et godt alternativ til LC, bør det utføres nasjonale 
vurderinger om hvorvidt den ene eller den andre metoden er fordelaktig fra et samfunnsøkonomisk 
perspektiv. En rekke studier kommenterer mangelen på dette.  
 
Jeg mener med denne oppgaven å ha vist at innføringen av laparoskopisk kirurgi ikke var 
evidensbasert. Det viser seg at de tidlige RCT`ene hadde metodologiske svakheter og at disse 
reflekterer typiske problemstillinger innen kirurgisk bruk av RCT. Det er likevel antydet at studiene 
som vurderer LC er av bedre metodologisk kvalitet enn studier som vurderer andre MAS 
prosedyrer. Kirurgisk forskning kan bli bedre, og det er anbefalt å følge de såkalte CONSORT-
anbefalingene. Kirurgisk forskning har i så måte en del å lære fra medikamentutprøvingens 
forskning, selv om heller ikke denne er problemfri.   
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