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Årets högaktuella tema är den äldre patienten, som vi 
nu gör allt för att skydda mot virus. Hur går det för våra 
patienter som är 80 år och blir opererade? Gör vi nytta 
eller skada? Gör vi olika? Alla kapitel redovisar denna 
äldre åldersgrupp särskilt i år, och det visar sig att vi gör 
olika såväl nationellt som internationellt. Intressant läs-
ning är den djupdykning som Björn Sonesson gör om 
aortakirurgi och den äldre patienten, bara för att vi kan 
- betyder det att vi ska?

Vi fortsätter även att redovisa regionala skillnader i 
patienturval, varje kapitel har kartor över antal opererade 
patienter > 60 år (och > 80 år) /100 000 länsinvånare. 
Här ser vi fortsatta skillnader i operationsfrekvens mellan 
länen, som speglar en nationellt ojämlik tillgång till kärl-
behandling. Läser man årsrapporten noggrant kan man 
se vilka patientgrupper/operationstyper som prioriteras i 
regionerna. 
Under år 2019 sjösattes arbetet i Nationella Program 
Områden, något som gett upphov till stor produktivitet 
i kärlarbetsgrupper med pågående arbeten med Per-
soncentrerade och Sammanhållna Vårdförlopp i kritisk 

ben-ischemi samt varicer och venösa bensår. Ett flertal 
kvalitetsindikatorer har föreslagits i arbetsgrupperna, va-
rav ett flertal i nuläget inte finns i registret. NPO-arbetet 
kommer med stor sannolikhet att leda till fortsatt för-
ändring och förbättring av vårt kvalitetsregister så att vi 
på bästa sätt kan registrera de operationer vi utför samt 
utvärdera utfallet för patienterna. Nya variabler kommer 
att införas, och somliga variabler kommer att förändras. 
Detta medför att själva registreringen av patienterna 
och operationerna blir mer komplex och tar längre tid 
i anspråk. I styrgruppen brottas vi kontinuerligt med 
variablerna: vanligen vill man ha ut mycket data, men 
samtidigt registrera så lite som möjligt. Ekvationen är 
som ni förstår omöjlig. Arbetet med direktöverföring 
från patientjournal pågår långsamt men outtröttligt. 
Målsättningen är att det dubbelarbete som pågår ska bli 
så litet som möjligt, men det finns många hinder på vä-
gen. Att vi nationellt inte har ett enhetligt journalsystem 
gör ju inte saken lättare. Tillsvidare är vi fortsatt tvungna 
att registrera patienterna manuellt, något som fungerar 
olika bra på enheterna.  

Swedvasc och samtiden

När vi nu ska summera år 2019 i Swedvasc är det svårt att undgå 2020 års pandemi, som ger ett nationellt  

och inte minst internationellt avtryck, och som säkert kommer att påverka även nästa års rapport. Traditionellt 

delas årsrapporten ut på Kärlmötet i maj, som i år skulle ha arrangerats i Stockholm. I registrets styrgrupp  

diskuterade vi huruvida årets rapport skulle förbli i enbart virtuell form (garanterat smittfri) för alla att läsa  

på valfri skärm på kammaren, eller om vi ändå skulle bibehålla traditionen med tryckta exemplar. Vi valde  

att liksom tidigare år göra rapporten både virtuell och handfast, dock är det tveksamt om den tryckta  

versionen tål att desinficeras grundligt – dela med er av exemplaren med eftertanke.
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Nationellt saknas data vid 30 dagarsuppföljning i 10-18 % 
i de olika modulerna, drygt hälften av EVAR saknar 
helt registrering av stentgraft, och VascuQol 6 har stor 
spridning mellan enheterna i registreringsfrekvens. Stora 
bortfall utgör bekymmer vid utvärdering av våra behand-
lingar, det vet vi alla. 

Vi har fina möjligheter i vårt register att identifiera 
t.ex. mindre lyckosamma behandlingsmetoder när 
resultaten ses på nationell nivå, men detta bygger på att 
ingreppen registreras korrekt och komplett. I tider då 
diskussioner förs om nivåstrukturering kan utfallsmåt-
ten/kvalitetsindikatorerna från registret få stor betydelse. 
Registret valideras kontinuerligt av våra monitorsköter-
skor som modul och enhetsvis kontrollerar både extern 
och intern validitet jämfört mot enhetens administrativa 
system. Arbetet beskrivs av Eva Rådström i ett eget kapi-
tel. Under hösten startar validering av aortamodulen. Ta 
gärna hjälp av den monitoreringssköterska som kommer 
till er enhet, de har stor erfarenhet av hur olika enheter 
löser registreringsbekymmer rent praktiskt. Alla behöver 
kanske inte uppfinna sitt eget hjul?

Med detta vill jag önska er alla en trevlig stund med årets 
rapport, oavsett läsmodalitet. Jag hoppas att den ger 
upphov till reaktioner och reflektioner, men framförallt 
en insikt över att varje registrering har stor betydelse för 
utfallet på egen enhet, nationellt och internationellt. Ta 
hand om varandra och fortsätt att registrera!

Katarina Björses
Ordförande i Swedvasc
Överläkare 
VO Thorax-Kärl, Skånes Universitetssjukhus Malmö
katarina.bjorses@gmail.com
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Volymer i Swedvasc 2019

TOTALVOLYMER

Bakgrund
Från och med 2019 är det välkända stapeldiagrammet 
nu uppdelat i ett diagram för arteriell kirurgi och ett för 
venkirurgi vilket underlättar överblicken av den nationella 
produktionen. I diagrammet för venkirurgi framgår även 
operationer för infrarenal obstruktion och övrig ven  
(fig 1 och 2). 

Resultat
Under 2019 registrerades totalt 20 712 operationer. 
Detta har nu stabiliserats på en högre nivå jämfört med 
tidigare år då varicerbehandlingarna som utgör 53 % av 
registreringarna nu i högre utsträckning också registreras i 
Swedvasc. På nästa uppslag ses tabellen för totalvolymerna 
som innefattar samtliga registreringar där indikation för 
ingreppet är uppgiven men nödvändigtvis inte klarmarke-
rat varför numerärerna kan skilja sig något åt jämfört med 
respektive modulkapitel (tabell 1).

Samtliga artär
De arteriella operationerna utgör 9 373 registreringar 
2019 vilket fortsätter en sjunkande trend jämfört med 
föregående år. I Riket utförs det 349 artäringrepp per  
100 000 invånare över 60 år vilket fortsätter en sakta sjun-
kande trend där 377 ingrepp med samma urval utfördes 
2015. De regionala skillnader som presenterats tidigare år 
består (se fig 3-5), observera att resultaten visar på skillna-
der var man som patient är skriven och inte på hur mycket 
som produceras i respektive region. Bakomliggande siffror 
återfinns i den tillhörande tabellen (Tabell 2). Om man 
inkluderar alla artäringrepp från 2014-2019 för de äldre 
patienterna (> 80 år) och fördelar dessa på folkbokfö-
ringslän ligger snittet i riket på ca 445 ingrepp/100 000 
invånare > 80 år. Åldersgruppen är alltså välrepresenterad 
på kärlklinikerna. De regionala skillnaderna är dock fullt 
jämförbara med yngre patientgrupper om inte till och 
med mer uttalade (fig 6). 

JOACHIM STARCK

Ven
11 339 ingrepp för venös sjukdom är registrerade i Swed-
vasc 2019 varav 11 046 är för varicer. Dessa data presente-
ras i separat kapitel.

FAKTARUTA FÖR REGISTRERANDE  
ENHETER
1.  Klicka någon gång då och då på Nulägesrapport 

som ligger i komprimerat format överst när man 
loggat in för att öppna samtliga kvalitetsindikatorer 
inklusive fokusområdet! Denna rapport sänds regel-
bundet ut via mail till respektive verksamhetschef 
och registeransvarig på klinikerna.

2.  Öppna rubrikradens Rapporter och botanisera 
bland de automatgenererade rapporterna som jämför 
den egna enhetens resultat med rikets under valbar 
tidsperiod. 

3.  Ta ut egen Excel-fil, som Ni också kommer åt via 
rubrikraden Rapporter så att man lätta kan ta ut 
egna data för vidare analys. Samtliga moduler är 
valbara liksom tidsperiod och inom kort presenteras 
här också en komprimerad produktionsfil här för 
enhetens hela produktion. 

4.  Titta också på den ordentligt uppdaterade presenta-
tionen av Vården i Siffror, andra gör det. Presenta-
tionen hittar ni på: https://vardenisiffror.se/registry/
registry?descriptionSource=Svenskt%20kvalitetsregis-
ter%20 för%20kärlkirurgi%20%28Swedvasc%29 

I detta kapitel presenteras de samlade volymerna av kärlkirurgi i Sverige under 2019, där mer än  

hälften utgörs av kirurgi för varicer. Kirurgi för dialysaccess ingår inte i denna sammanställning men  

presenteras i ett separat kapitel. Nationella resultat av vården i siffror presenteras också.

6



VÅRDEN I SIFFROR 
De indikatorer som Swedvasc förser Vården i Siffror med 
är död efter planerad operation för aortaaneurysm (90-da-
garsmortalitet), operation inom 14 dagar vid förträngning av 
halspulsådern (andel patienter opererade inom 14 dagar efter 
alarmsymptom) och tid till operation vid förträngning av 
halspulsåder (mediantid i dagar). Indikatorerna som visas 
nedan (fig 2) ligger nationellt stabilt avseende både aorta- 

och karotiskirurgi. Indikatorn Död/amputation efter opera-
tion av benartärsjukdom (BAS) har utgått och skall ersättas 
med Sekundärpreventiv läkemedelsterapi efter kärlkirurgiskt 
ingrepp för BAS. Man kan lätt botanisera bland de olika 
kärlkirurgiska enheterna, och mycket annat också, för att 
få en uppfattning om hur kvalitetsregistren förser Vården 
i siffror med data för analys och dialog inom och mellan 
huvudmän och vårdgivare. 

Benartär (primär + reop) Carotis Aorta
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Figur 2. Totalt antal registreringar under 2019 avseende venkirurgi

N registrations for venous inteventions with procedure colour coding: purple (Varicose 
veins), pink (infrarenal obstruction), blue (Vein, other).

Figur 1.Totalt antal registreringar avseende arteriell kirurgi under 
2019 för varje enhet, fördelning på respektive modul färgmarkerat (enl 
hemsidans figur).

Number registrations for arterial surgery per centre 2019, with procedure 
colour coding; blue (PAD), red (carotid), yellow (aorta), brown (other aortic or 
arterial), green (reoperation, not including PAD or vein), light blue (popliteal 
aneurysm).
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Tabell 1. Totala antal registreringar under 2019 fördelat på modul, typ av teknik och enhet.

N registrations per centre 2019, specified on the separate modules and intervention (öppen=open, endo=endovascular, hybrid = combined open and endovascular.

Swedvasc 2019
Abdo-
minella 

aneurysm, 
endo

Abdo-
minella 

aneurysm, 
öppen

Aneurysm, 
övriga

Dissek-
tion

Carotis 
öppen

Carotis 
endo

Övrig artär 
öppen

Övrig 
artär 
endo

Övrig artär 
hybrid Reop öppen Reop 

endo
Reop 
 hybrid Varicer

Infrarenal 
obstruk-

tion
Övrig ven BAS 

öppen BAS endo BAS 
hybrid

BAS Behandlingsför-
sök-ej revaskulariserad PA öppen PA endo PA hybrid

PA Behand-
lingsförsök-ej 

revaskulariserad
Total

Akademiska sjukhuset 50 12 53 19 37 4 47 4 54 14 35 2 130 32 27 42 100 19 5 9 1 1 697

Blekingesjukhuset 6 6 1 3 19 5 2 4 21 6 10 99 4 8 2 196

Centrallasarettet Växjö 10 1 19 7 8 4 6 380 2 44 39 7 1 3 1 532

Centralsjukhuset Kristianstad 11 14 1 44 6 3 9 2 1 93 1 2 20 87 9 3 4 1 311

Centralsjukhuset i Karlstad 12 14 3 34 9 7 13 2 2 72 1 36 162 10 7 2 386

Falu lasarett 18 22 2 34 14 1 22 5 6 1 245 29 112 11 5 3 4 2 536

Frölunda Specialist Sjukhus 174 174

Hallands sjukhus 4 9 1 3 2 2 1 165 1 27 106 4 2 327

Helsingborgs lasarett 33 9 3 33 13 20 3 14 66 5 30 160 8 7 7 1 412

Karolinska Universitetssjukhuset 64 40 55 6 56 1 63 1 23 17 50 3 21 6 12 125 458 19 33 23 3 1079

Länssjukhuset Ryhov Jönköping 7 22 6 24 16 14 4 5 2 84 5 41 154 2 13 4 2 1 406

Länssjukhuset i Kalmar 10 8 5 25 20 4 3 7 90 1 22 62 13 5 4 1 1 281

Mälarsjukhuset  Eskilstuna 21 9 7 20 7 3 5 2 48 3 1 50 123 18 12 4 333

Narva Kirurg Center 1270 1270

Norrlands universitetsjukhus 19 28 10 3 80 26 19 3 35 7 6 1 42 8 12 29 57 5 5 8 403

NÄL 29 7 1 50 80 3 9 232 1 27 51 217 10 2 2 1 722

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 32 41 24 10 92 4 57 4 25 6 12 1 91 2 18 113 212 22 20 11 1 798

Scandinavian Venous Centre 2225 2225

Sjukhuset i Gävle 17 4 4 20 11 1 16 8 12 3 41 21 122 16 24 3 1 324

Sjukhuset i Hudiksvall 9 5 5 1 82 10 29 17 2 1 161

Skaraborgssjukhus Skövde 13 9 51 25 7 3 153 4 37 98 14 4 4 422

Skånes universitetssjukhus 86 8 29 17 95 5 18 1 14 5 20 4 17 46 306 30 29 5 10 1 746

Sunderby sjukhus 7 27 4 2 2 2 3 50 1 21 87 11 3 3 223

Sundsvalls sjukhus 10 15 4 13 4 4 3 2 33 30 109 15 11 10 263

Södersjukhuset 45 33 16 2 61 4 30 31 9 6 2 70 124 296 9 24 20 1 783

Södra Älvsborgs Sjukhus 7 7 2 23 7 3 2 2 83 24 49 4 2 3 218

Universitetsjukhuset Örebro 28 1 12 1 8 10 4 32 13 26 513 3 2 21 50 5 2 2 733

Universitetssjukhuset i Linköping 37 13 24 6 28 11 3 23 5 30 3 160 3 5 54 170 8 6 7 1 1 598

Västerviks sjukhus 4 5 5 1 6 1 70 20 77 6 2 4 1 202

Västmanlands sjukhus Västerås 10 23 4 12 16 14 8 11 198 2 1 41 188 26 8 13 1 576

Åderbråckscentrum 1020 1020

Åderbråcksklinikerna 2441 1 2442

Ådrakliniken 717 1 718

Östersunds sjukhus 12 4 2 7 1 15 2 7 36 2 2 15 77 7 6 195

Total 602 400 273 64 748 44 536 34 507 140 286 21 11046 71 222 1133 3806 315 259 162 29 8 6 20712
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Figur 3. Fördelning av registrerade  
kärlingrepp (utom varicer) för 2017  
per 100.000 länsinvånare > 60år 

N registered vascular procedures  
2017 per 100.000 inhabitans > 60years  
(not including varicose vein cases)
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N registered vascular procedures2018
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(not including varicose vein cases)

Figur 5. Fördelning av registrerade
kärlingrepp (utom varicer) för 2019
per 100.000 länsinvånare > 60år

N registered vascular procedures 2019
per 100.000 inhabitans > 60years
(not including varicose vein cases)
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Patientens folkbokföringslän vid 
operation

Antal operationer 2019 Antal länsinvånarenvånare 
60+ 2019

Antal operationer per 100K 
60+ länsinvånare 

2019

Antal operationer per 100K 
60+ länsinvånare 

2018

Förändring av antal operationer 
per 100K 60+ länsinvånare från 

från 2018 till 2019

G.Kronoberg 153 53960 284 376 -25 %

N.Halland 200 92502 216 285 -24 %

K.Blekinge 180 47411 380 445 -15 %

BD.Norrbotten 221 77407 286 327 -13 %

AC.Västerbotten 225 74047 304 344 -12 %

W.Dalarna 298 89148 334 374 -11 %

T.Örebro 176 82048 215 240 -11 %

Y.Västernorrland 283 75228 376 411 -9 %

E.Östergötland 370 121669 304 330 -8 %

S.Värmland 332 85694 387 416 -7 %

F.Jönköping 331 96200 344 369 -7 %

H.Kalmar 317 77042 411 440 -6 %

AB.Stockholm 1680 499591 336 354 -5 %

U.Västmanland 342 75699 452 451 0 %

O.Västra Götaland 1535 433575 354 352 0 %

M.Skåne 1232 344242 358 352 2 %

X.Gävleborg 394 87307 451 416 8 %

C.Uppsala 352 91782 384 326 18 %

Z.Jämtland 196 39118 501 423 19 %

D.Södermanland 345 84738 407 328 24 %

I.Gotland 35 19456 180 141 28 %

Riket 9197 2647864 347 357 3 %

Tabell 2 Fördelningen av registrerade kärlingrepp (utom varicer) per 100.000 länsinvånare > 60 år och län under 2018-2019, samt förändring mellan åren i %. 
Table 2. N registered vascular procedures (not including varicose vein cases) per 100.000 inhabitants > 60 years and region 2018-2019, with percentage changes. 

Figur 6. Boxplotten inkluderar alla kärloperationer utförda på patienter över 80 år (utom varicer) registrerade i Swedvasc  
2014 – 2019 uppdelat på län per 100 000 länsinvånare över 80 år. 

Figure 6. Number of arterial interventions on octangenarians and older per 100 000 county residents over 80 years of age 2014 – 2019.

<300/100 000 länsinvånare ≥ 60 år 300 -  405/100 000 länsinvånare ≥ 60 år      > 405/100 000 länsinvånare ≥ 60 år
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Tabell 3. Indikatorer för kärlkirurgi i Vården i Siffror. 

Table 3. National quality indicators presented in Vården i Siffror.
90-day mortality after elective surgery for abdominal aortic aneurysm.
Percentage patients receiving carotid surgery within 14 days after alarm symptom  
Days to carotid surgery from onset alarm symptom. 

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)
Data för riket

Död efter planerad operation för aortaaneurysm 2018

2%  g
Önskat Värde: Lågt - Procent

Operation inom 14 dagar vid förträngning av halspulsådern 2018

80,9%  k
Önskat Värde: Högt - Procent

Tid till operation vid förträngning av halspulsådern 2018

7 dagar  g
Önskat Värde: Lågt - Dagar

Koncentrerat arbete pågår. SUS Malmö
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VOLYMER OCH DEMOGRAFI
Antal ingrepp för karotisstenos har minskat gradvis den 
senaste 10 års perioden. Samma utveckling har noterats 
i England utan att indikationerna eller guidelines har 
ändrats. Även antal stroke har minskat, men inte i samma 
omfattning 

Det är fortfarande oklart varför antal stroke mins-
kar trots en åldrande befolkning, men sannolikt har en 
förbättrad medicinering med högdos statin, effektivare 
blodförtunning samt en minskad förekomst av rökare i 
befolkningen bidragit på ett positivt sätt.

Vi har inte någon säker förklaringsmodell till varför 
antal operationer för karotisstenos har en större minskning 
än antal stroke för annan orsak, men man kan spekulera i 
om det är så att storkärls ateroskleros har minskat i större 
utsträckning än småkärlssjuka, men det kan även vara så 
att utredning av halspulsådern missas hos patienter med 
stroke/TIA. Ytterligare en förklaring kan vara en mer 
återhållsam attityd till patienter med stenosgrad 50-69 % 
(NASCET), se nedan.

Under år 2019 registrerades 792 ingrepp i karotismo-
dulen, se tabell 1. Medelåldern hos patienterna var 73.1 år 
och 31.9 % var kvinnor. En majoritet (73.6 %) hade en 
stenosgrad mellan 70-99 % enligt NASCET, vilket är den 
grupp som har klart störst nytta av operationen. De allra 
flesta (76.7 %) hade indikation TIA eller minor stroke 
vilka löper hög risk att drabbas av en mer omfattande 
stroke om inte operationen genomförs. 6.7 % opereras 
trots en stenosgrad under 50 % (NASCET), en grupp som 
enligt ESVS guidelines enbart skall behandlas kirurgiskt 
vid upprepade symptom trots optimal medicinsk behand-
ling eftersom reemboliseringsrisken vid låg stenosgrad är 
relativt låg. Ungefär hälften av patienterna med låg stenos-
grad hade flera symptom. 

Karotisstenos
MAGNUS JONSSON, KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste orsaken till neurologiska handikapp. 
Stroke orsakar lidande för mängder av drabbade personer och deras anhöriga. Karotiskirurgi är en av  
hörnstenarna i det strokeförebyggande arbetet. 

I karotismodulen registreras strokeförebyggande ingrepp som utförs, vanligen på a.carotis interna och/eller 
a.carotis communis. Operation på karotiskärlen i annat syfte; såsom vid halskärlsdeviationer,  
i samband med trauma, eller för aneurysm skall registreras i övrig artär.

Tabell 1. Demografi och bakgrundsdata för patienter som opererats för 
karotisstenos.

Table 1. Patient characteristics and risk factors for patients operated for carotid 
stenosis.

År 2019 2018 Juli 2008-2017

Antal ingrepp 792st 787st 9626st (1013st/år)

Kön (kvinna) 31.9% 34.8% 32.1%

Ålder, medel (sd) 73.1år (8.2) 72.7år (8.1) 71.6år (8.2)

Ipsilateral stenosgrad 
(NASCET)

<50% 6.7% 6.6% 5.7%

50-69% 19.7% 21.0% 29.5%

70-99% 73.6% 72.4% 64.9%

Kontralateral stenosgrad 
(NASCET)

<50% 77.4% 76.2% 74.4%

50-69% 11.4% 10.7% 11.5%

70-99% 6.7% 9.3% 8.2%

Ocklusion 4.5% 3.0% 5.8%

Asymptomatisk 4.2% 4.6% 13.3%

Alarmsymptom

Amaurosis fugax 18.6% 18.6% 19.9%

TIA 38.1% 38.7% 39.9%

Crescendo TIA 1.7% 1.6% 1.9%

Minor stroke 38.6% 38.6% 35.7%

Major stroke 3.0% 2.4% 2.6%

Hypertoni 79.2% 80.7% 77.6%

Diabetes 22.3% 24.0% 19.9%

Lungsjukdom 11.1% 12.1% 9.7%

Rökning

Aldrig 22.0% 23.8% 22.3%

Slutat 36.2% 36.8% 39.7%

Pågående 18.3% 19.8% 20.0%

Vet ej 23.5% 19.6% 18.0%

Ischemisk hjärtsjukdom 31.6% 30.2% 29.7%

Njursvikt 7.1% 7.2% 7.1%

Op inom 14 dagar 82.9% 81.1% 75.0%

Op mellan dag 2-7 47.0% 49.4% 45.3%

Tid mellan alarmsymptom 
och op, median (IQR)

8.0d (5-12) 7.0d (5-12) 8.0d (5-15)
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lyckats vända den negativa trenden och har mer än 
fördubblat antal ingrepp för symptomgivande karotis-
stenos, från 51 ingrepp år 2018 till 106 ingrepp år 2019! 
Bortser man från Umeå skulle alltså det totala antalet 
antalet ingrepp ha fortsatt att minska med  
mellan 5-8 %!

