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Gallsten är i Sverige liksom i övriga västvärlden vanligt förekommande. De studier som finns 
är gamla och en del är baserade på obduktionsstudier. Förekomsten (prevalensen) av gallsten i 
relation till symptom och riskfaktorer är inte undersökt i Sverige. Internationella 
prevalensstudier med ultraljud visar att de flesta med sten i gallblåsan är besvärsfria. Endast 
ungefär 20 % har besvär som kan relateras till gallstenarna. Smärta är den vanligaste 
anledningen till galloperation. Gallstenssjukdomen och dess komplikationer orsakar stora 
kostnader för samhället och små ändringar i indikationerna för operation orsakar avsevärda 
skilnader i kostnader. Dess komplikationer såsom akut cholecystit, pankreatit och sten i djupa 
gallgången kan bli livshotande. När dessa inträffar blir kostnaden avsevärt större jämfört med 
en planerad operation. Det är därför viktigt att analysera vilka individer med gallstenssjukdom 
som löper störst risk att utveckla komplikationer. Vidare är det väl känt att en del av dem som 
genomgår en planerad operation har oförändrade, förvärrade eller till och med nytillkomna 
besvär efteråt. Vid en analys av bördan av gallstenssjukdomen på individ- och samhällsnivå är 
det av yttersta vikt att fastställa frekvensen av nyinsjuknande (incidensen) och att relatera den 
till symptom och riskfaktorer. Endast två internationella studier avseende incidensen är 
publicerade och ingen har satt den i relation till symptomatologi eller riskfaktorer. 
 
Målen med studierna var att fastställa ålders- och könsrelaterad prevalens och incidens. 
Vidare att ställa gallstensförekomst i relation till livsstil såsom rökning, alkohol konsumtion, 
medicinförbrukning e.t.c. Ur befolkningsregistret i Linköping slumpades 1200 (lika många 
män och kvinnor) personer i åldrarna 35-85 år ut. De kallades till en ultraljudsundersökning 
av gallblåsan efter att ha fyllt i ett frågeformulär om symptom, livsvanor och livskvalitet. 
Blodfetter analyserades. Prevalensen av gallsten var 17,2 % för kvinnor och 12,4 % för män. 
Man såg som i andra studier en högre prevalens hos kvinnor än män och en ökning med 
stigande ålder. Ingen skillnad fanns mellan de med gallsten och de utan gallsten avseende 
symptom, blodfetter och livskvalitet. Anmärkningsvärt var att personer som tidigare blivit 
gallopererade hade såväl mera symptom som sämre livskvalitet.  
De personer som befanns ha gallsten utan besvär (n=120) vid den första undersökningen 
informerades om att de hade gallsten men att behandling endast är aktuell vid besvär. Dessa 
personer följdes upp efter minst fem år för att se hur många som utvecklat en 
behandlingskrävande symptom eller komplikation. Under denna period blev ungefär var 
tionde person behandlad. Den vanligaste orsaken var återkommande smärtor. Inga av ett antal 
potentiella riskfaktorer registrerade vid den primära undersökningen skiljde sig mellan de som 



blev behandlade och de som inte blev det. Dock noterades att de som utvecklade en 
komplikation var avsevärt yngre. 
 
Efter ett minimum intervall på fem år gjorde vi om samma undersökningar som i prevalens 
studien för att fastställa incidensen samt studera symptomutveckling och riskfaktorer. Den 
årliga incidensen av gallsten fastställdes till 1,5 %. Ingen nämnvärd förändring av 
symptombilden noterades bland dem som utvecklade gallsten. Utveckling av gallsten var 
positivt relaterad till uppföljningstiden och nivåerna av blodfetter. Vidare fanns en omvänd 
relation mellan alkoholkonsumtion och gallstensutveckling. 
I en enkätstudie av 200 konsekutiva patienter opererade för gallstenssjukdom med strikt 
definierade kriterier för operation analyserades symptom och livskvalitet innan och 3 
respektive 12 månader efter operationen. Vi fann att bland dem som enligt definition hade 
typisk gallstenssmärta var frekvensen av besvär efter operationen avsevärt lägre (8,7 %) än 
bland de med atypiska besvär före operationen (23.1 %). När symptom eller livskvalitet 
förbättrades hade detta redan skett efter tre månader. Atypisk buksmärta, ung ålder och 
frekventa smärtepisoder före operationen minskade sannolikheten att bli besvärsfri efter 
operationen. 
 