OPERATIONSTEKNIK OCH RESULTAT. 
83 patienter (77 om man exkluderar de som avlidit 
inom 30 dagar) saknar uppföljning vid 30 dagar. Det 
är hel oacceptabelt och gör egentligen att vi inte kan 
göra några relevanta analyser av komplikationer inom 
30 dagar annat än död!

Helsingborg opererade 33 patienter, men följde bara 
upp 15 av dessa!!! Sahlgrenska saknar 30 dagars uppfölj-
ning på 22 patienter, Skånes universitetssjukhus saknar 
uppföljning på 11. 

Nästan en fjärdedel (23.5 %) anger ”vet ej” på rökvanor 
och variabeln blir därmed tyvärr extremt svår att utvärdera.

Antal operationer för asymptomatisk karotisstenos har 
ytterligare minskat något till 4.2 % (n=32) av alla opera-
tioner och är nu i det närmaste en försumbar grupp.

Patientgruppen har över tid haft en ganska stabil risk-
faktorprofil, men det finns en trend till att diabetes ökar, 
pågående rökning minskar, samt att patienterna blir något 
äldre. Andel patienter som har ipsilateral stenosgrad 50-69 
% (NASCET) har minskat från 29.5 % under perioden 
2008-17 till cirka 20 % de senaste 2 åren. 

792 ingrepp är nästan identiskt med vad som regist-
rerades under 2018 (787), annars har det varit en starkt 
nedåtgående trend för antal karotisingrepp som beskrivits 
i ingressen, se fig 1. Men faktum är att nedgången fortsatt 
mellan 2018-2019 på de allra flesta centra, med ett stort 
undantag - Norrlands univeritetssjukhus i Umeå har 

Figur 1. Volymsfördelning, indikation för karotiskirurgi, och alarmsymptom under perioden 2010-2019 
Figure 1. Indication for carotid surgery and qualifying event during 2010-2019
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Antal dagar från alarmsympton till operation, Median (Q1,Q3)

Västmanlands sjukhus Västerås      9 (89 %)
Universitetssjukhuset i Linköping      28 (89 %)

Universitetsjukhuset Örebro      7 (100 %)
Södra Älvsborgs Sjukhus      22 (82 %)

Södersjukhuset      60 (90 %)
Skånes universitetssjukhus      93 (73 %)

Sjukhuset i Gävle      20 (80 %)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset      94 (77 %)

Norrlands universitetsjukhus      106 (77 %)
Mälarsjukhuset  Eskilstuna      19 (95 %)

Länssjukhuset i Kalmar      22 (82 %)
Länssjukhuset Ryhov Jönköping      24 (83 %)
Karolinska Universitetssjukhuset      55 (95 %)

Helsingborgs lasarett      28 (86 %)
Falu lasarett      33 (97 %)

Centralsjukhuset i Karlstad      33 (88 %)
Centralsjukhuset Kristianstad      38 (76 %)

Centrallasarettet Växjö      18 (78 %)
Blekingesjukhuset      3 (67 %)

Akademiska sjukhuset      40 (78 %)
Riket      752 (82 %)

n=antal operationer per sjukhus, %=andel operationer som sker inom 14 dgr från alarmsymptom

Väntetid från från alarmsympton till operation vid symptomgivande förträngning av halspulsådern per sjukhus n (%)

Figur 2. Väntetid från alarmsymptom 
till operation vid symptomgivande 
karotisstenos per sjukhus.  
N= antal operationer per sjukhus,  
%= andel operationer som sker inom 
14 dagar från alarmsymptom.

Figure 2. Time between qualifying  
neurologic event and operation in  
different vascular units.
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Enligt internationella rekommendationer skall en enhet 
inte ligga över 6 % i komplikationer stroke/död inom 
30 dagar. Siffran kommer från NASCET och ECST och 
känns idag väldigt hög. På en nationell nivå ligger Sverige 
klart under detta riktmärke för symptomatisk karotisste-
nos, och på nationell nivå ligger vi i paritet med rekom-
mendationen maximalt 3 % stroke/död inom 30 dagar 
för asymptomatisk karotisstenos. Men det finns enheter 

som har en högre frekvens stroke/död än vad som anses 
rimligt, se tabell 2. 

Notabelt är bl.a. att sjukhus som gör färre än 20 
ingrepp/ år; Blekinge, Växjö, Örebro och Västerås har en 
hög andel stroke/död < 30 dagar när man mäter de senaste 
50 ingreppen;  6 %, 6 %, 12 % respektive 2 %. I England 
rekommenderas att enheter bör göra 40 ingrepp per år 
och som beskrevs i föregående årsrapport har enheter med 
mycket låga volymer en ökad incidens av stroke/död<30 
dagar. 

Tabell 2 visar även den nedgång i antal ingrepp som 
drabbat flertalet kärlenheter det senaste året.

I tabell 3 visas de vanligast förekommande komplikatio-
nerna inom 30 dagar efter karotisendartärektomi (CEA). 
Möjligen finns en viss underrapportering av mindre allvar-
liga komplikationer, men i jämförelse med randomiserade 
studier så ligger de svenska resultaten på en hög nivå.

Under 2019 drabbades 3.6 % (95 % CI 2.5-5.2) av 
patienterna av stroke/död inom 30 dagar efter CEA. När 
SW 2.0 delas upp i tidsperioder finns det en icke signi-
fikant trend till att stroke/död inom 30 dagar efter CEA 
minskar över tid. Detsamma kan sägas för kranialnervska-
dor, se tabell 2.

Norrlands universitetssjukhus sticker ut på nytt med 
en väldigt låg komplikationsfrekvens det senaste året: på 
106 ingrepp: 0 % stroke/död inom 30 dagar, 0 % krani-
alnervskador, 0 % reop för blödning och 0 % hypoperfu-
sion är ovanligt goda resultat.

Konventionell endartärektomi med patch dominerar, 
cirka 25 % utförs med eversionsteknik, såsom har skett 
under många år.

Karotisstentning, CAS, som efter resultaten i ICSS och 
CREST, i det närmaste försvunnit som primär operations- 
metod, har i år förvånande nog ökat något till 5.6 % 
(n=44) efter att ha varit ytterst marginaliserad under flera 
år med 2-3 % av ingreppen. Återigen är det Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå som avviker med 24.5 % CAS 
(samtliga på symptomatisk indikation) och som står för 
60 % av alla CAS gjorda i Sverige under 2019. 

Andel patienter som opereras inom den av socialstyrel-
sen och ESVS rekommenderade tid, 14 dagar från alarm-
symptom, uppgick till 82.9 % vilket är imponerande. 
Många anser att det är en otidsenlig rekommendation och 
det diskuteras att införa en ny rekommendation såväl i 
Amerika som i Sverige, att patienterna skall opereras mel-
lan dag 2-7 efter neurologiskt event 47.0 % av patienterna 
opererades i detta tidsintervall, och här finns sannolikt 
utrymme för förbättring och en snabbare process, se fig 2. 
Falun, Linköping och Södersjukhuset har välfungerande 
och snabba vårdkedjor och mycket korta ledtider.

Sjukhus

A/Antal  
utförda 
ingrepp  

2019 (2018)

B/Alla slagan-
fall/död inom 
30 dgr n (%)

C/Senaste 50 
operationerna 

Alla slaganfall/död 
inom 30 dgr n (%)

Akademiska sjukhuset 41 (40) 2 (4.9) 3 (6.0)

Blekingesjukhuset 3 (9) 0 (0) 3 (6.0)

Centrallasarettet 
Växjö

19 (11) 3 (16) 3 (6.0)

Centralsjukhuset  
Kristianstad

44 (33) 3 (6.8) 3 (6.0)

Centralsjukhuset i 
Karlstad

34 (27) 5 (15) 5 (10)

Falu lasarett 34 (28) 0 (0) 0 (0)

Helsingborgs lasarett 33 (39) 0 (0) 0 (0)

Karolinska  
Universitetssjukhuset

57 (68) 3 (5.3) 2 (4.0)

Länssjukhuset Ryhov 
Jönköping

24 (32) 2 (8.3) 3 (6.0)

Länssjukhuset i 
Kalmar

25 (21) 2 (8.0) 4 (8.0)

Mälarsjukhuset  
Eskilstuna

20 (15) 0 (0) 1 (2.0)

Norrlands  
universitetsjukhus

106 (51) 0 (0) 0 (0)

Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset

95 (94) 2 (2.1) 0 (0)

Sjukhuset i Gävle 20 (37) 0 (0) 1 (2.0)

Skånes universitets-
sjukhus

98 (105) 2 (2.0) 1 (2.0)

Södersjukhuset 65 (71) 1 (1.5) 1 (2.0)

Södra Älvsborgs 
Sjukhus

23 (19) 1 (4.3) 1 (2.0)

Universitetsjukhuset 
Örebro

7 (27) 1 (14) 6 (12)

Universitetssjukhuset  
i Linköping

28 (33) 1 (3.6) 3 (6.0)

Västmanlands sjukhus 
Västerås

12 (18) 1 (8.3) 1 (2.0)

Totalt 788 (778) 29 (3.7) 48 (4.4)

Endast patienter med svenska personnummer är inkluderade i rapporten.
N=Antal utförda ingrepp, N=788 st.
B-Andel (%) beräknas som (n/N)*100.
C-Andel (%) beräknas som (n/50)*100 förutom % av totala som beräknas 
som (n/antal sjukhus med fler än 50 ingrepp*50)*100
NA=Not applicable, färre än 50 ingrepp har utförts.

Tabell 2. Komplikationsfekvens uppdelat per enhet.

Table 3. Complication rater stroke/death < 30 days for different vascular units. 
A. Number of operations the last year. B. Stroke/death<30 days, n (%). C. Stroke/
death<30 days for the last 50 operations, n (%).
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100.000 invånare >60 år. Det tycks som att andra fak-
torer än incidens av stroke/TIA är avgörande för antal 
karotisoperationer. I och med att karotisendartärektomi 
är extremt effektivt att förebygga stroke hos personer med 
symptomgivande karotisstenos, är det synnerligen viktigt 
att ta reda på vad det är i vårdkedjan som orsakar en låg 
operationsfrekvens. 

Patienter som drabbas av stroke eller TIA bör genomgå 
utredning av halspulsådern. Även här finns stora regionala 
skillnader. I Örebro län, ett av de län som har en mycket 

REGIONALA SKILLNADER. 
Som visas i figur 3 och 4 samt tabell 3 är det fortfarande 
stora skillnader i hur många personer som blir föremål 
för karotiskirurgi i Sverige. Skåne och Dalarna gör nästan 
dubbelt så många operationer för symtomgivande karotis-
stenos per 100 000 invånare > 60 år som Södermanland, 
Blekinge och Örebro. År efter år är det samma regioner 
som opererar en hög andel respektive låg andel.
Vi har i år kompletterat med data från riksstroke. Figur 
5a och 5 b visar antal stroke respektive antal TIA per 

Antal carotisoperationer per 100K 60+ länsinvånare
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Figur 3. Antal operationer för symptomgivande 
karotisstenos per 100.000 invånare >60 år 
under 2019.

Regional differences. Number of carotid inter-
ventions for symptomatic stenosis per 100.000 
inhabitants over 60 years in 2019.
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Figur 4. Boxplot över de 5 senaste årens operationer för symptomatisk 
karotisstenos per 100.000 invånare >60 år.

Boxplot over regional differences over the last five years. Number of interventions 
per 100.000 inhabitants aged >60 years.

A. Symptomgivande karotisstenos

Komplikation 2019 (n=719) 2017-18 (n=1497) 2013-16 (n=3220) 2008-12 (n=4062) 2008-19 (n=9498)

Stroke/död (95%CI) 3.6% (2.5-5.2) 2.9% (2.2-3.9) 3.3% (2.8-4.0) 3.9% (3.3-4.5) 3.5% (3.2-3.9)

Hjärtinfarkt 1,0% 0.6% 0.8% 1.5% 1.1%

Reop för blödning 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 3.4%

Kranialnervskada 3.3% 3.3% 4.3% 4.9% 4.3%

Hyperperfusions-syndrom 0.6% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4%

B. Asymptomatisk karotisstenos

Komplikation 2019 (n=28) 2017-18 (n=64) 2013-16 (n=281) 2008-12 (n=777) 2008-19 (n=1150)

Stroke/död 3.6% (0.6-17.7) 3.1% (0.9-10.7) 1.8% (0.7-4.1) 3.0% (2.0-4.4) 2.7% (1.9-3.8)

Tabell 3. 
Komplikationsfrekvens inom 30 dagar efter karotiskirurgi för riket (CAS, 
bypass etc exkluderat).
 A. Symptomgivande karotisstenos
 B. Asymptomatisk karotisstenos

Complication rate after CEA in Sweden.

 A. Symptomatic carotid stenosis
 B. Asymptomatic carotid stenosis
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låg incidens av karotisoperationer, genomgår 64 % av 
TIA patienterna och 51% av strokepatienterna imaging 
av karotis. Att jämföra med region Skåne, en region med 
mycket hög incidens av karotisoperationer, där 89 % av 
TIA patienterna och 86 % av strokepatienterna genomgår 
imaging av karotis. Värmland, Jämtland och Norrbotten, 

Patientens folkbokförings-
län vid operation

A.Antal carotis-operationer 
per 100K 60+ länsinvå-
nare 2019

B.andel (%) av TIA patienter  
som genomgått imaging av  
halspulsådern år 2018

C. andel (%) av stroke patienter 
som genomgått imaging av  
halspulsådern år 2018

Z. Jämtland 54 61,83 66,45

M. Skåne 44 88,8 85,53

AC. Västerbotten 42 70,35 61,94

W. Dalarna 40 66,67 55,71

S. Värmland 40 62,81 56,73

Y. Västernorrland 39 75,9 68,34

C. Uppsala 38 80,2 76,94

G. Kronoberg 33 62,79 72,05

H. Kalmar 32 81,29 55,71

BD. Norrbotten 32 64,23 56,8

F. Jönköping 28 79,62 74,61

O. Västra Götaland 24 75,03 69,13

D. Södermanland 24 62,21 72

X. Gävleborg 23 76,36 73,4

AB. Stockholm 23 79,15 74,32

N. Halland 22 77,27 72,29

E. Östergötland 20 85,44 76,07

I. Gotland 15 100 58,75

U. Västmanland 12 77,34 79,31

T. Örebro 9 64 51,26

K. Blekinge 6 73,56 67,19

Tabell 4. Tabellen inkluderar symptomgivande carotis-operationer (EJ asymptomatiska carotis-operationer eller reoperationer) under 2018.

Table 4. A. Number of CEA for symptomatic stenosis/ 100 000 60+ patients.  B. Proportion of patients with TIA undergoing imaging of the carotids 
C. Proportion of patients with stroke undergoing imaging of the carotids

är andra län med låg andel som genomgår imaging av 
karotis efter stroke/TIA, se tabell 4. Att öka andelen TIA 
och strokepatienter som genomgår imaging av halspuls-
ådern, kan vara ett sätt att kunna erbjuda fler patienter 
kirurgisk behandling av karotisstenos. 

Figur 5 (Källa Riksstroke, år 2018)

Strokestatistik.
Baserat på hemortslän. Incidens 
i stroke per 100 000 invånare. 
Åldersintervall: > 60 år.  
Båda könen, 2018

TIAstatistik.
Baserat på hemortslän. Incidens 
i TIA per 100 000 invånare. 
Åldersintervall: > 60 år.  
Båda könen, 2018
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DEN ÄLDRE KAROTISPATIENTEN. 
Den äldsta patienten registrerad i SW 2.0 opererad för 
symptomatisk karotisstenos var en 96 årig kvinna som 
opererades i Linköping. Den äldsta asymptomatikern 
stentades i Uppsala år 2009 och var 87 år gammal vid 
operationen. 

Som visas i figur 8, så har andelen patienter ≥80 år som 
opereras för symptomatisk karotisstenos ökat successivt, 
från 7 % av antal ingrepp i mitten av 90 – talet till 24.4 % 
av ingreppen år 2019. 

Som framgår av tabell 5 skiljer sig gruppen ≥80 år från 
gruppen <80 år på några faktorer, t.ex. opereras färre äldre 
på indikation amaurosis fugax, en större del har ischemisk 
hjärtsjukdom och det finns en tendens till högre andel 
komplikationer i form av stroke/död <30 dagar, krani-
alnervskador och reoperation för blödning hos patienter 
≥80 år. Men några stora skillnader rör det sig inte om, 
och i analogi med så mycket annat, så är det mer patient-
relaterade faktorer än åldern i sig som bör vägas in vid ett 
operationsbeslut.

Som framgår av fig 4 och fig 7 så är det samma regio-
ner som utför många op /100.000 invånare> 60 år som 
utför flertalet operationer på patienter ≥80 år / 100.000 
invånare ≥80 år, vilket tyder på att landet i stort har 
samma inställning till att operera äldre patienter.

Variabel ≥80 år (N=2040) <80 år (N=9165)

Kön man 65.4 % 68.3 %

Asymptomatisk 2.1 % 14.3 %

Alarmsymptom

     Amaurosis fugax 14.8 % 20.9 %

     Tia 43.7 % 38.4 %

     Minor stroke 35.7 % 36.1 %

Diabetes 18.7 % 20.8 %

Lungsjukdom 10.4 % 9.8 %

Ischemisk hjärtsjukdom 39.5 % 27.7 %

Ipsilateral stenosgrad 32 64,23

70-99% 67.1 % 65.8 %

Kontralateral ocklusion 3.8 % 6.0 %

Eversions CEA 29.7 % 24.0 %

CAS 3.0 % 5.3 %

Shunt 23.7 % 23.1 %

Hyperperfusion 0.5 % 0.5 %

Hjärnblödning 0.5 % 0.5 %

Reop blödning 4.1 % 3.0 %

Kranialnervskada 4.5 % 4.0 %

Död

Stroke < 30 dagar 3.5 % 2.9 %

Stroke/död <30 dagar 4.5 % 3.3 %

Tabell 5 Ett urval av riskfaktorer och resultat hos äldre patienter (≥80 år) 
och yngre patienter (<80 år) mellan 2008-2019.
Table 5. A sample of riskfactors and comparison of octogenarians and  
non-octogenarians.

Figur 7. Boxplot över de 5 senaste årens operationer på patienter äldre än 
80 år för symptomatisk karotisstenos per 100.000 invånare ≥80 år.

Figure 7. Boxplot over regional differences over the last five years. Number of 
interventions on patients ≥80 years per 100.000 inhabitants aged ≥60 years.

Figur 6 Antal operationer för symptomgivande karotisstenos på patienter 
≥80 år per 100.000 invånare ≥80 år under 2019.

Figure 6. Regional differences. Number of carotid interventions for symptomatic 
stenosis on patients ≥80 years per 100.000 inhabitants ≥80 years in 2019.

Antal carotisoperationer för patienter 80 år och äldre per 100K 80+ länsinvånare
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Figur 8. 

Exempel på analys av plackmorfologi vid symptomgivande 
karotisstenos. (A, B) CTA med högersidig karotisstenos och plackruptur 
(vit pil) hos 77 årig man med retinal stroke. (C) Rupturen i  CEA 
preparatet (vit pil). (D) Plackmorfologi visualiserad genom 
bearbetning av CTA bilden med programvaran vascuCAP (LRNC, fettrik 
nekrotisk kärna; IPH, intraplackblödning; C, förkalkning) 
Bild från KS av Ulf Hedin och Eva Karlöf 

LRNC

IPH

C

A B

C

D

ENGLISH SUMMARY
The number of operations for carotid stenosis has de-
creased the last 10 years, mainly due to a decrease in the 
attitude to asymptomatic stenosis, but also a decline in 
CEA for symptomatic stenosis. In 2019 792 CEAs were 
registered. The time from qualifying event to operation 
was in median 8.0 days, and 82.9% were operated within 
14 days. 31.9 percent were women and the average age 
was 73.1 years.

The proportion of patients ≥80 years has increased 
during the period 1995-2019 from around 7 percent to 
almost 25 % of the total number of CEAs for symptoma-
tic carotid stenosis.

There are large regional differences in the number of 
CEAs performed per 100.000 inhabitants >60 years. 

The complication rate in Sweden is low; in 2019 3.6% 
(95%CI2.5-5.2) stroke or death <30 days, 3.1% reopera-
tion for bleeding and 3.3% cranial nerve injury, with cor-
responding rates for the period 2008-2019 3.5%(3.2-3.9), 
3.4% and 4.3% respectively.

Figure 8. The proportion of octogenarians has increased 1995-2019
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Aortaoperationer
KATARINA BJÖRSES

I år har den nya aortamodulen varit igång sedan maj 
2018. Detta blir alltså första helårsrapporten ur modu-
len. Den stora förändringen i den nya aortamodulen var 
främst att kunna registrera vilka segment av aorta som 
operationerna berör. Detta tack vare bl.a. den endovas-
kulära tekniken som gör att vi idag opererar i områden 
som traditionellt tillhört thoraxkirurgerna såsom arcus 
och aorta descendens. Vi behandlar även fler komplexa 
fall idag än för några år sedan, vilket ställer högre krav 
på möjligheten att korrekt registrera operationen för att 
i slutändan kunna utvärdera resultaten på våra behand-
lingar. När registreringarna görs om är det alltid vanskligt 
att jämföra med data ur gamla moduler, då urvalet ser 
lite annorlunda ut, jämförelsen blir inte alltid korrekt 
och rättvisande. Därför kommer detta års kapitel inte att 
redovisa resultat ur de gamla aortamodulerna, vill man se 
hur det såg ut 2008-2018 (Swedvasc 2.0 lanserades 2008 
med aortamodul, 2010 kom thorakala aortamodulen) kan 
man med fördel grotta ned sig i föregående årsrapporter 
som finns på Swedvascs hemsida.

ANEURYSM
Under 2019 registrerades 1275 operationer med indi-
kation aneurysm, 9 ingrepp har inte klarmarkerad op 
registrering och 101 (8 %!) har inte klarmarkerad eller 
ifylld 30 dagars kontroll. Tabell 1 redovisar lokalisation av 
aneurysm fördelat på enhet, samt andel klarmarkerade 30 
dagars kontroller. 

Infrarenala aneurysm
Totalt är 785 operationer registrerade, 14 % var ruptu-
rerade och 7,6 % symtomgivande. Aneurysmen hade i 
94 % standardpatologi, 3 % var pseudoaneurysm, 2 % in-
flammatoriska och endast 8 (1%) infekterade (mykotiska) 
aneurysm opererades. Majoriteten av patienterna var män 
(82 %) som hade medelålder 73,8år (SD=7,3). I kohor-
ten män < 80 år var 40 % av de opererade aneurysmen 
screeningupptäckta. Kvinnorna var något äldre (medel 
75,8, SD=6,6), och hade symtomgivande aneurysm i 
högre utsträckning (tabell 2). Nästan en fjärdedel av 
patienterna var 80 år och äldre. Den äldre kohorten hade 
större aneurysmdiameter (63mm vs 58 mm för kvinnor 
och 66mm vs 61 mm hos männen) och en högre andel 
rupturer (tabell 2). 

Figur 1. Karta över antal opererade patienter med infrarenala aneurysm  
per 100 000 länsinvånare >60 under år 2019.

Figure 1. Map presenting the treated infra renal aneurysms  
per 100 000 county inhabitants > 60 years in 2019.

Regionala skillnader
I figur 1 ses fördelningen av opererade infrarenala aneurysm 
per 100 000 länsinvånare < 60 år 2019. Kartan kan se ho-
mogen ut, men det skiljer sig väsentligt mellan 13 och 22 
operationer som lägst till 45-46 operationer/100 000 som 
högst. Operationsfrekvensen kan variera under ett år (med 
tanke på modulförändringen görs ingen jämförelse med 
föregående år) så det blir intressant att följa detta och se 
om det utkristalliserar sig en mera reell skillnad över 3-5 
år. Figur 2 visar 2019 års infrarenala aneurysmoperationer 
på patienter som är 80 år och äldre per 100 000 länsinvå-
nare som är 80 och över. 

Antal bukaortaoperationer per 100K 60+ länsinvånare
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Sjukhus
Infra-renala

Supra-
Juxta-

Para-renala Iliaka Thorakala

Thorako-
abdo- 

minella Totalt % klara 30 d

Akademiska Sjukhuset 24 38 6 22 25 115 96

Blekingesjukhuset 11 1 1 13 46

Centrallasarettet Växjö 11 11 100

Centralsjukhuset i Karlstad 19 7 3 29 62

Centralsjukhuset Kristianstad 21 4 1 26 81

Falu Lasarett 30 10 2 42 81

Hallands sjukhus 10 3 1 14 100

Helsingborgs lasarett 29 13 3 45 93

Karolinska Universitetssjukhuset 84 20 20 14 21 159 100

Länssjukhuset i Kalmar 16 2 5 23 78

Länssjukhuset Ryhov Jönköping 26 3 6 35 100

Mälarsjukhuset Eskilstuna 30 7 37 92

NÄL 35 1 1 37 97

Norrlands universitetssjukhus 38 9 4 57 96

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 52 21 8 12 4 97 68

Sjukhuset i Gävle 20 1 4 25 60

Sjukhuset i Hudiksvall 8 1 9 89

Skånes universitetssjukhus 67 27 6 15 8 123 99

Skaraborgssjukhus Skövde 20 2 22 100

Södersjukhuset 58 20 13 94 98

Södra Älvsborgs Sjukhus 13 1 2 16 94

Sunderby sjukhus 29 5 4 38 100

Sundsvalls sjukhus 25 4 29 100

Universitetssjukhuset Örebro 26 3 6 6 41 95

Universitetssjukhuset i Linköping 35 15 3 3 18 74 100

Västerviks sjukhus 7 2 9 100

Västmanlands sjukhus Västerås 27 6 3 37 100

Östersunds sjukhus 14 2 2 18 83

Riket 785 217 115 79 79 1275 92

< 80 år 80 år och över

Kvinnor n=102 Män n=498 Kvinnor n=43 Män n=142

medelålder (SD) 72,6 (4,7) 71,1 (5,8) 83,4 (3,2) 83,1 (3,0)

Riskfaktorer:

hypertoni 82 % 77 % 84 % 78 %

hjärtrisk 24 % 39 % 40 % 51 %

diabetes 21 % 18 % 12 % 8 %

lungsjukdom 40 % 23 % 33 % 22 %

genomgången cvi 9 % 11 % 19 % 14 %

njurinsufficiens 11 % 11 % 14 % 13 %

aktiv rökning 32 % 21 % 12 % 5 %

fd rökning 50 % 53 % 33 % 48 %

aldrig rökt 6 % 11 % 21 % 18 %

aneurysmdiameter*(SD) 58 mm (12,1) 61 mm (12,)5 63 mm (11,9) 66 mm (14,1)

ruptur 15 % 10 % 28 % 25 %

symtomgivande aneurysm 13 % 6 % 14 % 6 %

upptäckt vid screening - 40 % - 8 %

* medelvärde

Tabell 1. Produktionstabell som visar alla aneurysm som registrerats under 2019 fördelat på lokalisation i aorta samt på opererande enhet.

Table 1.This table reveals the registrations of aneurysms treated 2019. The aneurysms are divided according to their localization in the aorta and unit 
that performed the treatment.

Tabell 2. Demografi över patienterna 
som opererades för infrarenalt  
aneurysm år 2019.

Table 2. Demography of patients treated 
for infra renal aneurysm in year 2019.
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Här ses att operationsfrekvensen inte var jämnt fördelad 
över ålder år 2019. I Kronoberg var operationsfrekvensen 
låg per 100 000 över 60 år, men hög för patienter över 80, 
medan det i Västerbotten förhöll sig precis tvärtom, trots 
att antalet invånare över 80 i de båda länen inte skiljde 
sig väsentligt mycket åt 2019. Är det en slump eller har vi 
olika inställning till att operera personer över 80 år?

Operationsmetod
En dryg tredjedel opererades öppet av både intakta och 
rupturerade infrarenala aneurysm, 53 % av dessa fick 
rak graft. Suprarenal avstängning användes i 12 %, och 
tre njurartärer reimplanterades, liksom 5 iliaka interna. 
Buken slöts primärt vid 93 % av operationerna (70 % vid 
ruptur). 

De som opererades endovaskulärt fick främst aorto-
biiliakal stentgraft (97 %), och 3 % fick fenestrerad eller 
grenad stentgraft. Njurartärerna försöjdes med chimneys 
(n=7), fenestreringar (n=10) och oplanerad bail-out stent-

Antal bukaortaoperationer för patienter 80 år och äldre per 100K 80+ länsinvånare
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Figur 2. Karta över antal opererade patienter över 80 år med infrarenalt 
aneurysm per 100 000 länsinvånare > 80 år under 2019.

Figure 2. Map presenting patients > 80 years treated for infra renal aneurysm per 
100 000 county inhabitants > 80 years in 2019.

ning (n=5). Tjugoen stycken iliaka interna revaskularisera-
des med främst grenad stentgraft och enstaka fenestrering. 
Tjugo iliaka interna grenar emboliserades eller syddes 
över peroperativt. Förslutningsinstrument (closure device) 
användes vid 84 % av EVAR.  

Aneurysmhalsdiameter var 23,5 mm (medel, SD=3,6), 
17 patienter hade över 30 mm. Medelhalslängd var 26 
mm (SD=12,4), 38 patienter med aneurysmhals som un-
dersteg 15 mm behandlades med stentgraft utan fenestre-
ringar/grenar, av dem var endast 12 rupturer (32 %)! 

Den mest använda stentgraften var Endurant 2 (n=81) 
följt av Excluder (n=57), Zenith Alpha (n=43) och Zenith 
Flex (n=35). Ett fåtal TREO och Ovation har använts. 
Noterbart är att det saknas data för implanterad stentgraft 
i 53 % av EVAR registreringarna! Bästa enheter i detta 
fall var Södra Älvsborg, Sunderby och Östersunds Sjuk-
hus med kompletta registreringar, sämst var Falu lasarett 
och Hallands sjukhus med 0 registreringar. Överlag finns 
utrymme för stor förbättring (om aktuell produkt saknas i 
valmöjligheterna: kontakta kapitelförfattaren).

Det har registrerats få peroperativa komplikationer: 
vanligaste var extremitetsischemi som förekom i 18 fall 
(2,3 %). Accessproblem registrerades i 54 fall (11 % av 
EVAR).

Operatörer
De öppet opererade aneurysmen (n=288) opererades av 
109 olika operatörer. Majoriteten av operatörerna utförde 
mindre än 5 öppna infrarenala aneurysmoperationer 
under 2019, 11 operatörer gjorde mellan 5 och 10 opera-
tioner och endast en operatör utförde mer än 10 (n=14)! 
Analysen är utförd enbart på operatörer, förste assistenter 
är inte medräknade.

EVAR (n=493) utfördes av totalt 136 olika operatörer, 
varav majoriteten av operatörerna utförde mindre än 5st 
EVAR. 29 operatörer utförde mellan 5-10 EVAR och 
endast 4 operatörer gjorde mer än 10, där 14 EVAR var 
toppnotering för en operatör. Den här operationsfrekven-
sen är naturligtvis inte optimal och kan i tider av nivå-
strukturering och patientrelaterade vårdförlopp leda till 
förändring.

Resultat
Någon komplikation inom 30 dagar registrerades för  
20 % av operationerna, vanligare vid ruptur (33,6 %). 
De vanligaste komplikationerna var: hjärtinfarkt (1,4 %, 
ruptur 5,5 %) och njursvikt (3,4 %, ruptur 15,5 %).  
Rupturerna drabbades av multiorgansvikt i 11 % samt 
IVA vård > 5 dygn i 16 %. Kohorten över 80 år hade 
generellt fler komplikationer vid intakta aneurysm jämfört 
med de under 80 år. Endast 5 ingrepp är registrerade som 
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”mors in tabula” oklart om detta är en underregistrering 
eller om vi har blivit bättre på att selektera patienter för 
åtgärd? Av de rupturerade patienterna avled 14 inom 7 da-
gar och ytterligare 6 inom 30 dagar.

I tabell 3 och 5 redovisas 30 och 90 dagars mortali-
tet för intakta och rupturerade aneurysm i förhållande 
till operationsmetod, och i tabell 4 redovisas resultat per 
opererande enhet. Ett års mortalitet kan av förklarliga skäl 
inte redovisas detta år.

I ett försök att få en grov uppfattning om huruvida 
EVAR liksom bättre medicinsk behandling av riskfaktorer 
mm har lett till att en ökad andel äldre patienter opereras 
för infrarenalt aneurysm, inventerades Swedvasc 1 databas. 
Där var det inte enkelt att sålla ut aneurysmoperationerna, 
och data som presenteras från 1995-2008 får ses som en 
grov uppskattning av antalet aneurysmoperationer/år. För 
år 2008-2018 kommer data från Swedvasc 2.0 och där var 
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Figur 3 A. Antal (Y-axeln) patienter som opere-
rats för bukaorta aneurysm mellan 1995-2019 
(blå staplar) samt patienter som är 80 år och 
äldre (orangea staplar). 

Figure 3 A. Amount (Y-axis) of patients treated for 
abdominal aortic aneurysm between 1995-2019 
(blue bars) and amount of patients > 80 years 
(orange bars).

Figur 3 B. 90 dagars mortalitet per år efter ope-
ration för bukaorta aneurysm för hela kohorten 
(blå linje) och för patienter > 80 år (orangea 
linjen), samt andel EVAR (grön streckad linje).  
Y -axeln representerar %.

Figure 3 B. 90 days mortality after treatment for 
abdominal aneurysm (blue line) with patients >80 
separated (orange line) and amount of EVAR (green 
dotted line). Y-axis represent %, and X-axis year of 
operation.

registreringen inte knivskarp mellan aorta- och thorakala 
aortamodulen, vilket gör att en del komplexa bukaorta-
anuerysm sannolikt smugit sig in. Det är först i den nya 
aortamodulen man har en chans att särskilja de olika  
abdominella aneurysmen vilket förklarar en del av den 
stora nedgången i antal operationer mellan 2017-2019.  
I figur 3 A presenteras således antal ”bukaorta” aneurys-
moperationer från 1995 tom 2019, samt andel patienter 
80 år och över. Här kan man se en ökad andel av den 
äldre patientkohorten från 2010 och framåt. I figur 3 B 
ses andel EVAR (%) samt 90 dagars mortalitet (%) för 
hela kohorten samt för patienter >80. Det är spännande är 
att så tydligt se hur mortaliteten sjunker framför allt för de 
äldre patienterna när EVAR ökar.
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ÖVRIGA ABDOMINELLA ANEURYSM
Totalt registrerades 217 operationer på övriga abdominella 
aneurysm; 165 juxtarenala, 33 pararenala och 19 suprare-
nala. Dessa presenteras tillsammans.

Trettio kvinnor blev opererade (14 %) och 87 män, 
medelålder för kvinnorna var 75,7 år (SD=4,9) och för 
männen 72,7 år (SD=6,8) och 15 % var över 80 år. Tret-
tiosex patienter behandlades för ruptur (16,6 %). Med-
elaneurysmdiameter var 61,2 mm för intakta aneurysm 
(SD=16,8) och 73,7 mm för rupturer (SD=9,4). Fyrtiosju 
var screeningupptäckta aneurysm (22 %).

Operationsmetod
Fördelningen mellan öppen och endovaskulär behandling 
var ytterst jämn (tabell 3), vid ruptur var det vanligare 
med EVAR. Aorta klampades ovan båda njurartärerna i 32 
%, ovan en av njurartärerna i 43 % och infrarenalt i 20 % 
och graften syddes in infrarenalt i 59 % av operationerna. 
Sju njurartärer, en SMA och en IMA reimplanterades eller 
fick bypass. 

Åttiofyra patienter opererades endovaskulärt med fene-
strerad/grenad stentgraft. Proximalt fästes graften i aorta 
descendens i 68 fall (81 %), i visceralkärlsnivå i 36 fall och 
3 fall fick stentgraften infrarenalt. Tr celiakus revaskulari-
serades i 43 fall och mesenterika superior revaskularisera-
des i 72 fall, mest via fenstrering och scallop. En eller flera 
njurartärer revaskulariserades i 95 %, även här uteslutande 
med fenestreringar (5 fall med chimney, varav 2 var 
ruptur). Aderton patienter fick peroperativt spinaldrän, 
samtliga intakta aneurysm.

Operatörer
För de här något mer komplexa abdominella anurysmen 
delar 64 operatörer på 107 öppna operationer, endast tre 
operatörer kom upp till 5 operationer. De 109 endovaskulära 
operationerna fördelades på 33 operatörer, varav 4 stycken 
opererade mellan 5-10 och två operatörer gjorde fler än 10. 

Resultat
Patienterna med ruptur hade i 58 % ”någon komplika-
tion inom 30 dagar”, jämfört med 36 % för de med 
intakt aneurysm. Sex patienter fick övergående parapares 
postop (2,8 %), 10 % njursvikt, 7 % multiorgansvikt och 
12 % IVA vård > 5 dygn. Enbart 4 patienter fick under-
benskompartment och ingen blev amputerad. 30 och 90 
dagars mortalitet redovisas i tabell 3 och 5.

ILIAKA ANEURYSM
Etthundrafemton iliakaaneurysm opererades: 89 i iliaka 
kommunis, 25 i interna och 1 i externa, 14 stycken var 
rupturer. Endast 8 kvinnor behandlades, medelålder på 
patienterna var 73 år (SD=9,5), 29 patienter var 80 år 
och äldre (25 %). Tolv patienter var upptäckta på scre-
ening. Medeldiameter på intakta aneurysm var 46 mm 
(SD=10,6) och rupturer 64 mm (SD=17,5). Minsta  
diameter på rupturerat aneurysm var 36 mm (iliaka  
kommunis). 

Operation
Öppen rekonstruktion utfördes i 39 fall, 12 raka grafter 
och 27 bifurkerade. Endovaskulär behandling utfördes i 
64 %. Iliaka interna stängdes (emboliserades/syddes över) 
i 30 fall, reimplanterades i 7 fall, fick bypass i 4 fall, samt 
revaskulariserades med branch i 30 fall.

Resultat
Mortalitet redovisas i tabell 3 och 5. 

THORAKALA ANEURYSM
Sjuttionio thorakala aneurysm är opererade 2019, 11 
lokaliserade i arcus (3 med ruptur) och 68 i aorta descen-
dens (14 med ruptur). 37 % var kvinnor, medel ålder  
74 år (SD=7,8), männen något yngre 70,4 år (SD=10,3). 
Fjorton procent var > 80 år.

Medelaneurysmdiameter var 58 mm för kvinnor 
(SD=8,0) och 64 mm för män (SD=20,0).

Majoriteten av patienterna är opererade endovaskulärt 
(tabell 3), varför enbart de redovisas. Operationerna var i 
12 % del av ett ”stagingförfarande”(dvs. en aneurysm ex-
kludering som är uppdelad i flera operationer för att mins-
ka risken för komplikationer), och 32 % fick peroperativt 
spinaldrän. Proximal infästning av stentgraften var distalt 
om vänster subklavias avgång vid drygt hälften av opera-
tionerna, 7 hade infästning i aorta ascendens, 5 proximalt 
om vä karotis och 15 proximalt om vänster subklavia. Tr 
brachiocephalicus revaskulariserades med branch i 4 fall, 
vänster karotis med branch (5), scallop (2), chimney (1) 
och vänster subklavia med branch (1) och fenestrering 
(2). Zenith stentgrafter var mest använda (varav 25 % var 
”costum made devices”), därefter c-TAG och Valiant. 

Resultat
Trettio procent hade ”någon komplikation inom 30 dagar”, 
varav 10 % fick stroke, 3 pat fick parapares, varav  
1 bestående. Sex patienter hade IVA vård > 5 dygn.  
Mortalitet redovisas i tabell 3 och 5.
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THORAKOABDOMINELLA ANEURYSM
Sammanlagt 79 operationer har utförts på 59 patienter,  
48 operationer är del av ett ”stagingförfarande”. Trettio-
fem kvinnor (medelålder 69 år) och 44 män (medelålder  
66 år), 4 patienter > 80 år. Medelaneurysmdiameter var  
64 mm (SD=8,6) och 3 patienter hade ruptur.  
Aneurysmtyperna redovisas i figur 4. 

Operation
Tjugo procent av de öppna operationerna, 66 % av de 
endovaskulära och samtliga (2) hybridoperationer var ”sta-
gade”. Proximal infästning av graft/stentgraft var i 7 fall i 
arkus, 30 i proximala descendens, 34 i distala descendens 
och resten i abdominal aorta. I 37 fall fästes graften proxi-
malt i redan befintlig graft (30 var stagade). Halskärls re-
vaskularisering var inte vanligt, däremot revaskulariserades 
de viscerala kärlen främst med fenestreringar och grenar 

samt reimplantation. Interkostalartärer revaskulariserades 
i 3 fall. En njurartär registrerades som oavsiktlig grenför-
lust. Peroperativt spinaldrän användes vid 46 operationer 
(58 %), främst vid operation nr 2 och 3 i stagingförfa-
rande. Buken slöts i samtliga fall. Vid 8 endovaskulära 
operationer registrerades problem med accessen (12 %).

Operatörer
Operationerna utfördes på 6 enheter och fördelades på 28 
olika operatörer, enbart två utförde fler än 10.

Resultat
Fem patienter fick parapares postoperativt (6 %), varav 
en bestående. Njursvikt drabbade 6 patienter och 2 fick 
multiorgansvikt, 8 vårdades på IVA > 5dygn. Mortalitet 
redovisas i tabell 3 och 5.

Tabell 3. 30 och 90 dagars mortalitet fördelat på aneurysmlokalisation, operationsteknik och ruptur/intakt aneurysm.

Table 3. The table presents 30 and 90 days mortality after treatment with respect of different types of aneurysms, ruptured and  
intact aneurysms as well as open repair, EVAR and hybrid procedures.

n
tot.

Ruptur Intakt

Lokalisation av aneurysm n
30 d
mort

30 d
mort n

30 d
mort

90 d
mort

Infrarenalt 785 110
20  

18,2 % 
26

23,6 %
675

6
0,9 %

9
1,3 %

OR 288 38 11 14 250 4 5

EVAR 493 71 9 12 422 2 4

hybrid 4 1 0 0 3 0 0

Supra/juxta/pararenalt 217 36
14

38, 9%
16

44,4 %
181

7
3,9 %

10 
5, 5%

OR 107 28 10 11 79 5 5

EVAR 109 8 4 5 101 2 4

hybrid 1 - - - 1 0 1

Iliakalt 115 14
3

21,4 %
3

21,4 %
101

1
1 %

2 
2 %

OR 39 5 1 1 34 0 1

EVAR 74 9 2 2 65 1 1

hybrid 2 - - - 2 0 0

Thorakalt 79 17
5

29,4 %
5

29,4 %
62

2 
3,2 %

4
6,4 %

OR 2 0 0 0 2 0 0

EVAR 72 16 4 4 56 1 3

hybrid 5 1 1 1 4 1 1

Thorakoabdominellt 79 3 0
1

33,3 %
67

3
4,5 %

4
6 %

OR 10 1 0 0 9 0 0

EVAR 67 2 0 1 56 3 4

Hybrid 2 - - - 2 0 0
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efter en lång och besvärlig operation). Vid årets genom-
gång ses ganska tydligt vad man prioriterat att registrera 
och vad som fallit bort. Vår förhoppning och något vi ar-
betar fortlöpande med är att förbättra och förenkla regist-
reringen av stentgrafter. Det är viktigt när konkurrensen 
kring aortastentgrafter är stor och nya produkter lanseras 
årligen att vi faktiskt försöker registrera det vi använder 
för att nationellt ha möjlighet att tidigt upptäcka eventu-
ella brister hos produkterna. Vi kommer under hösten att 
starta upp extern och intern validering av aortamodulen 
så ni kan se framemot ett trevligt besök av någon av våra 

Figur 4. Antal opererade thorakoabdominella aneurysm år 2019 fördelade 
I Crawfordklass. 

Figure 4. The amount of treated thoracoabdominal aneurysms 2019 sorted  
according to Crawford class.

Figur 5. Dissektionstyp samt tid till operation från debut av dissektion  
år 2019.

Figure 5. Type of dissection and time to treatment from debute of dissection.  
(year 2019)

DISSEKTION
Sextiofyra operationer utfördes på 56 unika patienter.  
75 % män (medelålder 62 år, SD =17,4), kvinnorna 
äldre 67 år (SD=15,9), 9 patienter var 80 år och äldre. 
Nio patienter registrerades som Stanford A dissektioner 
(av dem hade 8 tidigare genomgått aortakirurgi). Tio 
operationer var del i stagingförfarande. Fyrtiosju procent 
opererades inom en vecka från dissektionsdebut (figur 5).  
Tjugo patienter (30 %) hade tidigare genomgått aorta-
kirurgi, varav 7 blev opererade inom en vecka. Det var 6 
traumatiska dissektioner, 33 hade dilatation (52 %), 15 
visceral ischemi, 14 extremitetsischemi och 25 kvarstående 
smärta som operationsindikation. Enbart 2 patienter hade 
parapares preoperativt. Medelaortadiameter var 48 mm 
(Sd=15,2).

Åtta patienter hade dissektionen lokaliserad i arkus, 
19 i aorta descendens, i 13 fall gick dissektionen ned till 
abdominella aorta, i 38 fall till iliakanivå och i 7 fall till 
ljumsknivå.

Operation
Sextio patienter opererades endovaskulärt, 2 öppet och 2 
med hybridingrepp. Proximal infästning var i 28 fall över 
vänster subklavia, som revaskulariserades i 10 fall med fe-
nestrering (7), chimney (1) och bypass (2). Rekonstruktio-
nen avslutades i aorta descendens i 45 fall, abdominalaorta 
11, iliaka kommunis i 8 fall.

Resultat
4 patienter fick parapares postoperativt (6,2 %), varav en 
bestående. Tre patienter fick stroke (4,7 %), 2 multior-
gansvikt (3 %) och 6 IVA vård > 5 dygn (9,4 %). Både 30 
och 90 dagars mortalitet är 12,5 % (8 patienter), av dessa 
var 3 över 80 år, vilket ger en mortalitet på 30 % i den 
åldersgruppen.

Sammanfattning
Detta är således första året som den nya modulen kan 
rapportera helårsdata; vilket gör att själva produktionsrap-
porten blir aningen kort och torr. Någon ettårsmortalitet 
kan inte redovisas och pga. casemix görs inte heller någon 
jämförelse med förgående år. Nästa års redovisning kom-
mer därför att bli intressantare läsning. 

I den nya modulen är det lättare att redovisa i vilken 
del av aorta som operationen utförts, vilket gör kvalitets-
arbetet framöver enklare och förhoppningsvis möjlighet 
att hitta ev. avvikelser snabbare då data är mer renodlade. 
Som vanligt hänger kvaliteten på registerdata helt och hål-
let på att data som registrerats är sant. Det är svårt att till-
godose behovet av bra och kompletta data med kravet att 
själva registreringen ska vara enkel och gå fort (i synnerhet 

VIVIII III

> 1år6 -  12 
mån

3 - 6
mån

2 - 3
mån

22-28
dagar

8 -14
dagar

0 - 7
dagar

n

3 0

2 0

1 0

0

Standford typ B
Standford typ A
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ytterst registerkompetenta monitoreringssköterskor. Ta 
då chansen och var med under arbetet för att själva se vad 
som fungerat bra och vad som kan förbättras, och efterhör 
hur man gör på andra enheter få att få registreringen att 
fungera.  Så fortsätt det strävsamma och goda jobbet med 
att registrera, ju bättre data in desto bättre och härligare 
årsrapport!

Tabell 4. 30 och 90 dagars mortalitet för opererade infrarenala aneurysm per enhet fördelat på ruptur/intakt aneurysm.

Table 4. 30 and 90 days mortality per unit after treated infra renal aneurysm with ruptured and intact aneurysm separated.

Infrarenala Aneurysm 2019

n
tot.

Ruptur Intakt

Sjukhus n
30 d
mort

30 d
mort n

30 d
mort

90 d
mort

Akademiska Sjukhuset 24 7 0 0 17 2 2

Blekingesjukhuset 11 2 0 0 9 0 0

Centrallasarettet Växjö 11 3 0 0 8 1 1

Centralsjukhuset i Karlstad 19 1 0 0 18 0 0

Centralsjukhuset Kristianstad 21 2 2 2 19 0 0

Falu Lasarett 30 5 2 2 25 0 0

Hallands sjukhus 10 2 0 1 8 0 0

Helsingborgs lasarett 29 4 0 1 25 0 2

Karolinska Universitetssjukhuset 84 14 4 4 70 0 0

Länssjukhuset i Kalmar 16 2 0 0 14 0 0

Länssjukhuset Ryhov Jönköping 26 1 1 1 25 0 0

Mälarsjukhuset Eskilstuna 30 2 1 1 28 0 0

NÄL 35 5 2 2 30 0 1

Norrlands universitetssjukhus 38 4 1 1 34 0 0

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 52 10 2 4 42 0 0

Sjukhuset i Gävle 20 5 1 1 15 0 0

Sjukhuset i Hudiksvall 8 1 1 1 7 1 1

Skånes universitetssjukhus 67 14 2 2 53 0 0

Skaraborgssjukhus Skövde 20 1 0 0 19 0 0

Södersjukhuset 58 10 1 2 48 0 0

Södra Älvsborgs Sjukhus 13 0 0 0 13 1 1

Sunderby sjukhus 29 1 0 0 28 0 0

Sundsvalls sjukhus 25 5 0 0 20 1 1

Universitetssjukhuset Örebro 26 1 0 0 25 0 0

Universitetssjukhuset i Linköping 35 5 0 1 30 0 0

Västerviks sjukhus 7 0 0 0 7 0 0

Västmanlands sjukhus Västerås 27 3 0 0 24 0 0

Östersunds sjukhus 14 0 0 0 14 0 0

Riket 785 110
20

18,2 %
26

23,6 %
675

6
0,9 %

9
1,3 %
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Summary
The current registry module for aortic procedures was 
introduced in May 2018, which means that 2019 is the 
first complete year of registration. This is why no one-year 
mortality is presented. The new module separates the pro-
cedures according to the location of the aneurysms in the 
aorta. The different types of aortic aneurysms are reported 
separately. Treatment of infra renal aneurysms were most 
frequent, 785 operations were performed (288 open repair 
and 493 EVAR, table 3). Only 14 % was ruptures, of 
them 64 % were treated with EVAR. The 30 day morta-
lity for intact infra renal aneurysm was 0.9 % !

Pat > 80 år n tot Ruptur Intakt

N % 30 d mort 90 d mort N % 30 d mort 90 d mort

Infrarenalt 185 47,1
25 %

10 
21,3 %

12
25,5 %

138
75 %

2
1,4 %

4
2,9 %

OR 32 16 4 4 16 0 0

EVAR 153 31 6 8 122 2 4

Övrigt abdominellt 32 7 5 6 25 0 1

Iliaka 29 7 2 2 22 0 0

Thorakalt 11 6 1 1 5 0 0

Thorakoabdominellt 4 - - - 4 0 0

Tabell 5. Fördelningen av aneurysm samt andel ruptur för patienter 80 år och över.  Även 30- och 90 dagars mortalitet för 
de olika aneuryslokalisationerna fördelat på ruptur och intakt aneurysm, operationsår 2019.

Table 5. Patients 80 years and more treated for different types of aneurysms. The table shows 30 and 90 days mortality divided in 
ruptured and intact aneurysms. Year of operation 2019.

The outcome according to aneurysm location and type of 
procedure is revealed in table 3. 
Sixty-four procedures for aortic dissection was registered, 
of which 47 % were treated within a week from the de-
bute of dissection (figure 5). The majority of the patients 
were treated with endovascular technique (n=60). The 30 
day (and 90 day mortality) was 12.5 %.

The tables and figures in this chapter will provide more 
information of aneurysm locations, procedures, operation 
technique and outcome.

Hemmatillverkning av “costum made device”  
Foto av Magnus Jonsson på KS
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Tredimensionell rekonstruktion av isolerat iliakaaneurysm, 
Foto Kevin Mani
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De flesta moderna prevalensdata inkorporerar inte den 
riktigt gamla populationen utan data kommer ifrån 
screening sammanhang. Ifrån dessa ser man att prevalen-
sen för de yngre har sjunkit vilket anges bero på minskad 
rökning. I Storbritannien sjönk den ifrån 4,9 % till 1,1% 
mellan 1997 och 2016 (MASS studien), i Sverige är mot-
svarande siffror 3,5 % till 1,7 %. mellan 1980 och 2010. 
Äldre data visar att prevalensen av AAA hos män i 80 års 
åldern  är 5,9 % och för kvinnor över 90 år 4,5 %.

Även om dessa data är osäkra så kan man utgå från 
att antalet individer med ett bukaortaaneurysm är 
substantiellt och att många kan vara intresserade att bli 
behandlade när deras aneurysm blir stort. Det kommer 
också finnas ett antal personer i hög ålder som debuterar 
med ruptur. Nuvarande screening program kommer att 
leda till förekomsten av bukaortaaneurysm i större delen 
av den äldre manliga befolkningen i Sverige kommer att 
bli känd och kanske bli åtgärdade innan de rupturerar. 
De kommer  dock fortfarande finnas individer med 
ruptur där visserligen aneurysmet varit känt men där 
man av olika skäl valt att avvakta. Den äldre kvinnliga 
befolkningen som inte screenats kan komma att debu-
tera med ruptur.

Behandlingsmodaliteten har ändrats ifrån öppen aor-
ta kirurgi till endovaskulär behandling. Det som tidigare 
för både patient, anhöriga och kirurg var helt otänkbart 
att genomföra är nu helt möjligt i hög ålder. Så frågan 
uppstår – finns det en övre åldersgräns för aortaingrepp?

Denna fråga rymmer medicinska men även politiska, 
ekonomiska och etiska aspekter. Hälso och sjukvårdsla-
gen tillåter inte åldersdiskriminering men det finns redan 
nu uppsatta åldersgränser för ex in vitro fertilisering. 
Vissa regioner avstår ifrån att screena den allra äldsta 

Finns det en övre åldersgräns  
för kirurgi vid bukaortaaneurysm?
BJÖRN SONESSON, THORAX OCH KÄRLKLINIKEN SKÅNES UNIVERSITETS SJUKHUS, MALMÖ

Gruppen äldre i samhället ökar både relativt och i absoluta tal. I Sverige räknar man med att under den  
kommande 10 års perioden att antal individer över 80 år kommer att stiga med 40%, på vissa ställen som  
ex Stockholms län med 60%. Många av dem är relativt friska, lever ett aktivt liv, reser, deltager i idrottsliga  
och sociala aktiviteter. En del av dem kommer ha ett bukaortaaneurysm – hur många är inte enkelt att besvara.

delen av befolkningen för bröstcancer. Kostnader för nya 
tumörbehandlingar ökar och det finns en inte helt likar-
tad syn i Sverige för vilka som kan erhålla den ibland väl-
digt dyra  behandlingen. Prioriteringar kan behöva göras 
och är i första hand en politisk/etisk fråga.

Patienter med aneurysmruptur som hunnit till sjuk-
hus kan numera ofta klara ingreppet men ibland till ett 
högt pris om individen drabbas av allvarliga komplika-
tioner, inte minst om autonomin minskar eller helt för-
svinner. Vi räddar för ruptur men kanske får patienten 
istället inom en snar framtid andra icke behandlingsbara 
åkommor som stroke och cancer med ett stort lidande. 
Vad är bäst att göra?  Det här är frågor som alla behöver 
fundera på och inte specifikt kärlkirurger. Det vi som ki-
rurger kan hjälpa till med i denna debatt är att beskriva 
hur resultaten är när vi behandlar den allra äldsta delen 
av befolkningen. 

Nedan beskrivs  resultaten vid aortakirurgi hos alla 
över 80 år utifrån data i Swedvasc insamlat mellan 1994-
2014 och som publicerats i EJVES En uppdatering av de 
sista fem årens resultat 2015-2020 presenteras därefter. 
Jämförelse har gjorts mellan elektiva och rupturerade 
aneurysm. 

Mellan 1994-2014 behandlades lite mer än 2000 
personer elektivt och lite mer än 1500 i samma ålder för 
rupturer. Dessa äldre är en selektion där de som uppfat-
tas ha en rimlig chans att klara operation har behandlats.  

Vid ruptur var 30 dagars och 90 dagars mortaliteten 
45 % resp 50 % vilket kan jämföras med 4 % respektive 
7 % för elektiva operationer. 1 års mortaliteten var 55 % 
repektive 12 %. Se bild 1.
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Bild 1 Bild 3

Bild 2

intakt AAA

ruptur EVAR

ruptur ORruptur AAA

Hur ser resultaten vid ruptur ut om 80 och 90 åringarna 
delas upp i allt äldre grupper?

Ju äldre man blir desto sämre blir överlevnaden. 

Skiljer sig resultaten beträffande öppen och endovasculär 
behandling vid ruptur? Nedan illustrerar detta till EVARS 
fördel, försiktighet tillrådes  i tolkningen då grupperna 
inte är helt jämförbara. Val av behandlingsmetod beror på 
många faktorer, kirurgens kunnande och preferens, lokal 
logistik och organisation. 

Sammanfattande kan man säga att ju äldre man blir desto 
större mortalitet vid ruptur, ca 50% har avlidit inom 3 
månader men har man väl klarat sig denna tid  lever hälf-
ten av dessa efter 5 år. Mer information kring könsskill-
nader och hur överlevnad ser ut jämfört med matchade 
ålderskontroller  finns i det publicerade arbetet i EJVS

Resultaten  mellan 2015-2020 för 80 år och äldre är 
nu uppdaterade och visas nedanför. Som tidigare nämnts 
är detta också en selektion av vad vi opererar. Uppgifter 
om hur många individer som inte bedöms klara en opera-
tion elektivt eller akut är ej tillgängliga. Första bilden 
illustrerar hur åldern fördelas bland dem vi opererar. De 
flesta är 85 eller yngre, över 90 väldigt få.
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Nedanför ses resultaten om operationerna delas upp i  
öppen och endovaskulär behandling.

Precis som resultaten mellan 1994-2014 ger EVAR 
mindre mortalitet både elektivt och vid ruptur.           

Tabellen nedanför vissa resultaten för de senaste 5 åren av 
såväl elektiv och som rupturerade AAA  hos de över 80 år. 
Öppen och endovaskulär  operation sammanslagna.

• Ett års mortaliteten beräknad på åren 2015-2018

• Ett års mortaliteten beräknad på åren 2015-2018

Av alla opererade för bukaaortaaneurysm i Sverige utgör 
de över 80 år numera ca 20 % av totalantalet opererade. 
Proportionen elektivt/ruptur opererade har ändrats ifrån 
60/40 procent mellan 1994-2014 till 75/25 procent mellan 
2015-2019.

2015 2016 2017 2018 2019 Totalt

n>80 252 237 247 249 185 1170

n <80 955 911 792 698 600 3956

totalt ruptur 74 58 56 54 47 289

30 mort 20 20 18 15 10 83 (28,7 %)

90 mort 24 23 21 16 12 96 (33,2 %)

1år mort 27 26 24 19 - 96* (39,7 %)

totalt intakt 178 179 191 195 138 881

30 mort 4 3 2 3 2 14 (1,6 %)

90 mort 7 5 5 3 4 24 (2,7 %)

1 år mort 17 14 13 9 - 53* (7,1 %)

opår 2015 2016 2017 2018 2019 totalt

Öppen op

ruptur 37 30 24 28 16 135

30 13 12 13 11 4 53 (39,2 %)

90 15 13 14 11 4 57 (42,2 %)

1 år 16 15 14 13 - 58* (48,7 %)

intakt 26 25 33 24 16 124

30 2 1 0 1 0 4 (3,2 %)

90 2 1 1 1 0 5 (4,0 %)

1år 3 1 3 1 - 8* (7,4 %)

EVAR

ruptur 37 28 31 26 31 153

30 7 8 5 4 6 30 (19,6 %)

90 9 10 7 5 8 39 (25,5 %)

1år 11 11 10 6 - 38  (31,1%)

intakt 152 153 158 171 121 755

30 2 2 2 2 2 10 (1,3 %)

90 5 4 4 2 4 19  (2,5 %)

1år 14 13 10 8 - 45* (7,1 %)

Jämfört med 1994-2014 har resultaten förbättras.  
Huruvida selektionen, val av operationsmetod, ökad andel 
EVAR eller om andra faktorer bidragit till detta kan inte 
besvaras.
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Fusion ställs in. SUS Malmö, fotograf Katarina Björses.

Sammanfattningsvis finns inte något enkelt svar på frågan 
om det finns någon övre åldersgräns för operation av bu-
kaorta vare sig elektivt eller akut.. 

Svaret kan variera beroende vem som får frågan, poli-
tikern, kirurgen, patienten eller anhöriga. Patientens per-
spektiv kan ofta variera, några vill leva till vilket pris som 
helst medan andra kan inte tänka sig ett liv med eventuell 
nedsatt funktionstillstånd efter en operation. Patientens 
beslut kan bero på om den har andra sjukdomar, funk-
tionsnedsättningar och social situation, lever livspartner, 
finns barn och hur många vänner lever fortfarande.
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Benartärsjukdom 2019
KRISTIAN SMIDFELT OCH HANS LINDGREN

Patienter med benartärsjukdom utgör den största gruppen i Swedvasc. Sjukdomen har ett  
brett spektrum från lindriga besvär vid ansträngning till behov av amputation till följd av grav  
cirkulationsstörning. Årets Swedvasc-rapport belyser extra patientgruppen som är 80 år eller  
äldre och har behandlats för benartärsjukdom. 

Antal benartäroperationer för patienter 80 år och äldre per 100K 80+ länsinvånare
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Figur 1. Antal benartäroperationer/ 
100 000 länsinvånare ≥ 60 år, 2019.

Number of lower extremity procedures 
/ 100 000 county residents
≥ 60 yrs, 2019

Figur 2. Antal benartäroperationer 
hos patienter ≥ 80 år/100 000  
länsinvånare ≥ 80 år.

Number of lower extremity  
procedures on patients ≥ 80 years /  
100 000 county residents ≥ 80 years.

PATIENTPOPULATIONEN
Under 2019 registrerades 5538 ingrepp för benartärsjuk-
dom, vilket är knappt 3 % färre än 2018. Medelåldern 
hos de behandlade patienterna var 75 år och andelen 
kvinnor var 46 %, vilket är i samma nivå som de senaste 
åren. Patienter över 80 år utgjorde 30 %, och var tjugon-
de patient var 90 år eller äldre i samband med ingreppet 
(4 patienter var över 100 år). Operationer för benartär-
sjukdom utfördes på 28 kliniker. I figur 1 och 2 presen-
teras kartor där en översikt över antalet benartäringrepp 
per 100 000 invånare över 60 respektive 80 år i Sveriges 
län framgår.

Andelen patienter med hypertoni var 84 % och 42 % 
hade diabetes. Andelen patienter med hjärtsjukdom var 
oförändrad jämfört med föregående år (47 %), vilket 

även gällde andelen med lungsjukdom (18 %). Patient- 
andelen med njurinsufficiens var 18 % varav 3 % var 
dialyskrävande, vilket är i samma nivå som de senaste 
åren. Genomgången cerebrovaskulär händelse förekom 
hos 13 %.  Genomgående noteras en god följsamhet vad 
gäller registrering av samsjuklighet i registret. Andelen 
patienter där alternativet ”Vet ej” är registrerat vad gäller 
samsjuklighet var <2%.  

Av de behandlade patienterna uppgav 16 % att de 
var aktiva rökare, 50 % hade slutat röka och 17 % hade 
aldrig rökt. Ingen övertygande trend mot minskad andel 
rökande patienter kan observeras de senaste åren. Ande-
len ”Vet ej” vad gäller rökning var 18 %, varför en viss 
osäkerhet finns vad gäller rökvanorna. 
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Nedsatt arteriell cirkulation i benen är ett uttryck av kärl-
sjukdom där man som patient löper hög risk att drabbas av 
manifestationer av kärlsjukdomen i både hjärta och hjärna. 
Behandling av perifer kärlsjukdom består enligt både 
svenska och internationella riktlinjer i första hand av bästa 
medicinska behandling som innebär reglering av diabetes, 
högt blodtryck, blodfetter, gångträning och rökstopp.

Andelen patienter som var insatta på statiner innan 
operationen var något högre än 2018 (83 % 2019 
jämfört med 80 % 2018). Detta är den högsta andel 
patienter med statinbehandling som registrerats något 
år i Swedvasc. Andelen med insatt trombocythämning 
var oförändrat 75 %, varav 67 % hade enkel och 8 % 
hade dubbel trombocythämning. 25 % av patienterna 
stod på någon form av antikoagulation att jämföra med 
22 % 2018. Utvecklingen av denna siffra blir intressant 
att följa i kommande års registreringar med tanke på nya 
studier som antyder att lågdos antikoagulation kan vara 
av värde för vissa patienter (Compass-studien)(1, 2). 
Voyagerstudien har nyligen publicerats och indikerar att 
lågdos (2,5 mg x 2) rivaroxaban i kombination med ASA 
kan vara gynnsamt för patienter med PAD. Detta torde 
kunna innebära en ökad användning av lågdos rivaroxa-
ban i denna patientgrupp. 

Blodtrycksmätning är central i behandling av pa-
tienter med benartärsjukdom, dels som referensvärde 
för ankel-arm index(ABI) som används för att kunna 
bedöma hur nedsatt cirkulationen är distalt, men också 
som ett led i blodtrycksregleringen. Andelen saknade 
systoliska blodtryck var oförändrat 10 % i den preope-
rativa registreringen (8 % av de med kronisk ischemi 
och 19 % av de med akut ischemi) vilket är oförändrat 
jämfört med tidigare års registreringar. 

Medelblodtrycket var 146 mm Hg vilket är oförändrat 
jämfört med tidigare år. Färre än hälften (48 %) av de 
kärlkirurgiska patienterna hade ett blodtryck under 140 
mm Hg vilket är målblodtryck för patienter med icke 
komplicerad hypertoni (135 mm Hg för patienter med 
diabetes, hjärtsvikt och perifer kärlsjukdom).

INDIKATIONER
Majoriteten av ingreppen för benartärsjukdom utfördes på 
indikation kronisk ischemi (86 %, n=4773) medan 14 % 
(n=765) utfördes på grund av akut ischemi. Denna fördel-
ning har varit i princip identisk de senaste 5 åren. 

Omkring en tredjedel (34 %) av ingreppen för kro-
nisk ischemi utfördes på indikation claudicatio intermit-
tens. Bland patienter över 80 år var det mer ovanligt med 
behandling med denna indikation (20 % av den totala 
kohorten över 80 år) och bland patienterna som var 90 år 
eller äldre så var det bara 14 (7 %) som behandlades för 

Figur 3. Fördelning av indikationerna claudicatio intermittens och
kritisk ischemi vid kronisk extremitetsischemi på olika sjukhus 2019.
Proportion of intermittent claudication to critical limb ischaemia within
chronic ischaemia per centre 2019. Kritisk ischemi: critical limb ischaemia.
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Figur 4. Antal benartäroperationer för claudicatio intermittens/ 100 000 
länsinvånare ≥ 60 år 2016-2019.

Number of lower extremity operations for intermittent
claudication / 100 000 county residents ≥ 60 yrs, 2016-2019.

claudicatio. Som det påpekats i tidigare års rapporter finns 
det fortsatt en stor geografisk variation i hur stor andel 
patienter som behandlas för claudicatio på olika sjukhus i 
Sverige. Antal ingrepp fördelat på center och indikation pre-
senteras i figur 3. Låddiagram över antalet benartäroperatio-
ner/100 000 länsinvånare fördelat på indikation (claudicatio 
intermittens och kritisk ischemi) för patienter under 80 år 
respektive >/= 80 år presenteras i figur 4-7. Den avsevärda 
variationen i landet avseende antal benartäringrepp utförda 
på patienter över 60 respektive 80 år per 100 000 länsinvå-
nare i aktuellt åldersspann manar till eftertanke och analys 
vid landets kärlcentra. 

Av de 65 % som hade kritisk ischemi så hade 25 %  
enbart vilovärk, 63 % mindre vävnadsförlust och 12 % 
större vävnadsförlust.

Vid akut ischemi så bedömdes extremiteten vara viabel 
hos 16 %, marginellt hotad hos 39 %, omedelbart hotad 
hos 43 % och irreversibel ischemi förelåg hos knappt 2 %. 
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Figur 5. Antal benartäroperationer förclaudicatio intermittens hos patienter 
≥ 80 år / 100 000 länsinvånare ≥ 80 år.
Number of lower extremity procedures for intermittent claudication on patients  
≥ 80 years / 100 000 county residents ≥ 80 years.

Figur 6. Antal benartäroperationer för kritisk ischemi / 100 000 länsinvånare 
≥ 60 år 2016-2019.

Number of lower extremity operations for critical limb ischemia /100 000 county 
residents ≥ 60 yrs, 2016-2019.

Figur 7. Antal benartäroperationer för kritisk ischemi hos patienter ≥ 80 år / 
100 000 länsinvånare ≥ 80 år.

Number of lower extremity procedures for critical limb ischemia on  
patients ≥ 80 years / 100 000 county residents ≥ 80 years.

INGREPPEN
Vid kronisk ischemi utfördes 3451 (73 %) ingrepp med 
endovaskulär teknik, 826 (17 %) med öppen teknik, 251 
(5 %) var hybridingrepp och i 220 fall (5 %) så var revas-
kulariseringsförsöket inte framgångsrikt. Denna fördelning 
mellan endovaskulära och öppna ingrepp är väsentligen 
oförändrad jämfört med föregående år. Det var registrerat 
att aortoiliacala lesioner förelåg i 1697 (36 %) av ingreppen, 
femoropopliteala lesioner i 3260 (69 %) och infrapopliteala 
lesioner i 1309 (28 %). 

Hos patienter över 80 år var andelen ingrepp med 
endovaskulär teknik 75 % och hos patienter över 90 år var 
andelen endovaskulära ingrepp 86 %. Inga signifikanta 
skillnader eller påtagliga trender avseende fördelningen i 
TASC-klassifikation i det aortoiliacala, femoropopliteala el-
ler infrapopliteala segmenten kunde noteras mellan patien-
ter som var under 80 år respektive 80 år eller äldre. 

Vid akut ischemi var andelen ingrepp som utfördes med 
öppen teknik större än vid kronisk ischemi. Trehundrasju 
(40 %) av ingreppen för akut ischemi var öppna medan 
355 (46 %) utfördes med endovaskulär teknik (8 % hybrid 
och 5 % misslyckade revaskulariseringsförsök). Även detta 
är väsentligen oförändrat jämfört med föregående år. 

Det finns en variation i riket där andelen öppna ingrepp 
för benartärsjukdom (akuta och kroniska) varierar mellan 
olika centra. Lägst andel öppna operationer utfördes på 
Blekingesjukhuset (8 %) och högst i Växjö (48 %). Andelen 
operationer som registrerats som hybridingrepp varierade 
mellan 0 och 30 % mellan olika center. Vid 25 av 28 center 
utgör dock hybridingreppen <10% av benartäringreppen. 
Fördelningen mellan de olika operationsmetoderna i olika 
delar av landet presenteras i figur 8. Spridningen i antal 
ingrepp mellan landets kärlcenter var som förväntat stor; 78 
ingrepp på centret med minst volym jämfört med 635 på 
centret med störst volym. 

I registret noteras en markant reduktion vad gäller 
användandet av drogavgivande produkter under 2019. 
Toppåret 2017 användes sådana i 14.5 % av ingreppen 
medan siffran var 4.8% 2019. Således noterades en relativ 
minskning av användandet av drogavgivande produkter 
med 67 %. Bakgrunden till detta är förstås Katsanos et als 
publikation hösten 2018(3). En interims analys av morta-
liteten i den i Swedvasc randomiserade studien Swedepad 
kommer att publiceras under 2020. Swedepad-studien är 
nu återstartad efter en tids avbrott.
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30-DAGARS RESULTAT

Kronisk ischemi
Den sjukdomsspecifika livskvalitetsskattningen Vascu-
QoL-6 samt Rutherford-klass kan registreras preoperativt, 
vid 30-dagar samt vid 1-årsuppföljning. VascuQoL regist-
rerades preoperativt hos 49 % av patienterna med kronisk 
ischemi och hos 61 % vid 30-dagarsbesöket. En glädjande 
ökning av andelen med ifylld VascuQoL vid 30-dagar 
kunde noteras, andelen 2018 uppgick till 52 %. Västervik 
(89 %), Hallands sjukhus (84 %) och Skaraborgs sjukhus 
(81 %) hade den högsta andelen registrerade VascuQoL 
preoperativt. Frekvensen VascuQoL-6 registreringar vid 
olika center presenteras i figur 9. En ytterligare ökning av 
frekvensen VascuQoL-6 registreringar i landet som helhet 
vore förstås önskvärt. Detta skulle möjliggöra en bättre 
uppföljning av resultaten efter åtgärder för benartärsjukdom 
vad gäller detta viktiga patientrapporterade utfallsmått. 

Den minsta betydelsefulla skillnaden i hälsotillstånd 

Figur 9. Andel med ifylld preoperativ VascuQoL-6 2019.
Proportion with registered preoperative VascuQoL-6 2019.

Figur 10. VascuQoL-6 vid 30-dagarsuppföljning 2018 resp 2019.

VascuQoL-6 at 30-days follow up 2018 and 2019.
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Kronisk ischemi Akut ischemi

Komplikation
Claudicatio
(N=1513)

Kritisk ischemi
(N=2866)

Ej kategoriserade*
(N=143)

Alla  
kroniska

(N=4522)

Akut ischemi
(N=710)

Avliden 5 (0.3%) 60 (2.1%) 0 (0.0%) 65 (1.5%) 45 (6.7%)

Hjärtinfarkt 7 (0.5%) 24 (0.9%) 1 (1.0%) 32 (0.7%) 15 (2.2%)

Hjärnblödning 6 (0.4%) 5 (0.2%) 1 (1.0%) 12 (0.3%) 3 (0.4%)

Hjärninfarkt 13 (0.9%) 29 (1.0%) 1 (1.0%) 43 (1.0%) 13 (1.9%)

Reoperation pga blödning 17 (1.1%) 35 (1.2%) 0 (0.0%) 52 (1.2%) 13 (1.9%)

Behandlingskrävande 
operationssår

63 (4.1%) 157 (5.6%) 2 (2.1%) 222 (5.0%) 61 (9.0%)

Ocklusion 22 (1.4%) 82 (2.9%) 2 (2.1%) 106 (2.4%) 30 (4.4%)

Amputation 1 (0.1%) 127 (4.5%) 0 (0.0%) 128 (2.9%) 27 (4.0%)

*  Ingrepp utan registrerad Rutherfordklass eller Rutherfordklass=0 registrerat preoperativt kategoriseras inte till  
claudicatio eller kritisk ischemi.

*  Interventions without preoperatively specified Rutherford classification is not cathegorized

Tabell 1:  
Andel komplikationer vid 30-dagars uppföljning för ingrepp utförda 2019.

Types of complications for each indication at 30-day follow up, 2019. 

Avliden: deceased; hjärtinfarkt: myocardial infarction;
hjärnblödning: cerebral haemmorhage; hjärninfarkt: cerebral infarction; reoperation pga blödning: reoperation due to bleeding;
behandlingskrävande operationssår: surgical incision requiring revision; Ocklusion: occlusion; Amputation; amputation.

beräknades med utgångspunkt i förändring i VascuQoL 
mellan den preoperativa registreringen och 30-dagarsupp-
följningen. 

I gruppen med kritisk ischemi var andelen som rap-
porterade en betydelsefull klinisk förbättring vid 30 dagar 
66 %, 23 % rapporterade ingen förändring och 10 % var 
försämrade. För patienter med claudicatio var andelen 
med en betydelsefull klinisk förbättring högre vid 30 dagar; 
77 % rapporterade en betydelsefull klinisk förbättring, 14 
% rapporterade ingen förändring och 9 % var försämrade. 

En statistisk distributionsbaserad metod användes för 
att sätta gränsen för vad som utgjorde en minsta betydel-
sefull förändring (4, 5). 

En grafisk framställning av den minsta betydelsefulla 
förändringen i hälsotillstånd vid 30 dagar för patienter 
behandlade 2018 respektive 2019 presenteras i fig. 10.

Bland patienter över 80 år var frekvensen registrerade 
VascuQoL 46 % såväl preoperativt som vid 30 dagar. I 
denna åldersgrupp rapporterade 66 % av patienterna med 
kritisk ischemi en betydelsefull klinisk förbättring vid 30 
dagar medan 25 % inte rapporterade någon förändring 
och 9 % var försämrade. Bland patienter med claudicatio 
över 80 år så rapporterade 76 % en förbättring medan 17 
% inte upplevde någon förändring och 7 % var försämra-
de. Således observerades inga avgörande skillnader vid 30 
dagar vad gäller betydelsefull skillnad i hälsotillståndet för 
patienter över 80 år jämfört med gruppen som helhet.

En förbättring i Rutherford klass vid 30 dagar noterades 

hos 58 % av patienterna med kritisk ischemi medan 35 % 
hade samma Rutherford-klass som preoperativt och 7 % 
var försämrade. Patienter som behandlats för claudicatio 
intermittens hade förbättrats i sin Rutherford-klass i 87 % 
av fallen medan 9 % var oförändrade och 4 % försämrade.

POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER 30 DAGAR
En översikt av komplikationsfrekvensen inom 30 dagar 
efter ingrepp för kronisk respektive akut ischemi återfinns 
i tabell 1. I tabell 2 samt 3 presenteras komplikationsfrek-
vensen inom 30 dagar bland patienter <80 respektive  
>/= 80 år.

Kronisk ischemi
Av månadsuppföljningarna var 4149 (82 %) klarmarkerade 
vad gäller patienter som behandlats för kronisk ischemi 
under 2019. 

Mortalitetsdata i Swedvasc har en god validitet givet 
att registret regelbundet samkörs med befolkningsregistret. 
Uppföljningsdata avseende amputation var registrerade för 
3906 patienter (82 %), men saknades således hos 18 %.

Mortaliteten vid 30 dagar var 2.1% (n=60) hos patienter 
som behandlats för kritisk ischemi. Etthundratjugosju patien-
ter (7 %) med kritisk ischemi hade amputerats vid 30 dagar. 

Mortaliteten vid 30 dagar var 0,3 % (n=5) hos pa-
tienter som behandlats för claudicatio intermittens. En 
(0.1%) patient som behandlats för claudicatio intermit-
tens amputerades inom 30 dagar. 
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I den endovaskulärt behandlade gruppen hade 53 (1.6%) 
avlidit vid 30 dagar jämfört med 7 (0.9%) i gruppen som 
genomgått öppen kirurgi, 3 (1.3%) i hybridgruppen och 2 
(1.2%) i gruppen med icke framgångsrikt revaskulariserings-
försök. Patientselektion spelar troligtvis in i dessa siffror. 

Siffrorna avseende amputation och amputationsfri 
överlevnad får tolkas med viss försiktighet givet bortfal-
let på 18 %. Det är möjligt att detta bortfall inte är ett 
slumpmässig utan att det kan finnas en överrepresentation 
av amputerade patienter i bortfallsgruppen. 

Tabell 2  
Andel komplikationer per indikation vid 30-dagars uppföljning för patienter yngre än 80 år, ingrepp utförda 2019.

Types of complications for each indication at 30-day follow up in patients < 80 years, procedures performed 2019. 

* Ingrepp utan registrerad Rutherfordklass eller Rutherfordklass=0 registrerat preopeativt kategoriseras inte  
till claudicatio eller kritisk ischemi.

Tabell 3  
Andel komplikationer per indikation vid 30-dagars uppföljning för patienter ≥ 80 år, ingrepp utförda 2019.

Types of complications for each indication at 30-day follow up in patients ≥ 80 years, procedures performed 2019. 

* Ingrepp utan registrerad Rutherfordklass eller Rutherfordklass= 0 registrerat preopeativt kategoriseras inte  
till claudicatio eller kritisk ischemi.

Akut ischemi
Vid ingrepp för akut ischemi var 625 (82 %) klarmarke-
rade vid 30 dagar. 

Mortaliteten vid 30 dagar var 6.7 % (n=45) hos 
patienter som behandlats för akut ischemi. Amputations-
frekvensen var 4.0% (n=27), men denna siffra får tolkas 
med största försiktighet då bortfallet var 33 % (n=249) 
för denna variabel. Det finns risk för ett beroende bortfall 
med en högre andel amputerade patienter i bortfallsgrup-
pen, då amputerade patienter kan befaras komma på 
återbesök i lägre utsträckning. 

Kronisk ischemi Akut ischemi

Komplikation
Claudicatio
(N=1256)

Kritisk ischemi
(N=1749)

Ej kategoriserade*
(N=74)

Alla  
kroniska

(N=3079)

Akut ischemi
(N=449)

Avliden 2 (0.2%) 26 (1.5%) 0 (0.0%) 28 (0.9%) 23 (5.1%)

Hjärtinfarkt 6 (0.5%) 14 (0.8%) 1 (1.4%) 21 (0.7%) 10 (2.2%)

Hjärnblödning 5 (0.4%) 2 (0.1%) 1 (1.4%) 8 (0.3%) 1 (0.2%)

Hjärninfarkt 11 (0.9%) 17 (1.0%) 1 (1.4%) 29 (0.9%) 6 (1.3%)

Reoperation pga blödning 13 (1.0%) 24 (1.4%) 0 (0.0%) 37 (1.2%) 7 (1.6%)

Behandlingskrävande 
operationssår

51 (4.1%) 121 (6.9%) 2 (2.7%) 174 (5.7%) 32 (7.1%)

Ocklusion 20 (1.6%) 60 (3.4%) 2 (2.7%) 82 (2.7%) 26 (5.8%)

Amputation 1 (0.1%) 88 (5.0%) 0 (0.0%) 89 (2.9%) 19 (4.2%)

Kronisk ischemi Akut ischemi

Komplikation
Claudicatio
(N=267)

Kritisk ischemi
(N=1064)

Ej kategoriserade*
(N=23)

Alla  
kroniska

(N=1345)

Akut ischemi
(N=227)

Avliden 3 (1.1%) 34 (3.2%) 0 (0.0%) 37 (2.7%) 22 (9.7%)

Hjärtinfarkt 1 (0.4%) 10 (0.9%) 0 (0.0%) 11 (0.8%) 5 (2.2%)

Hjärnblödning 1 (0.4%) 3 (0.3%) 0 (0.0%) 4 (0.3%) 2 (0.9%)

Hjärninfarkt 2 (0.7%) 12 (1.1%) 0 (0.0%) 14 (1.0%) 7 (3.1%)

Reoperation pga blödning 4 (1.5%) 11 (1.0%) 0 (0.0%) 15 (1.1%) 6 (2.6%)

Behandlingskrävande 
operationssår

12 (4.5%) 36 (3.4%) 0 (0.0%) 48 (3.5%) 29 (12.8%)

Ocklusion 2 (0.7%) 22 (2.1%) 0 (0.0%) 24 (1.8%) 4 (1.8%)

Amputation 0 (0.0%) 39 (3.7%) 0 (0.0%) 39 (2.9%) 8 (3.5%)
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ETTÅRSUPPFÖLJNING  
(INGREPP UTFÖRDA 2018)
Mortaliteten inom ett år efter ingrepp som utfördes 2018 
var 13 % för benartärgruppen som helhet. I patient-
gruppen som behandlats för claudicatio intermittens var 
ettårsmortaliteten 3 % medan den bland de med kritisk 
ischemi var 18 %. Dessa mortalitetssiffror ligger i samma 
nivå som föregående år. Efter ingrepp för akut ischemi 
2018 var mortaliteten vid 1 år 16 %. Ettårsmortaliteten 
för patienter som behandlats för akut ischemi visar en 
glädjande sjunkande trend de senaste åren, 2013 var den 
23 %, 2014 23 %, 2015 25 %, 2016 20 %, 2017 21 % 
och 2018 således 16 %. 

Bland patienter som var 80 år eller äldre när de be-
handlades så var ettårsmortaliteten i benartärgruppen som 
helhet 22 %, medan den var 2 % hos de som behandlats 
för claudicatio intermittens och 27 % hos patienterna 
med kritisk ischemi. Ettårsmortaliteten bland patienter 
som var 80 år eller äldre när de behandlades för akut 
ischemi var 28 %.

KONKLUSION
En knapp tredjedel (30 %) av kärlingreppen i Sverige 
gjordes på patienter som var 80 år eller äldre.

En markant minskning i användandet av drogavgivan-
de produkter noterades 2019 jämfört med de senaste åren.

Patienter med benartärsjukdom behandlas i allt högre 
utsträckning med statiner. 2019 stod 83 % av patienterna 
på statinpreparat redan preoperativt.

Andelen patienter där en livskvalitetsskattning enligt 
VascuQoL-6 är registrerad ökar. En betydelsefull klinisk 
förbättring enligt VascuQoL vid 30 dagar rapporterades 
hos 66 % av patienterna med kritisk ischemi och 77 % av 
patienterna med claudicatio intermittens. En ytterligare 
ökning av andelen patienter med registrerat VascuQoL-6 
är önskvärd.

Mortaliteten inom 30 dagar efter ingrepp för kronisk 
ischemi var 2.7% hos patienter som var 80 år eller äldre 
och 0.9% hos patienter under 80 år (0.9%).
Andelen patienter som amputerats eller drabbats av en 
kardiovaskulär komplikation inom 30 dagar efter ingrepp 
för kronisk ischemi var relativt likartad hos patienter som 
var under 80 år respektive 80 är eller äldre. 

Ettårsmortaliteten efter ingrepp för akut ischemi har 
sjunkit de senaste åren, men var fortsatt hög hos patienter 
som är 80 år eller äldre (28 %).
Det finns en avsevärd variation i landet avseende antal 
utförda benartäringrepp på patienter över 60 respektive 80 
år per 100 000 länsinvånare i aktuellt åldersspann. Dessa 
skillnader inom landet manar till eftertanke och analys vid 
landets kärlcentra. 
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Trombotiserat aneurysm i tibialis anterior som opereras pga embolisering.  
Foto Håkan Pärsson Kalmar.

ENGLISH SUMMARY
The number of procedures for peripheral arterial disease in 
Sweden 2019 was 5538, which was slightly fewer than the 
year before. Thirty per cent of the patients were 80 years 
or older. About a third (34%) of the procedures were done 
on patients with intermittent claudication.

Associated cardiopulmonary comorbidities were com-
mon. Sixteen per cent of the patients were smokers and 
50% had quit smoking. No clear trend towards less smo-
king could be observed during the last few years.

A majority of the procedures were performed for chro-
nic peripheral arterial disease (86%) and 14% were done 
for acute ischemia. In patients with chronic ischemia, a 
clear majority of the procedures were endovascular (73%), 
17% were open procedures, 5% hybrid procedures and in 
5% the procedure was not successful. 

The proportion of patients who reported at least a 
minimum important difference in quality of life measured 

by VascuQoL-6 at 30 days after the procedure was 77% 
in patients with intermittent claudication and 66% in 
patients with critical limb ischemia. 

The 30-day mortality was 2.1% in patients treated for 
critical limb ischemia, 0.3% in patients with intermittent 
claudication and 6.7% in patients treated for acute limb 
ischemia. 

In patients who were 80 years or older, the 30-day 
mortality was after procedures for chronic limb ischemia 
was 2.7% compared to 0.9% in patients who were 
younger than 80 years.

The proportion of patients who suffered from car-
diovascular complications within 30 days was similar in 
patients who were younger than 80 years and patients 
who were 80 years or older.

A clear reduction in the use of drug eluting devices was 
observed during 2019. 
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Figur 1. Kartan inkluderar skattefinansierade variceroperationer 
per 100 000 invånare > 20 år / län för 2019. 

Figure 1. Tax funded varicose vein interventions per 100 000  
inhabitants > 20 years old/county 2019.

Vener 

VARICER
Förutom kärlkirurgiska enheter och landstingsdrivna 
venösa centra registrerar också fem privata kliniker 
behandlingar för varicer. Det är fler som rapporterar till 
Swedvasc än till Socialstyrelsens patientregister, ett antal 
privata kliniker registrerar inte i något kvalitetsregister och 
därmed är det totala antalet varicerbehandlingar årligen i 
Sverige okänt. Vi kan således inte beräkna täckningsgrad, 
men den absoluta majoriteten av behandlingar registreras 
nog i Swedvasc, ett stort förtroende. 

Kartan i Figur 1 visar antal registrerade ingrepp/100 
000 invånare > 20 år och som synes finns en avsevärd 
regional skillnad. Skillnaden i operationsfrekvens kan bero 
på att inte alla registrerar ännu, skillnader i indikationer, 
att man opererar undan en kösituation etc.

Sammanfattande data
I följande anges 2019 års siffror med 2018 års siffror i 
parentes. Antalet klarmarkerade registrerade ingrepp var 
10807 (9789) varav 71 % (70 %) på kvinnor. 3141 var 
bilaterala 29 %, alltså var 13948 ben behandlade. Medel-
åldern var 56 år (56 år), spridning 11 - 95 år. I tabell 1 ses 
demografiska data uppdelat i grupperna yngre och äldre 
än 80 år. Den kliniska bilden enligt CEAP-klassifikatio-
nen respektive finansiering ses i Figur 2 och 3, se nedan 
tema äldre.

De operationsmetoder som används allmänt ses i  
Tabell 2, inklusive när man använt flera metoder vid sam-
ma tillfälle tex endovenös metod + lokala extirpationer eller 
sklerosering. Endast några få angav lim eller annan metod, 
varför de ej är med i tabellen. De metoder som används 
specifikt för obliteration av vena saphena magna ses i  
Tabell 3, och där ses även siffror från 2018 för jämförelse. 

LENA BLOMGREN

Antal skattefinansierade variceroperationer per 100K 20+ länsinvånare
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Total N 545 10253 10807

Blödning N 46 218 264

8,4% 2,1% 2,4%

Tromboflebit N 52 1145 1197

9,5% 11,2% 11,1%

Tidigare djup ventrombos N 8 241 249

1,5% 2,4% 2,3%

Djup insuffiens N 42 303 345

7,7% 3,0% 3,2%

Tidigare variceringrepp N 135 2042 2177

24,8% 19,9% 20,1%

Endovenös op GSV N 350 5869 6219

64,2% 57,2% 57,5%

Injektionsbeh GSV N 51 808 859

9,4% 7,9% 7,9%

Stripping GSV N 1 225 226

0,2% 21,9% 20,9%

Tabell 1. Anamnes och behandlingsmetoder vid ingrepp +/- 80 års ålder.  
Table 1. Previous history and treatment methods at +/- 80 years of age.  
GSV = great saphenous vein, vena saphena magna.

Årets tema är äldre patienter, och i venmodulen är de procen-
tuellt färre än i artärmodulerna. Eftersom det är så stort antal 
patienter som opereras för varicer, i år över 10 000, så blir dock 
det absoluta antalet äldre patienter stort. Och hur går det för 
de äldre som följs upp? Bra visar det sig. De behöver dock följas 
upp i större utsträckning, framför allt bensårspatienterna, så att 
vi vet mer om vilken nytta vi gör med våra ingrepp. 
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Operationsmetod*

Utförda  
operationer

Öppen operation Endovenös operation
Injektions- 
behandling

Flera metoder vid 
samma operation

Antal
n

Andel
%

Strip-
ping

Phlebec-
tomier

SEPS EVLA RF Mekanisk+ 
sklero

Annan Skum Lösning Två Flera 
än två

Akademiska Sjukhuset 130 1.2 0 1 0 0 107 0 0 56 1 35 0

Blekingesjukhuset 21 0.2 1 8 0 0 15 0 0 0 4 7 0

Centrallasarettet Växjö 380 3.4 64 85 0 0 40 0 0 243 0 58 0

Centralsjukhuset Kristianstad 93 0.8 2 15 0 0 83 0 0 0 0 6 1

Centralsjukhuset i Karlstad 72 0.7 2 45 0 0 58 0 0 0 0 35 0

Falu Lasarett 245 2.2 0 75 1 0 93 109 0 68 0 91 5

Frölunda Specialistsjukhus 174 1.6 31 120 2 0 102 0 0 0 7 81 4

Hallands Sjukhus 165 1.5 1 19 0 60 0 31 2 75 2 25 0

Helsingborgs Lasarett 66 0.6 0 23 0 0 52 1 0 17 0 27 0

Karolinska Universitets-
sjukhuset

21 0.2 0 10 0 20 0 0 0 3 0 10 1

Länssjukhuset Ryhov 
Jönköping

84 0.8 3 10 0 0 76 0 1 1 0 8 0

Länssjukhuset i Kalmar 90 0.8 0 8 0 0 67 3 0 21 0 9 0

Mälarsjukhuset Eskilstuna 48 0.4 4 11 0 0 36 0 0 0 0 4 0

Narva Kirurg Center 1270 11.5 0 858 1 755 0 0 0 438 3 739 123

Norrlands Universitetsjukhus 42 0.4 10 10 0 0 29 0 0 0 0 7 0

NÄL 232 2.1 16 85 0 4 170 0 0 0 0 50 0

Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset

91 0.8 3 14 0 1 74 0 1 3 1 8 1

Scandinavian Venous Centre 2225 20.1 1 1645 16 1727 1 0 2 940 132 1158 531

Sjukhuset i Gävle 41 0.4 5 12 0 0 27 0 0 0 1 6 0

Sjukhuset i Hudiksvall 82 0.7 30 62 0 0 20 0 0 0 0 30 0

Skaraborgs Sjukhus Skövde 153 1.4 42 69 0 0 94 0 1 4 0 61 0

Sunderby Sjukhus 50 0.5 0 11 0 0 44 0 0 12 0 12 3

Sundsvalls Sjukhus 33 0.3 0 18 0 0 30 0 0 0 0 15 0

Södra Älvsborgs Sjukhus 83 0.8 27 33 0 0 39 0 0 10 0 27 0

Universitetsjukhuset Örebro 513 4.6 0 386 2 7 388 24 0 193 1 341 74

Universitetssjukhuset i 
Linköping

160 1.4 53 68 0 0 80 0 0 15 0 58 0

Västerviks Sjukhus 70 0.6 8 21 0 0 44 0 0 5 0 12 0

Västmanlands Sjukhus 
Västerås

198 1.8 12 35 0 0 11 152 1 16 3 33 0

Åderbråckscentrum 1020 9.2 1 826 1 909 7 2 0 279 11 738 142

Åderbråcksklinikerna 2441 22.1 0 1284 5 1454 2 0 0 443 371 968 80

Ådrakliniken 717 6.5 0 113 0 648 1 0 0 239 1 209 39

Östersunds Sjukhus 36 0.3 0 14 0 1 35 1 0 0 0 15 0

Riket 11046 100 316 5994 28 5586 1825 323 8 3081 538 4883 1004

Tabell 2. Fördelning av operationer och tillämpade operationsmetoder per sjukhus. 

Table 2. Treatment methods per unit.

*Flera operationsmetoder kan tillämpas under samma operation. SEPS = Subfascial Endoscopic Perforator Surgery, EVLA = Endovenous Laser Ablation,  
RF = Radiofrequency ablation, mekanisk + sklero = Clarivein eller Flebogrif

Uppföljning
1603 ingrepp, 16 %, följdes upp efter i medel 10 måna-
der varav 60 % med duplex, med ett stort spann på 1-24 
månader tid. För 2267 ingrepp, 23 %, var angivet att 
1-årsuppföljning ej skulle göras, varav 1797, 18 %, för 
att det inte är rutin på kliniken. Det stora flertalet saknar 
alltså uppföljning vilket man får anta är en resurs- och 

prioriteringsfråga. För de 1603 som följdes upp rappor-
terades 15 fall av DVT, 0,9 %, 10 fall av nervskador (3 
smärttillstånd, övriga utbredd känselnedsättning) och 5 
andra allvarliga komplikationer. Ingen hade dött inom 30 
dagar och 38 inom ett år, 0,4 %.  
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C2 varicer utan hudförändringar C3 ödem C4  eksem, pigmentering, 
lipodermatoskleros

C5 läkt eller
 C6 öppet bensår

Klinisk klass enligt CEAP
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Figur 2. Åldersfördelning per CEAP-klass.

Figure 2. Age distribution for clinical classes of CEAP.

Figur 3. Åldersfördelning per finansieringsmetod.

Figure 3. Age distribution for each kind of funding. 
Skattefinansierat = Tax funded, Försäkringsbolag = 
Insurance company. 
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Årets tema de äldre
545 registrerade ingrepp, 5 % (4,8 %) gjordes på patienter 
som var 80 år och äldre. Skillnaderna är överlag inte så 
stora i indikationer, tabell 1, men i åldersgruppen 80 + är 
det vanligare med indikationen blödning, något färre med 
tromboflebiter, färre djupa ventromboser i anamnesen 
men samtidigt fler med djup insufficiens. Det görs färre 
öppna ingrepp i den äldre gruppen vilket innebär fler in-
grepp i lokalbedövning, vilket i sin tur möjliggör behand-
ling av patienter som inte är lämpliga för generell anestesi. 
Skillnader i åldersfördelning i kliniska klasser enligt CEAP 
ses i Figur 2, icke förvånande dominerar de äldre de mer 
avancerade stadierna.  Finansiering i olika åldersklasser ses 
i Figur 3, de äldres behandlingar är i större utsträckning 
offentligt finansierade.

470 opererade 2018 var 80+ och 109 följdes upp (23 %), 
av dessa hade en fått DVT och en känselnedsättning. 13 
av 470 (2,8 %) hade dött inom ett år, dvs lägre än förvän-
tat för åldern. 

Vår prioriterade grupp – bensåren
1021 ingrepp (1121 ben) registrerades, 498 pga läkt och 
523 pga öppet bensår, 9,4 % (9,7 %) av hela varicer-
gruppen. Sammanlagd sårtid före ingrepp angavs till < 3 
månader i 11 %, 3-12 månader i 47 %, > 1 år i 24 % och 
18 % svarade vet ej. 48 % var kvinnor, medelålder 66 år, 
spridning 20-95 år. Två har dött inom 30 dagar, 17 inom 
ett år. 

Av de 950 bensårspatienter som opererades 2018 hade 
endast 228 (24 %) följts upp, hälften via telefon, efter en 
medeltid av 10 månader (1-24). Av de 228 uppföljda hade 
27 ett öppet bensår vid kontrollen, dvs 88 % var sårfria. 
En tidigare bensårspatient kan enligt CEAP-klassifika-
tionen aldrig klassificeras lägre än C5, läkt bensår, och 
tyvärr verkar inte det vara känt, eftersom 40 % av bensårs-
patienterna klassats som C0-C4 vid uppföljning. CEAP-
klassifikationen har nyligen reviderats, men inte vad gäller 
just bensår (ref ). Det är angeläget att följa upp denna 
patientgrupp bättre eftersom studier tyder på att risken 
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                                        2018                                                                        2019

Öppen 
operation

Endovenös operation Injektions-
behandling

Öppen 
operatio

Endovenös operation
Injektions- 
behandling

Sjukhus Stripping EVLA RF Mekanisk 
+ sklero

Stripping EVLA RF Mekanisk 
+ sklero

Akademiska Sjukhuset 0 0 76 0 5 0 0 79 0 8

Blekingesjukhuset 7 0 3 0 0 1 0 12 0 0

Centrallasarettet Växjö 6 0 69 0 267 9 0 39 0 223

Centralsjukhuset i Karlstad 2 0 47 0 0 2 0 49 0 0

Falu Lasarett 0 1 49 0 27 0 0 59 89 27

Frölunda Specialistsjukhus 8 0 16 0 0 24 0 88 0 0

Hallands Sjukhus 2 0 0 62 151 1 52 0 31 50

Karolinska Universitetssjukhuset 0 27 0 1 5 0 10 0 0 1

Länssjukhuset Ryhov Jönköping 0 0 102 0 0 2 0 54 0 0

Länssjukhuset i Kalmar 3 0 44 0 1 0 0 60 2 2

Mälarsjukhuset Eskilstuna 0 0 29 0 1 4 0 28 0 0

Narva Kirurg Center 0 782 0 1 131 0 590 0 0 125

Norrlands Universitetsjukhus 24 0 13 0 0 9 0 28 0 0

NÄL 23 1 200 0 0 13 3 138 0 0

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2 0 94 0 0 1 1 56 0 0

Scandinavian Venous Centre 0 1386 0 1 173 1 1370 0 0 194

Sjukhuset i Gävle 19 0 15 0 0 4 0 14 0 0

Sjukhuset i Hudiksvall 27 0 21 0 0 29 0 18 0 0

Skaraborgs Sjukhus Skövde 23 0 20 0 0 34 0 89 0 0

Sunderby Sjukhus 0 0 2 0 0 0 0 31 0 3

Sundsvalls Sjukhus 0 0 22 0 0 0 0 26 0 0

Södra Älvsborgs Sjukhus 33 0 51 0 0 26 0 35 0 0

Universitetsjukhuset Örebro 12 1 250 15 36 0 5 261 20 49

Universitetssjukhuset i Linköping 18 0 18 0 2 49 0 71 0 3

Västerviks Sjukhus 11 0 42 0 1 3 0 40 0 0

Västmanlands Sjukhus Västerås 16 0 8 134 2 11 0 10 125 2

Åderbråckscentrum 0 776 22 0 61 1 674 7 0 72

Åderbråcksklinikerna 0 914 2 0 33 0 1293 2 0 68

Ådrakliniken 0 324 33 0 5 0 537 0 0 28

Riket 237 4212 1248 214 901 226 4535 1424 269 859

Tabell 3.  Tillämpade operationsmetoder vid behandling av vena saphena magna insuffiens per sjukhus 2018 och 2019. Alla registreringar är inkluderade,  
även icke-klarmarkerade. Flera operationsmetoder kan tillämpas vid samma operation. 

Table 3. Treatment methods for the great saphenous vein per unit 2018 and 2019. More than one method can be used at each operation.

Tabell 4. Tillämpade interventioner för akut infrarenal venös trombos per sjukhus.

Table 4. Treatment methods for acute infrarenal venous thrombosis per unit.

Sjukhus Lokal trombolys
Mekanisk tromb-

fragmentering
PTA Stent

Akademiska Sjukhuset 21 15 20 7

Karolinska Universitetssjukhuset 3 2 0 0

Mälarsjukhuset Eskilstuna 3 1 1 1

Norrlands Universitetsjukhus 6 5 4 3

Skånes Universitetssjukhus 1 1 1 1

Sunderby Sjukhus 1 0 1 0

Södersjukhuset 1 0 0 0

Universitetsjukhuset Örebro 3 0 1 2

Västmanlands Sjukhus Västerås 2 0 0 0

*Flera operationsmetoder kan tillämpas under samma operation.
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Trauma
Iatrogen 
skada Malignitet

Venöst 
aneurysm

Pelvic congestion 
syndrome/varikocele

Venöst  
thoraxapertursyndrom Trombos

Primär djup 
insufficiens

Akademiska Sjukhuset 0 4 6 0 1 13 14 1

Blekingesjukhuset 1 0 0 0 1 0 4 0

Centrallasarettet Växjö 0 0 0 0 2 0 0 0

Centralsjukhuset Kristianstad 0 1 1 0 0 0 0 0

Centralsjukhuset i Karlstad 0 0 0 0 1 0 0 0

Hallands Sjukhus 1 0 0 0 0 0 0 0

Helsingborgs Lasarett 0 0 1 0 2 0 2 0

Karolinska Universitetssjukhuset 0 0 7 3 1 0 0 1

Länssjukhuset Ryhov Jönköping 1 2 1 0 0 0 1 0

Länssjukhuset i Kalmar 0 0 0 0 1 0 0 0

Mälarsjukhuset Eskilstuna 0 0 0 0 0 0 1 0

Norrlands Universitetsjukhus 0 0 2 0 6 0 4 0

NÄL 0 2 8 0 12 1 3 1

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 4 9 1 1 2 1 0

Skaraborgs Sjukhus Skövde 0 0 0 0 3 0 1 0

Skånes Universitetssjukhus 0 2 7 0 0 6 5 0

Södersjukhuset 1 2 3 0 9 49 35 0

Universitetsjukhuset Örebro 0 0 0 0 1 0 1 0

Universitetssjukhuset i Linköping 0 0 0 0 3 0 1 1

Västmanlands Sjukhus Västerås 0 0 0 0 1 0 0 0

Ådrakliniken 0 0 0 0 1 0 0 0

Östersunds sjukhus 0 0 0 0 1 0 1 0

Riket 5 17 45 4 47 71 74 4

Tabell 5. Antal indikationer för åtgärd registrerade i Övrig ven Table 5. Indications for treatment in Miscellanous veins
* Flera indikationer kan finnas för samma operation

Kompletterande sklerosering vid återbesök efter varicerbehandling pga bensår 
(foto Ebba Elfstrand, Karlskoga).

för nya bensår eller utebliven läkning ökar om det finns 
kvarvarande venös insufficiens, och smärre restvaricer kan 
med fördel behandlas med sklerosering på mottagningen 

INFRARENAL OBSTRUKTION
Infrarenal obstruktion innefattar behandling av venösa 
tromboser eller posttrombotiska tillstånd i nedre extre-
miteter upp tom vena cava. Även här är täckningsgraden 
oklar. 2019 registrerades 70 ingrepp (48 år 2018), 41 på 
kvinnor, 29 på män. Medelåldern var 43 år (45), spridning 
16-86 år, endast 2 patienter var över 80 år. Symtomgi-
vande sida var höger sida i 10 fall, vänster i 47 och bägge 
benen i 13 fall. 

Indikationen för behandling var akut djup ventrombos 
i 43 fall (31) varav med flegmasi i 7 fall (8), posttrom-
botiskt syndrom 22 (18), venös claudicatio 15 (10), och 
ockluderat stent 10 (11). Flera indikationer kan finnas för 
en patient. Fyra patienter hade bensår.

Vid akut djup ventrombos gjordes inga öppna trombe-
ktomier. Fördelning endovaskulära ingrepp ses i tabell 4. 
Anatomisk utbredning av trombosen var vena cava inferior 
i 15 fall, vena iliaca 43, vena femoralis 35 och vena pop-
litea i 18 fall. Vid indikationen posttrombotiskt syndrom 
utan akut trombos, 19 fall, fick 15 patienter stent.

Av de 48 som behandlades för akut hög ventrombos eller 
posttrombotiskt syndrom 2018 så följdes 31 ingrepp upp 
efter 13 månader, spridning 10-16, av dessa hade 28 en 
öppetstående rekontruktion. Två hade haft en lungemboli 
eller DVT utanför behandlat område, 6 hade analgetika-
krävande smärta och en fått annan allvarlig komplikation. 
Ingen av dem som behandlats 2018 dog under uppfölj-
ningstiden, men en patient med malignitet som behand-
lats 2019 dog efter 9 månader.
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Övrig ven 
Övrig ven innefattar de ingrepp på vener som inte ingår 
i Infrarenal obstruktion eller Varicer, en ganska spretig 
undermodul, endast ett urval redovisas här. Under 2019 
var 222 klarmarkerade ingrepp registrerade (171 år 2018), 
100 registrerades på kvinnor, 122 på män. Medelåldern 
var 47 år (44), spridning 13-85, 3 patienter var över 80 år. 
18 har dött varav 4 inom 30 dagar. 

De indikationer som valts finns i Tabell 5. Det finns en 
avsevärd skillnad mellan enheter men de flesta gör endast 
enstaka ingrepp per indikation. Av de 74 registreringar 
som är angivna med indikationen trombos är den anato-
miska utbredningen vena subclavia 46, vena cava superior 
11, axillobrachiala 7, viscerala 2, vena jugularis interna 1, 
övrig ven 4 samt iliacocavala och femoropoliteala vener 
11, av de senare skulle troligen flera registrerats i under-
modulen Infrarenal obstruktion eftersom de behandlats 
med trombolys och stentning. 

45 registreringar hade indikationen malignitet, 26 ope-
rerades öppet med trombektomi i 6 fall, bypass 2, ligatur 
7, transposition 1, interponat 4 och rafi 12, de endovasku-
lärt behandlade var 19 med 17 stentningar, 1 embolisering 
och 1 PTA utan stent. En profundatransposition gjordes 
på indikationen primär djup insufficiens.

SAMMANFATTNING OCH PÅ GÅNG
•  Det går bra för de äldre patienter som opererats för 

varicer
•  Det går också bra för dem som opererats pga bensår
•  Antalet registreringar ökar fortfarande fra i varicermo-

dulen men andelen som följs upp är liten. Troligen kan 
det bli bättre när vi nu lägger in ett kort livskvalitets-
formulär för varicer liknande VascuQol för benartärer, 
det öppnar möjligheten att skicka detta formulär som 
uppföljning, per brev eller digitalt.

•  En nationell arbetsgrupp har bildats för att utarbeta natio-
nella riktlinjer för varicer och venösa bensår. På vårmötet 
var planerat ett förmöte för diskussion kring detta arbete. 
Pga Covid-19 är vårmötet inställt men vi undersöker 
möjligheter för diskussion i andra medier. Mejla också 
gärna synpunkter och förslag för riktlinjerna samt även 
om venmodulen till lena.blomgren@regionorebrolan.se

•  Venösa trombolyser, stentningar och rekonstruktioner är 
få eller underrapporterade. I det pågående arbetet med 
kunskapsstyrning diskuteras koncentration till få enheter.

Referenser
Lurie et al. CEAP classification system and reporting standard, revision 2020.  
J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2020 Feb 26. [Epub ahead of print]

Kibrik et al. Safety and efficacy of endovenous ablations in octogenarians,  
nonagenarians, and centenarians. J Vasc Surg: Venous and Lym Dis 2020;8:95-9.

ENGLISH SUMMARY
The present registry for venous interventions was laun-
ched February 2016 and is subdivided in three: 

Varicose veins (VV). 33817 treatments are registered 
since start, 10807 during 2019. There is a considerable re-
gional difference in number of procedures, Figure 1. 3141 
procedures were bilateral, (29 %), 71 % female, mean age 
56 (11 - 95), 20 % had been treated for VV previously. 
9,4 % were CEAP C5 or C6. Demographics for older and 
younger than 80 years are presented in Table 1, distribu-
tion of clinical class of CEAP related to age is presented in 
Figure 2 and distribution of clinical class of CEAP related 
to funding in Figure 3. Methods used are presented in 
Table 2 for all metods and in Table 3 for treatment of the 
great saphenous vein. 

Infrarenal obstruction. Includes treatment of infra-
renal thrombosis and postthrombotic changes. 70 treat-
ments (59 % female) were registered, mean age 43 years. 
The indication for intervention was proximal deep venous 
thrombosis 43 in cases, postthrombotic syndrome 22,  
venous claudication 15, and/or occluded stent 10. Inter-
ventions used for acute thrombosis are shown in Table 4.

Miscellanous venous. The remaining venous inter-
ventions, 222 of which 45 % were female, mean age 47. 
Indications for treatment are seen in Table 5, the most 
common was venous thoracic outlet syndrome.

Kärlkirurger använder allt mer ultraljud själva i sin vardag, här Linda Bilos, 
kärlsektionen Örebro.  Foto: Ebba Elfstrand
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Popliteaaneurysm 
JOACHIM STARCK

Årets rapport fokuserar på den äldre patienten också vad gäller popliteaaneurysm. 2019 utfördes  
206 popliteaaneurysmoperationer i Sverige varav 38 operationer var på patienter som var 80 år  
eller äldre. Sedan 2014, då åtgärder för popliteaaneurysm fullt ut registrerats i en egen modul,  
har andelen patienter över 80 år legat runt 15 - 20 %. 

Figur 1. Antal operationer för popliteaaneurysm per 100 000 länsinvånare 
över 60 års ålder  under perioden 2014-2019. Streck = median, romb = 
medelvärde. 

Figure 1. Number of interventions for poplitetal aneurysms per 100 000 county 
residents over 60 years of age during 2014-2019.“Antal operationer” = number 
of interventions. Line = median, diamond = mean.
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Tabell 1. Fördelning av preoperativ indikation för åtgärd pga PAA beroende på ålderskategori (över eller under 80 år) åren 2014-2019.

Table 1. Distribution of indications for PAA surgery depending on patient age (over or under 80 years of age). 

Ålder

Indikation N (%) Indication N (%)

TotalAsymtomatisk  
(Asymtomatic)

Kronisk ischemi
(Chronic ischemia)

Akut ischemi
(Acute limb 
ischemia)

Ruptur  
(Rupture)

Övrigt
(Other)

≥80 year 84 (50) 29 (17) 40 (24) 0 15 (9) 168 (100)

<80 year 16 (42) 2 (5) 12 (32) 3 (8) 5 (13) 38 (100)

Total 100 31 52 3 20 206

χ2=17.938 · df=4 · Cramer’s V=0.295 · Fisher’s p=0.005

Andelen icke-rökare var 29 %, 43 % var före detta rökare, 
något lägre jämfört med tidigare år, och 14 % var aktiva 
rökare. Av dem som opererades för asymtomatiska pop-
liteaaneurysm var 7 stycken aktiva rökare. Aneurysm på 
andra lokaler var vanligt; 72 % hade ett känt eller opererat 
kontralateralt popliteaaneurysm och 37 % hade ett känt 
eller opererat bukaortaaneurysm. 

BAKGRUND 
Popliteaaneurysm, eller bråck på knäpulsådern, är en 
mycket ovanlig åkomma som dock kan leda till betydande 
konsekvenser för den som drabbas, framför allt med risk 
för extremitetshotande ischemi.

2013 sjösattes en egen modul avsedd att registrera 
operationer för popliteaneurysm i Swedvasc. Sedan 2014 
är modulen i princip heltäckande för svenska operationer 
för poplitenaneurysm. Trots att operationer för poplitea-
aneurysm är sällsynta kan Swedvasc tack vare den höga 
täckningsgraden under en längre tid bidra med data även 
för subgruppsanalyser. 

I modulen registreras data som är relaterade till indika-
tion, riskfaktorer (ett begränsat antal), operationsmetod 
samt 30 dagars och 1 års uppföljningar. Data samkörs 
med befolkningsregistret för överlevnadsanalys. Modulen 
har inte genomgått extern validering eller monitorering 
men har varit föremål för omfattande forskning som gett 
internationell uppmärksamhet.

EPIDEMIOLOGI OCH RISKFAKTORER 
Under 2019 utfördes 206 åtgärder för popliteaaneurysm 
på 181 patienter, varav 26 registreringar var reoperatio-
ner. Det var en klar manlig dominans bland patienterna 
med endast 8 % kvinnor. Medelåldern var 72 för män 
respektive 70 år för kvinnor vid tidpunkten för ingreppet. 
Rökning var den dominerande registrerade riskfaktorn. 
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Figur 2. Antal popliteaaneurysmoperationer för patienter 80 år och äldre per  
100 000 länsinvånare över 80 år under perioden 2014-2019.  
Streck = median, romb = medelvärde. 

Figure 2. Number of interventions for poplitetal aneurysms on octagenarians and 
older per 100 000 county residents over 80 years of age during 2014-2019.“An-
tal operationer” = number of interventions. Line = median, diamond = mean. 

71 % av patienterna stod på statinbehandling, 28 % hade 
någon form av antikoagulationsbehandling, 69 % stod på 
trombocythämmare, varav 5 % hade dubbel trombocyt-
hämning vid tidpunkten för operation.

Regionala skillnader
De regionala skillnaderna för antal opererade poplitea-
aneurysm per 100 000 länsinvånare över 60 år består och 
bekräftas från tidigare år. Nu med data från sex år (2014 - 
2019) kunde man anta att antalen skulle dra sig mot riks-
genomsnittet, men så tycks det inte vara (fig 1). Däremot 
är motsvarande regionala skillnader i patientgruppen 80 år 
och äldre mindre (fig 2).

INDIKATIONER
Indikationen för åtgärd av popliteaaneurysm fördelas 
enligt figur 3.

Fördelningen mellan indikation för åtgärd under 2019 
är i princip oförändrat jämfört med tidigare år, möjligtvis 
ses något ökad andel åtgärdade asymtomatiska poplitea-
aneurysm. Ålder tycks också styra operationsindikation 
då andelen som opereras för asymtomatiska aneurysm 
är lägre bland patienter över 80 år medan andelen med 
akut ischemi är högre i denna grupp. Samtliga rupturer 
var registrerade i den äldre åldersgruppen. Andelen med 
kronisk ischemi är mycket liten i gruppen över 80 år men 
andelen ”övrigt” är stor där venstas, lokal svullnad kan 
vara indikation för åtgärd men oftast finns inget angivet. 
Registrerande kliniker uppmuntras att skriva något i kom-
mentarsfältet när indikation ”övrigt” anges (tabell 1). 
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Figur 3. Fördelning av indikationer för ingrepp vid popliteaaneurysm 2019. 

Figure 3. The distribution of indications for popliteal aneurysm interventions-2019.

“Inga symtom” = no symtoms,“Kronisk ischemi” = chronic ischemia (including 
intermittent claudication and critical limb ischemia),“Akut ischemi” = acute 
ischemia,“Ruptur” = rupture, “Övrigt” = other indications.
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Asymtomatiskt popliteaaneurysm
Indikationen för att åtgärda ett asymtomatiskt poplitea-
aneurysm styrs av anerusymets diameter och trombin-
nehåll och utförs som ett förebyggande ingrepp mot akut 
eller kronisk ischemi i aktuellt ben. 2019 utfördes 100 
ingrepp pga ett asymtomatiskt popliteaaneusym. Diame-
tern hos dessa var i medeltal 32 mm (range 16 – 83 mm) 
och 86 % uppvisade trombinnehåll.

Kronisk ischemi
Ett popliteaaneurysm kan orsaka kronisk ischemi pga 
ocklusion eller stenosering av kärlsegmentet och delas in 
i två kategorier på samma sätt som vid benartärsjukdom, 
nämligen claudicatio intermittens med gångrelaterade 
smärtor eller kritisk ischemi med värk och/eller sår, även 
om den underliggande patofysiologin skiljer sig åt. Av 31 
ingrepp (15 %) utförda på indikationen kronisk ischemi 
var 18 operationer pga claudicatio och 13 pga kritisk 
ischemi. I denna grupp var aneurysmets medeldiameter 
28 mm (range 15 – 46 mm). Årets registreringar skiljer sig 
inte nämnvärt från de senaste fem åren.

Akut ischemi 
I olyckliga fall orsakar ett popliteaaneurysm akut ischemi 
pga ocklusion vilket kan kräva ett snabbt handläggande. 
52 ingrepp (25 %) utfördes pga akuta symtom och i 42 % 
av fallen bedömdes extremiteten som omedelbart hotad. 
Medeldiametern i denna grupp var 33 mm (range 0 - 75 mm) 
och i 94 % av dessa registreringar angavs förekomst av 
tromb i aneurysmet. 
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Akuta och oplanerade ingrepp
Under 2019 registrerades 60 operationer som akuta eller 
oplanerade pga ett popliteaaneurysm. Indikationen för  
77 % av dessa var akut ischemi av vilka extremiteten be-
dömdes som omedelbart hotad i 45 % av fallen. Andelen 
öppna operationer vid akuta ingrepp var 60 %, (n=36). 
35 st opererades med en bypass där vengraft användes till 
89 %. Endovaskulär metod (n=15) var dock vanligare vid 
akuta än vid elektiva ingrepp (25 %, vs 10 %). 5 operatio-
ner registrerades som hybridingrepp. Fyra patienter rap-
porterades som behandlingsförsök - ej revaskulariserade
Antalet avflödeskärl på underbenet har stor betydelse för 
rekonstruktionens prognos. 50 % av patienterna rappor-
terades ha ett eller inget avflödeskärl i den här gruppen. 
Preoperativ trombolys utfördes i 18 fall (30 %).

RESULTAT OCH KOMPLIKATIONER  
– 30 DAGARS UPPFÖLJNING

Icke akuta och planerade ingrepp
Mortaliteten i den perioperativa perioden vid elektiva 
operationer för popliteaaneurysm är mycket låg. Man ser 
ingen mortalitet alls vid 30 respektive 90 dagar postope-
rativt. Amputationsfrekvensen är också rapporterad låg, 
under 1 %. Dock saknas uppföljning i ungefär 5 % av 
fallen. Däremot är det hög andel behandlingskrävande 
sårkomplikationer (20 %) i den öppet opererade gruppen. 
Inga sårkomplikationer rapporterades i den endovaskulärt 
behandlade gruppen. I övrigt noterades inget fall av be-
handlingskrävande kompartmentsyndrom. Inga komplika-
tioner i form av hjärtinfarkt, hjärnblödning eller ischemisk 
stroke var rapporterade vid 30-dagars uppföljning.

Akuta och oplanerade ingrepp
Den perioperativa mortaliteten vid akuta och icke plane-
rade operationer för popliteaaneurysm är också mycket 
låg, 0 % vid 30 och 3 % vid 90 dagar. Andelen amputa-
tioner rapporterades till 4 %, men data saknades i 17 % 
av fallen. Andelen sårkomplikationer var än högre efter 
akut kirurgi, närmare 27 % enligt 30-dagars uppföljning. 
Fasciotomi utfördes i 4 fall efter öppen kirurgi, i 2 fall 
efter endovaskulärt ingrepp och 2 fall efter hybridingrepp. 
Ingen hjärtinfarkt eller hjärnblödning, men en stroke var 
registrerat vid 30-dagarsuppföljning. 

1-års uppföljning (2018 års operationer) 
Vid 1-årsuppföljningen saknas 17-30 % registreringar  
(beroende på variabel) vilket gör analyserna osäkra med 
stor risk för selection bias. Överlevnadsdata är dock tillför-
litliga då Swedvasc-rapporten är kopplad till befolknings- 
registret. 

Ruptur
Att popliteaaneurysm rupturerar är mycket ovanligt. De 
senaste åren har det legat under 10 fall per år och 2019 
registrerades 3 rupturer. Aneurysmstorleken för dessa var 
angiven till 50 mm i två av fallen medan uppgift saknades 
för ett fall. 

OPERATIONSMETODER
Vetenskapliga data avseende långtidsresultat har talat för 
att öppen kirurgi är ett bättre alternativ än endovaskulär 
kirurgi för popliteaaneurym, även om det är behäftat 
med mer sårläkningskomplikationer (se nedan). Tren-
den i Sverige har också gått mot en större andel öppen 
kirurgi vilken fortsätter 2019 efter ett mindre trendbrott 
2018 (fig 4). Ålder tycks också ha betydelse för val av 
operationsmetod. Ser man till data från 2014 – 2019 var 
andelen endovaskulärt behandlade 30 % i gruppen över  
80 år medan den var bara 13 % i gruppen under 80 år.

Planerade ingrepp 
146 operationer för popliteaaneurysm registrerades som 
planerade varav 87 % utfördes med öppen teknik. Veng-
raft dominerade och användes till 93 % vid by-passkirurgi 
och till 70 % för interpositionsgraft, vilket motsvarar ti-
digare år. Drygt 50 % hade trekärlsavflöde, 18 % hade ett 
eller inget avflödeskärl på underbenet. 14 (10 %) patienter  
behandlades endovaskulärt vid planerad kirurgi, en 
minskning med hälften jämfört med föregående år. Av 
dessa hade 21 % ett eller inget avflödeskärl på underbenet 
medan 44 % hade trekärlsavflöde vid operationstillfället. 
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Figur 4. Antal operationer per operationsmetod och år, under perioden 
2014-2019. 

Figure 4. Number of different types of interventions for popliteal aneurysms per 
year, 2014-2018. ”Antal operationer” = number of interventions, 
“Endovaskulär” = endovascular surgery, “Öppen” = open surgery, 
“Hybrid” = hybrid surgery .
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ENGLISH SUMMARY

During 2019, 206 interventions for popliteal 
aneurysms (PAA) were registered in Swedvasc. 

92 % were male, with a mean age of 72 years. 

57 % had a history of smoking. 

Aneurysms in the contralateral limb were present in 
72 % (treated or not treated) and in the aorto-ilica 
segment in 37 %. 

71 % were treated with statins, 69 % with trombocyte 
inhibitors and 28 % with anticoagulants. 

There was a large difference in intervention rates 
between the different Swedish regions (fig 1). 

The different indications for treatment of PAA are 
shown in fig 2. 

The trend towards open surgery for PAA in Sweden 
was halted last year but is now resumed (fig 4). There 
were significant differences in the distribution of 
indications for PAA surgery depending on patient age 
(Table 1).

There was no 30- or 90-days mortality for patients 
treated for PAA during 2019, neither after acute nor 
elective surgery. 1-year mortality (surgery performed 
2018) was 0 % in patients treated electively and 7 % 
in patients treated for acute ischemia.

The registered amputation rates were low at 30-days 
but not reliable at one year due to 30 % missing 1 
year follow up. 

 

Icke akuta och planerade ingrepp 
1-års överlevnad efter elektiv popliteaaneurysmkirurgi var 
98 %. Amputationsfrekvensen var 1 %. Vid 1-års uppfölj-
ning stod 83 % på statiner och 85 % på trombocythäm-
ning varav 92 % hade dubbel trombocythämning. 20 % 
hade antikoagulationsbehandling.  

Akuta och oplanerade ingrepp
1-årsmortaliteten efter akuta ingrepp var 7 %. Över 50 
% av 1-årsuppföljningarna efter akuta och oplanerade 
ingrepp saknades. Av dem som hade följts upp registrera-
des 3 % som amputerade. Andelen med statiner var 86 %, 
trombocythämning 65 %, varav 90 % hade enkel trombo-
cythämning. 34% hade antikoagulationsbehandling. 

FAKTARUTA:
•  206 operationer för popliteaaneurysm på 181 patienter 

utfördes 2019, något fler än tidigare år.
•  15 % av patienterna var 80 år eller äldre. 
•  De regionala skillnaderna avseende andel opererade per 

antal länsinvånare över 60 år var tydliga. 
•  Amputationsfri överlevnad var mycket hög och mortali-

teten mycket låg.
•  Andelen öppen teknik vid kirurgi för popliteaanuerysm 

dominerar och fortsätter att bli större 2019 efter trend-
brott 2018.
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Under de senaste decennierna har det skett stora föränd-
ringar såväl nationellt som internationellt vad gäller access 
för hemodialys avseende inställningen till kärlaccess, 
klinisk forskning, handläggning och omhändertagan-
det av patienten och accessen. Till exempel har andelen 
fistlar varierat över tid. I svenska njurregister (SNR) finns 
data på detta sedan 2003, där lägst andel fistel noterades 
2008 (65 %). Med syfte att öka fistelanvändning togs i 
USA ett ”Fistula First Initiative” med ett målvärde på 66 
%. Detta initiativ påverkade även svensk dialysvård och 
andelen fistlar ökade stadigt fram till 2013 (72 %), för att 
sedan sjunka och var innevarande år 66 %. Fistula First 
Initiativet har bidragit till många positiva förändringar 
men även en del bakslag. Ett ökat antal fistlar har aldrig 
mognat ut. Fistlar har anlagts och reintervenerats utan 
att de har kommit i bruk, med allt var det innebär av tid 
och resurser för såväl sjukvård som patient. Att fatta rätt 
beslut kring accessen är mycket komplext och kräver ett 
multidisciplinärt samarbete. Utöver de oftast lättvärderade 
anatomiska, kirurgiska övervägandena behöver process-
relaterade faktorer som timing i sjukdomsförloppet och 
infrastruktur liksom patientfaktorer som bland annat 
förväntad överlevnad, samsjuklighet och patientpreferens 
vägas in. Som ett led att möta denna nya utveckling har 
registret anpassats, SNR är snart komplett. Hela förloppet 
från njurbiopsi i predialysfas till aktiv NEB registreras och 
kan följas. Sedan 2017 finns även en modul för registre-
ring av patientrelaterad livskvalitet. 

ÅRET SOM GÅTT –

Dialys Access Databas i Svenskt Njurregister  
(SNR Access)
Den årliga valideringen gentemot nationella patientregist-
ret (PAR) visade oförändrad täckningsgrad 2019 (82 %) 
för anlagda fistlar, men lägre för reoperationer (64 %). Ett 

Dialysaccess 2019 
BIRGITTA SIGVANT OCH GUNILLA WELANDER 

Det medicinska landskapet inom accessvården håller på att skifta från ett populationsbaserat  
förhållningsätt där en accesstyp, företrädesvis nativ fistel, rekommenderats för alla - mot  
personcentrerad vård. Patientens hela livsväg med njurersättningsbehandling (NEB) ska  
beaktas med mål att erbjuda rätt access till rätt patient i rätt tid av rätt orsak.

identifierat problem är diagnossättning för öppna reinter-
ventioner. Ett förbättringsförslag är att ingrepp registreras 
på ett likartat sätt nationellt enligt tabell 1. En diskus-
sion kring detta pågår med Svensk kärlkirurgisk förening. 
Endovaskulära åtgärder har rapporterats till PAR i låg 
utsträckning, totalt 446 ingrepp jämfört med 1276 i SNR 
vilket försvårar validering.

Den vanligaste diagnosen för nyupptagna patienter i 
NEB är diabetes. Utöver diabetes som primär bakomlig-
gande orsak till njursvikt, har ett betydande antal pa-
tienter med annan orsak till uremi också diabetes vilket 
innebär att 40 % har diabetes som dominerande eller 
bidragande orsak till uremi. Kronisk glomerulonefrit 
är den vanligaste diagnosen bland prevalenta patienter. 
Incidensen nyupptagna patienter har succesivt minskat 
under 2000-talet (figur 1) vilket skulle kunna förklaras av 
förbättrad uremi- och diabetesvård. Trots den sjunkande 
incidensen är antalet prevalenta patienter i NEB väsent-
ligen oförändrat och förklaras av en ökande överlevnad i 
denna grupp. 

Tabell 1. Förslag på åtgärdskoder för reintervention av fistlar .

INGREPP
Alternativ i SNR

KOD

Transponering PBU99

Avligering vengren PBU99

Anastomosrevsion PBU82

Flödesreducerande ingrepp PBU99

Patchplastik (ven/syntet) PBU 82

Interposition graft (ven/syntet) PBU99 + PBL10/20/30 eller 99

Trombectomi PBU74

Trombolys PBU87

PTA PBU83

Övrigt PBU 99

Vid kombinerade ingrepp tex revision/avligering av vengren, 
Tromebectomi/trombolys mfl ska samtliga åtgärdskoder anges
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Figur 1. Incidens. Nyupptagna patienter med njurersättande behandling (NEB) under åren 1991-2018.  
Åldersgrupperade, per miljoner invånare i åldersgrupperna <65 år/ 65- år. 

Figur 2.  Andel AV-fistel eller AV-graft fördelat på klinik 2019 (95% konfidensintervall)

VERKSAMHET UNDER 2019
Det är ett kvalitetsmål att öka autonom behandling, 
såsom självdialys där hemodialys sköts av patienten i 
hemmet alternativt på enhet, eller peritoneal dialys (PD) 
som också sköts av patienten i hemmet, undantagsvis av 
personal, så kallad assisterad PD. Andelen patienter med 
autonom behandling är i riket 36 % och varierar mellan 
länen från 16 % (Värmland) till 52 % (Gävleborg). För 
att möjliggöra självdialys har placering av fisteln stor bety-
delse för att patienten ska sticka sig själv vilket måste tas i 
beaktande tidigt vid accessplanering.

Vid årsskiftet fanns 4086 patienter i dialys, varav 852 
(21 %) hade PD, vilket är en liten ökning jämfört 2018 då 
834 hade PD. I registret finns data för 2495 PD katetrar, 
där 548 anlades innevarande år. Det är en liten ökning jäm-
fört 2018 då 441 inläggningar registrerades. Denna ökning 
kan vara en reell ökning eller ett resultat av ökad registring 
då PD modulen endast varit tillgänglig ett par år. De flesta 
katetrar anlades av kärlkirurg (42 %) med laparatomi (45 %), 
följt av perkutan- (30 %) och laparoskopisk operations-

metod (25 %). Komplikationsfrekvensen inom 30 dagar var 
11 % där exit-site infektion var vanligast (n=18). Komplika-
tion med migration av katetern försvårar fungerande dialys 
och för att komma runt det har olika katetertyper använts, 
exempelvis tungstenskateter. I hela registret hade 4 % av 
dessa migrerat jämfört 7 % av övriga katetrar. 

Liksom tidigare år startas fortfarande huvuddelen 
patienter i hemodialys med central dialyskateter (CDK) 
(75 %) men får sin fistel under pågående NEB (figur 2). 
För att ändra denna envisa trend krävs förbättrat teamar-
bete. Med hjälp av registret finns möjlighet, för de flesta 
patienter, att planera för en access och vid behov reinter-
vention. För de operande enheterna behöver resurser vigas 
för accesskirurgi och samordnas av en koordinator.

NYANLAGDA FISTLAR 
Det anlades under året 662 fistlar varav 101 graft (15 %). 
Totalt var 242 (37 %) av fistlarna anlagda i predialysfas 
(CKD fas V) med ett GFR <15ml/min.

Knappt hälften (43 %) av de nyanlagda fistlarna 
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krävde en reintervention där 17 % gjordes öppet och 
38 % PTA, en del accesser krävde flera ingrepp. Antal 
fistlar utan åtgärd varierar mellan sjukhus, från 80 %-0 
%. Denna variation kan förutom population, kirurgisk 
skicklighet och val av rätt access för rätt patienet med 
mera, förklaras av vilka rutiner respektive enhet har för 
surveillance. Totalt avslutades 73 fistlar (11 %) på grund 
av att fisteln lagts ned, ockluderat eller att patienten avlidit 
(Tabell 2). I CKD fas avslutades 121 (18 %) fistlar varav 
23 patienter avled. Vanligaste dödsorsak var sudden death 
(n=8) sepsis/peritonit (n=4), hjärtinfarkt (n=1), levercirros 
(n= 1)  oklar eller ej angiven (n=9). I hälften av fallen hade 
fisteln aldrig använts för dialys. 

REINTERVENTIONER 
Totalt reintervenerades 291 fistlar öppet, där trombectomi  
(28 %) var vanligast i samstämmighet med tidigare år, där 
majoriteten var mer än hälften av fallen graftfistel (n= 48). 
Därefter kom anastomosrevision enbart eller i kombina-
tion med avligering av vengren (n=48). De flesta reinter-

Operationssjukhus Fistlar 
(graft)

Ingen 
åtgärd

PTA Öppen 
revison

Avslut 
ocklusion

Avslut utan 
funktion

Avslut 
nedlagd

Patient 
avliden

Norrköping 13(1) 11(85) 2
Huddinge 47(15) 36(77) 1 4 3 1 1 1
Helsingborg 12(1) 9(75) 1 1 1
Skövde 25(4) 19(73) 1 3 1 1
Karlskrona 7(1) 5(71) 1 1
Göteborg 33(1) 23(70) 3 2 3 2
Örebro 30(2) 21(70) 2 1 1 5
Linköping 29(3) 20(69) 3 3 2 1
NÄL 16(0) 11(69) 4 1
Falun 18(3) 12(67) 1 3 1 1
Ängelholm 3(0) 2(67) 1
Kristianstad 19(1) 12(63) 4 2 1
Eskilstuna 15(2) 9(60) 3 1 2
Malmö 46(4) 27(59) 10 4 1 2
Sunderbyn 17(3) 10(59) 3 1 3
Borås 14(1) 8(57) 4 1 1
Hudiksvall 28(2) 16(57) 6 6
Umeå 9(0) 5(56) 2 1 1
Sundsvall 18(1) 10(56) 3 2 3
Jönköping 31(1) 17(55) 4 2 4 1 3
SÖS 22(7) 12(55) 3 3 2 1 1
Kalmar 23(10) 12(52) 6 2 2 1
Solna 20(10) 10(50) 1 4 2 1 2
Östersund 2(1) 1(50) 1
Växjö 16(3) 7(44) 3 1 3 2
Danderyd 52(13) 22(42) 11 9 1 1 8
Karlstad 37(2) 15(41) 11 2 3 2 1 3
Västervik 5(1) 2(40) 1 2
Västerås 27(2) 10(37) 10 2 2 1 1

Halmstad 14(5) 3(21) 3 1 4 2 1

Uppsala 10(0) 2(20) 2 1

Visby 4(1) 0(0) 1 1 2

Totalt 662 (101) 379 107 47 47 22 9 43

Figur 3. Endovaskulär reintervention under 2019 (n=1276).

ventionerna utfördes endovasculärt, sammanlagt utfördes 
1276 PTA.

Vid PTA användes drogavgivande ballonger i 9 % 
(n=114) vilket är en viss minskning jämfört med i fjol  
(13 %) men betydligt större andel jämfört med drogtek-
nik för benartärsjukdom (figur 3). 

 

Tabell 2.  Anläggning av fistel/graft, reintervention och avslut fördelat på sjukhus registrerat i Svenskt njurregister.

Cutting balloon DEB Stent Trombolys

Coiling Endast PTA Ej resultat
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Ingvar 87 år. Radiocephal AV fistel predialytiskt.
Efter fyra PTA anläggs en brachiocephal fistel som  
fungerat komplikationsfritt.

Sonja 91 år. Brachiocephal AV-fistel.
Tidigare radiocephal fistel vänster arm som ockluderat.

ÅRETS TEMA;  

DEN ÅLDRADE PATIENTEN 
Kronisk njursvikt är en åldersrelaterad sjukdom, med nästan 
6 gånger högre incidens bland personer över 65 år. Skörheten 
och multisjukligheten stiger med ökande ålder. Att ha flera 
sjukdomar behöver inte innebära att NEB är uteslutet, men 
timing och val av access kan i högre grad behöva individan-
passas. Medelåldern för dialys har ökat över tid; 1990 var 
den 60 år och 2018 var den 66 år. Mortaliteten var 2019 för 
dialyspopulationen 19 %. Den vanligaste dödsorsaken var 
kardiell, men denna har minskat från 46 % till 29 % under 
åren 1991 till 2018. Därefter kom uremi och infektion (17 
% respektive 16 % år) som näst vanligaste dödsorsaker. 

Under 2019 anlades 91 fistlar på patienter över 80 år 
och utgör därmed 14 % av ”fistel populationen”. Den 
vanligaste bakomliggande orsaken var hypertoni (42 %). 
Diabetesnefropati förelåg i 18 %, vilket är lägre jämfört 
hela patientgruppen som fick en fistel (30 %). Detta kan 
möjligen förklaras av selektion för fistelanläggning i den 
åldrade patientgruppen eller avsaknad av tillgängliga kärl. 
Val av accesstyp var likartad i den äldre populationen som 
i dialyspopulationen som helhet (CDK) 50 %, fistel 25 % 
och PD 25 %. I denna åldersgrupp erhöll 162 patienter 
CDK och 81 PD katetrar där färre andel kvinnor (26 %) 
erhöll PD kateter jämfört fistel (34 %) och CDK (36 %). 
Intressant är att i denna åldrade grupp anlades mycket få 
graftfistlar, till trots dess möjlighet till snabb dialysstart om 
man önskar avvakta eventuell död före behov av NEB (figur 
5). I 7 av totalt 21 län hade inga graftfistlar anlagts (figur 
4). Andelen kvinnor och män i dialys >80 år var 111/216, 
vilket är ungefär samma fördelning som i hela dialyspopula-
tionen (1113/2022).

Av anlagda fistlar i denna patientgrupp var 64 % radio-
cephala, 25 % överarm och 10 % graft. Reinterventioner 
utfördes i 46 % vilket är jämförbart med hela populationen. 
Av de >80 år med nyanlagd fistel avled 3 % under inneva-
rande år där dödsorsak i 2/3 var sepsis och peritonit. Vilket 
kan jämföras med 6 % för hela gruppen, alla dialysaccesser.

Figur 4.  Antal patienter över 80 år fördelat på län med nativ fistel, graft eller 
PD vid tvärsnittsundersökningen 2019.

Figur 5. Estimat av risk för död respektive terminal njursvikt (ESRD) 
beroende på glomerulär filtrationshastighet (eGFR) och ålder.  
(Bild från J Am Soc Nephrol 2007).
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ENGLISH SUMMARY
The medical landscape in access care is changing from a population-based approach where a native fistula was 
recommended for all- towards a more patient centred approach. The patient’s entire life path with renal replace-
ment therapy (RRT) should be considered with an aim to offer the right access to the right patient at the right 
time for the right reason.

The incidence of RRT has decreased during 2019, while prevalent patients remains stable, possibly due to 
increased survival in this patient group. Some 662 fistulas was created during 2019, of which were 101 graft 
(15%). In total were 242 patients in pre-dialysis phase (37%). Reintervention rate is still high (43%) where PTA 
by far was the most common. It is a trend towards a higher proportion of PD, which is in line with the inten-
tion to increase autonomous treatment. 

The validity of the registry is good for created fistulas but somehow lower for reinterventions. Coding is one 
of the issues and a congruence is desirable. 

The elderly elderly patient constitutes a small part of the RRT population. Of those selected for a fistula, the 
function is satisfactory. With a growing proportion of elderly people and a rising incidence of diabetes, we will 
be increasingly confronted with decisions regarding RRT for this group. The decision is complex. The cause of 
renal failure, co-morbidity and expected survival will be important for choice of treatment and access. A fistula 
should not be excluded based only on age. But a graft or a central venous catheter could however, in some cases 
be preferred to avoid repeated interventions for a person with short expected survival.

SLUTORD
Sammanfattningsvis har färre fistlar anlagts under inneva-
rande år och det är fortsatt en hög (alltför hög) andel som 
startar sin NEB med CDK. Reinterventionsfrekvensen lig-
ger strax under 50 %, där PTA är det överlägset vanligaste. 
Den är en försiktig trend mot en ökad andel PD, vilket 
är i samklang med strävan mot autonom behandling. 
Registrets validitet är god för anlagda fistlar men lägre för 
reinterventioner, fram för allt öppna, där en kongruent 
kodning,  är önskvärt enligt förslag (tabell 1). 

Den äldre äldre patienten utgör en liten del av NEB 
populationen. Av de selekterade som fått en fistel, är funk-

tionen tillfredställande. Med ökad andel äldre, stigande 
diabetesincidens kommer vi i högre grad ställas inför be-
slut kring NEB för denna grupp. Beslutet är komplext där 
individens grundsjukdom, samsjuklighet och förväntad 
överlevnad har betydelse för val av access. Lika lite som 
det är fel att utesluta fistel på grund av enbart ålder kan 
graft och CDK vara att föredra för att undvika upprepade 
ingrepp hos en individ med kort förväntad överlevnad.
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Ulla-Britt 91 år, erhöll en fistel predialytiskt 2017. Initialt en Radiocephal men har nu en 
Brachiocephal fistel

Stig 81 år erhöll en Radiocephal fistel predialytiskt tre månader före dialysstart 2018, PTA behandlats vid 
två tillfällen senast i september 2019.
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Kärlsjukdomar drabbar i stor grad de äldre i befolkningen. 
Incidensen av benartärsjukdom, stroke, och aneurysm 
är alla ökande med stigande ålder, och dessa sjukdomar 
resulterar i stort lidande hos äldre individer. För ett par 
decennier sedan, då kärlkirurgisk behandling till stor 
del bestod av öppna ingrepp med behov av narkos och 
intensivvård, så var man inom sjukvården av naturliga skäl 
mer restriktiv med att behandla äldre patienter med dessa 
ingrepp. Ett stort kirurgiskt ingrepp riskerade då snarare 
att stjälpa en svag äldre individ än att hjälpa densamma. I 
och med införseln av minimalinvasiva operationsmetoder 
med endovaskulär teknik, samt förbättrad narkos och 
intensivvård, så har dock kärlkirurgisk behandling av äldre 
individer, t ex individer över 80 år, blivit alltmer vanlig. 
Andelen äldre i befolkningen har också ökat under de 
senaste decennierna, med en dubblering av individer ≥80 
år, vilket bidrar till denna trend (Figur 1). 

I Sverige är idag ca var femte patient som genomgår en 
elektiv operation för abdominellt aortaaneurysm (AAA), 
eller strokeförebyggande ingrepp för symptomgivande 
karotisstenos, över 80 år. Detta är en drastisk ökning 
jämfört med tidigare; incidensen aortaingrepp bland äldre 
har tredubblats sedan 1990-talet 1. Andelen äldre är ännu 
högre hos patienter med benartärsjukdom som genomgår 
kärlkirurgisk operation. Den svenska trenden är givetvis 
inte unik, utan samma demografiska ändring har skett i 
hela västvärlden. Trots det finns det vissa skillnader mellan 
länder som manar till eftertanke. 

Det svenska kärlregistret Swedvasc deltar i det interna-
tionella registersamarbetet Vascunet, där flera nationella 
och regionala kvalitetsregister inom kärlkirurgi från olika 
länder ingår. Detta ger en möjlighet att jämföra svensk 
praxis med andra länder i hur kärlkirurgi bedrivs i den 

äldre befolkningen. Nedan redogörs för internationell 
jämförelse av aorta- och karotiskirurgi i olika länder.

AORTASJUKDOMAR
I en analys av aortaoperationer i åtta länder under perio-
den 2010-2016 var 23 % av patienterna som opererades 
för intakt AAA, och 28 % av alla patienter behandlade för 
ruptur ≥80 år, figur 2. I denna jämförelse ligger Sverige i 
mitten av tabellen vad gäller andel äldre patienter be-
handlade för intakt AAA. Å andra sidan är andelen äldre 
behandlade för ruptur högst i Sverige jämfört med samt-
liga andra länder. Medelåldern för en patient behandlad 
för intakt AAA är i Sverige 72 år, vilket kan jämföras med 
Ungern (69 år) och Australien (75 år). Registerdata visar 
att andelen äldre som opereras för aortaaneurysm beror 
på tillgången till endovaskulär aortakirurgi (EVAR), och 
detta är en viktig faktor som också bidrar till skillnader 
mellan länder. I Sverige är tillgången till EVAR god, och 
andelen patienter som behandlas med EVAR både för 
intakt och rupturerat AAA relativt hög. Begränsningen i 
tillgång till EVAR är en av de faktorer som leder till att 
färre äldre opereras för AAA i Ungern. 

Enligt internationella analyser är mortaliteten efter 
elektiv aortakirurgi 2-3 gånger så hög hos patienter som 
är ≥80 år jämfört med yngre. Efter öppen aortakirurgi hos 
patienter ≥80 år är mortaliteten 9,5 %, att jämföras med 
3,6 % hos yngre. För EVAR är samma siffror 1,8 % versus 
0,7 % 2. Samtidigt är de äldre patienter som opereras för 
aortasjukdom selekterade, de har ofta större aneurysm 
med högre rupturrisk. Inte minst gäller detta patienter 
som opereras med öppen kirurgi. Det faktum att patienter 
som opereras har hög risk för att dö av ruptur utan opera-
tion kan således motivera den ökade operationsrisken. 

Kärlkirurgi i den äldre befolkningen
– svensk praxis i ett internationellt perspektiv
KEVIN MANI, ADJ PROFESSOR, SEKTIONEN FÖR KÄRLKIRURGI, INST FÖR KIRURGISKA VETENSKAPER, 
UPPSALA UNIVERSITET/AKADEMISKA SJUKHUSET

Det svenska kärlregistret Swedvasc deltar i ett nätverk av nationella kvalitetsregister inom kärlkirurgi  
inom ramen för Europeiska Kärlkirurgiska föreningen ESVS. Detta nätverk, vid namn Vascunet, består  
av en sammanslutning av kärlkirurgiska register från Europa, Australien och Nya Zealand, som  
samarbetar för att möjliggöra internationella jämförelser och stora registerbaserade studier som syftar  
till kvalitetsförbättring i kärlkirurgi. Vascunet samarbetar också med det amerikanska kärlregistret  
VQI i transatlantiska projekt. Nedan beskrivs kärlkirurgisk behandling hos äldre i ett internationellt  
perspektiv baserat på dessa samarbeten. 
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det nordiska synsättet skiljer sig från flera andra länder i 
Europa och världen. 

Operation för symptomgivande karotisstenos är min-
dre kontroversiellt, och här är skillnaderna också mindre 
markanta mellan olika länder. I Sverige utgör gruppen 
≥80 år knappt 20% av alla operationer; i Ungern är ande-
len äldre 8%, jämfört med 25% i Nya Zeeland. Vad gäller 
karotiskirurgi är utfallet inte lika åldersberoende, och 
tidigare analyser av registerdata inom Vascunet antyder att 
operationsrisken (perioperativ död och/eller stroke) är lika 
bland äldre och yngre patienter (ca 1% för asymptomatisk 
karotisstenos, och 2,4% för symptomatisk stenos) 3. 

Sammanfattningsvis är behandlingen av äldre patienter 
med aorta- och karotissjukdom i Sverige jämförbar med 
flera andra länder. En hög andel av de patienter som be-
handlas för aortaruptur och symptomgivande karotisstenos 

KAROTISSJUKDOM
Det finns stora internationella skillnader vad gäller 
strokeförebyggande kirurgi för karotisstenos. Detta gäller 
framförallt kring synen på hur icke-symptomgivande 
karotisstenos ska hanteras. Detta speglar sig i data presen-
terade i figur 3, där andelen patienter ≥80 år som opereras 
för asymptomatisk karotisstenos varierar mellan 0% i 
Danmark till >10% i USA, Schweiz, Australien och Nya 
Zeeland. Sverige är relativt konservativt i denna jämförel-
se, knappt 2% av patienter opererade för asymptomatisk 
karotisstenos i Sverige var ≥80 år. Det svenska perspektivet 
stämmer väl överens med Danmark och Finland, och byg-
ger på det faktum att vinsten med operation för asymp-
tomatisk karotisstenos verkligen kan ifrågasättas hos äldre 
patienter, samtidigt som operationen i sig utgör en risk för 
död och stroke. Det är ändock intressant att konstatera att 

Figur 2. Andel patienter ≥80 år av alla opererade för aortaaneurysm (AAA) per land 2010-2016. 
Källa: Vascunet/International collaboration of vascular registries.

Figur 1. Befolkningspyramid i OECD länder 1990 versus 2020.
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Figur 2. Andel patienter ≥80 år av alla opererade för aortaaneurysm (AAA) per land 2010-2016. Källa: 
Vascunet/International collaboration of vascular registries.
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i Sverige är ≥80 år även i ett internationellt perspektiv.  
Bidragande faktorer till detta kan vara både populations-
fördelningen med en högre andel äldre i svensk befolk-
ning, samt att de äldre i Sverige generellt har en längre för-
väntad överlevnad än många andra länder. Utvecklingen 
av endovaskulära tekniker för behandling av kärlsjukdom 
möjliggör kärlkirurgi bland äldre med liten periopera-
tiv risk. Förhoppningen är att detta resulterar i mindre 
lidande och längre överlevnad hos dessa patienter. Inter-
nationella data rörande behandling av benartärsjukdom 
har ännu inte analyserats med avseende på ålderskillnader, 
men även här vore det av värde att granska internationella 
variationer. Man kan bland annat tänka sig att behandling 
av claudicatio hos äldre skiljer sig mellan olika länder, 
och det vore av intresse att granska hur Sverige ligger till 
jämfört med andra länder med liknande sjukvårdssystem i 
en sådan jämförelse.

Referenser
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Figur 3. Andel patienter ≥80 år av alla opererade för karotisstenos per land 2010-2016.  
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Registerorganisationen bekostar datauttag och analysstöd 
upp till 15000 kronor för de forskargrupper som är aktiva 
användare av registret. Vid mer komplexa datauttag får 
överskjutande del bekostas av respektive forskargrupp. 
Kostnad for datauttag och analysstöd av icke aktiva använ-
dare av registret betalar själva hela arbetskostnaden.

Genom det svenska systemet med personnummer kan 
man kombinera data från kvalitetsregistren med data från 
andra register, exempelvis dödsorsaksregistret, patientre-
gistret och läkemedelsregistret. Registret erbjuder också 
möjlighet till öppna randomiserade registerstudier av 
selekterade patienter (registerbaserade randomiserade kli-
niska studier, R-RCT). SWEDPAD har varit igång sedan 
nov 2014. Mer information om studien finns på hemsi-
dan (www.ucr.uu.se/SWEDEPAD). Det finns möjlighet 
för fler RRCT genom Swedvasc. 

FORSKNINGSAKTIVITET 
När GDPR kom, EU´s lag om persondatahantering, så 
blev det minst sagt krångligare med forskning på Swed-
vascdata. Vi har under året gjort ett gediget arbete för att 
underlätta processen med forskningsansökningar. Trots 
det är det inte helt lätt, beroende på de juridiska krav 
som GDPR medfört. Detta kan vara skäl till en generell 
forskningsaktivitet som ligger stabilt på samma nivå nivå 
och inte till ökad trend. En annan förklaring kan vara 
att återkopplingen till registret är fortsatt bristfällig trots 
påminnelser till forskargrupperna. Om du funderar på 
ett forskningsprojekt – läs noggrant instruktionerna på 
Swedvasc´s websida och kontakta forskningsrådet om 
oklarheter för att det ska bli rätt från början. 

PUBLIKATIONER MED MATERIAL FRÅN 
SWEDVASC 2019
•   Anti-inflammatory diet and risk of abdominal aortic aneurysm in 

two Swedish cohorts. Kaluza J, Stackelberg O, Harris HR, Björck M, 
Wolk A. BMJ Heart. 2019 Dec;105(24):1876-1883..http://dx.doi.
org/10.1136/heartjnl-2019-315031  

•   Temporal Trends and Management of Acute Aortic Occlusion: A 
21 Year Experience.Grip O, Wanhainen A, Björck M.. Eur J Vasc 
Endovasc Surg. 2019 DOI: 10.1016/j.ejvs.2019.05.018 

•   Outcome After Endovascular Repair of Ruptured Descending Tho-
racic Aortic. 
Aneurysm: A National Multicentre Study. Hammo Sari, Larzon 
Thomas, Hultgren Rebecka, Wanhainen Anders, Mani Kevin , 
Resch Timothy, Falkenberg Mårten, Forssell Claes, Sonesson Björn, 
Pirouzram Artai, Roos Håkan, Hellgren Tina, Khan Shazhad, Höijer 
Jonas, Wahlgren Carl-Magnus.Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019  
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.10.029

 •  Low Risk of Procedure Related Major Amputation Following 
Revascularisation for Intermittent Claudication: A Population Based 
Study.HenrikDjerf,JonasHellman, Erik BaubetaFridh, ManneAn-
dersson, JoakimNordanstig, MårtenFalkenberg. Eur J Vasc Endovasc 
Surg. 2019 https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.11.023 

•   Editor’s Choice - Abdominal Compartment Syndrome after Surgery 
for Abdominal Aortic Aneurysm: Subgroups, Risk Factors, and Out-
come. Ersryd S, Djavani Gidlund K, Wanhainen A, Smith L, Björck 
M. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019 doi: 10.1016/j.ejvs.2019.04.007

•   Nationwide Study of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms 
During Twenty Years (1994-2013). Gunnarsson K, Wanhainen A, 
Björck M, Djavani-Gidlund.K , Mani K. Ann Surg 2019 10.1097/
SLA.0000000000003555

•   Risk factors for amputation are influenced by competing risk of 
death in patients with critical limb ischemia.Eva Torbjörnsson, Lena 
Blomgren, Ann-Mari Fagerdahl, Lennart Boström, Carin Ottos-
son, Jonas Malmstedt.JVS 2019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.
jvs.2019.07.074

Swedvasc och forskning

KHATEREH DJAVANI GIDLUND

Varje år publiceras ett antal studier baserade på kvalitetsregistret Swedvasc i vetenskapliga tidskrifter. Det fak-
tum att registret är så stort och komplett gör det till en ovärderlig källa för forskning. En av de stora fördelarna 
med forskning baserad på kvalitetsregister är att patienterna, till skillnad från vad som är fallet inom traditionell 
medicinsk forskning, speglar verkligheten. I Swedvasc ingår i princip alla som genomgått kärlkirurgiska ingrepp, 
öppna samt endovaskulära ingrepp.  Det ger resultaten stor tyngd. En annan stor fördel med kvalitetsregister-
forskning är att den är mycket billigare än traditionell medicinsk forskning. Data finns redan på plats och det är 
möjligt att följa stora patientgrupper under lång tid.
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RUT är att samla metadata om innehållet i forsknings-
intensiva register på ett och samma ställe och att göra 
det möjligt att jämföra dessa med varandra, tex i forsk-
ningsprojekt.  För att åstadkomma jämförbarhet mellan 
informationen i olika register har alla register som finns i 
RUT beskrivits enligt samma öppna informationsmodell, 
GSIM (Generic Statistical Information Model).  Swed-
vasc har arbetat under året med att koppla carotismodu-
len till RUT och nästa steg är att koppla aortamodulen 
till RUT. Arbetet pågår och mer information om detta 
kommer senare.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis kan registerdata på många sätt 
användas i forskningssammanhang för att öka kunskap 
om behandlingar och deras resultat. Swedvasc är med sin 
goda nationella täckningsgrad och utmärkta validitet ett 
utomordentligt verktyg för registerbaserade studier inom 
kärlkirurgi. Det pågår ständigt arbeten inom registret 
för att kunna underlätta registerbaserad forskning inom 
SWEDVASC, bla genom att koppla registret till RUT. 

ENGLISH SUMMARY
Swedvasc registry have been built up by dedicated 
healthcare professionals with the aim of monitoring the 
outcome of the healthcare given to patients. The objec-
tive has been to generate valuable knowledge in order to 
improve healthcare.

The registry contain data on the individual level regar-
ding key background factors, diagnoses, treatment, and 
the outcome of healthcare for each patient. 
In addition to measuring quality in healthcare, the 
registry is a valuable source for research. In 2019 12 
publications were based on data from Swedvasc.). The 
registry received in total 8 requests for data extraction for 
different research projects during 2019. 
 

In 2014 was SWEDEPAD, a registry-based randomized 
clinical trial launched. A randomization module is  
included in the clinical registry which enables inclusion 
of an unselected patient cohort at a low cost.  
More information about the study is available at the 
home page (www.ucr.uu.se/SWEDEPAD).  

•   Survival, cardiovascular morbidity, and reinterventions after elective 
endovascular aortic aneurysm repair in patients with and without 
diabetes: A nationwide propensity-adjusted analysis. Taimour S, 
Avdic T, Franzén S, Zarrouk M, Acosta S, Nilsson PM, Miftaraj M, 
Eliasson B, Svensson AM, Gottsäter.  Vascular Medicin 2019 https://
doi.org/10.1177/1358863X19870243

•   Cost effectiveness of Targeted Screening of Siblings to Individuals 
with Abdominal Aortic Aneurysms.Hultgren R, Linne A, Svensjö 
S. Br J Surg. 2019 Feb;106(3):206-216. DOI: 10.1002/bjs.11047. 
PMID:30702746 

•   Sex Differences in Repair Rates and Outcome in Patients with 
Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm – A Nationwide Propensity-
Score-Matched Analysis of 10724 Patients.Zommorodi, Bot-
tai and Hultgren e-published British Journal of Surgery, 2019 
Oct;106(11):1480-1487.DOI: 10.1002/bjs.11258. Epub 2019 Aug 
12. PMID 31403186

•   Treatment choice and survival after ruptured abdominal aortic 
aneurysm: A population-based study.Fredrik Lundgren and Thomas 
Troëng, Journal of Vascular Surgery. https://doi.org/10.1016/j.
jvs.2019.11.060 

•   Low Risk of Procedure Related Major Amputation Following 
Revascularisation for Intermittent Claudication: A Population Based 
Study.Djerf H, Hellman J, Baubeta Fridh E, Andersson M, Nordan-
stig J, Falkenberg M. 
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019 Dec 19.https://doi.org/10.1016/j.
ejvs.2019.11.023

FORSKNINGSRÅD
Vi välkomnar professor Anders Wanhainen som ny 
medlem i Swedvasc´s forskningsråd och tackar professor 
emeritus Lars Norgren för sina värdefulla insatser under 
åren i rådet.

Forskningsrådet som består av Anders Gottsätter, Ulf 
Hedin, Anders Wanhainen samt undertecknad (Khatereh 
Djavani Gidlund) har i uppdrag att värdera projektansök-
ningars relation till andra pågående projekt, att kommen-
tera detta och dessutom att granska ansökan ur vetenskap-
lig synpunkt. Rådet har skyldighet att ge sökanden besked 
om ytterligare information krävs eller om någon modifie-
ring bör ske innan godkännande kan lämnas. 

RUT
Vad är RUT? Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg 
för att söka, utvärdera och analysera innehållet i register 
på variabelnivå. Informationen är i form av metadata, dvs. 
data om data och inte enskilda mätvärden eller person-
uppgifter.  RUT innehåller detaljerad information om 
register och variabler på metadatanivå, men inget faktiskt 
registerdata (mikrodata). Med hjälp av RUT är det möjligt 
att skapa en förteckning över variabler som är relevanta 
för en forskningsfråga, en variabellista. Variabellistan kan 
sedan utgöra en del av underlaget vid både etisk prövning 
och begäran om tillgång till mikrodata. Ett av syftena med 
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Vi visste redan innan vi startade valideringen av benartär-
modulen att denna validering skulle bli svårare och mera 
tidskrävande än de två tidigare, dels på grund av det stora 
antalet ingrepp men också på grund av de många olika 
typerna av ingrepp. Trots att vi försökte begränsa och 
definiera valideringen så mycket som möjligt hamnade vi 
ibland fel och detta har försvårat och medfört att denna 
valideringsomgång tagit extra lång tid.

ERFARENHETER
På samtliga sjukhus har vi blivit positivt bemötta, hjälp-
samheten har varit stor.

Valideringen av registret är viktigt och intressant och 
ger en tankeställare om rutiner och procedurer på den 
egna arbetsplatsen och hur dessa eventuellt behöver för-
ändras och förnyas. Att få en återkoppling på vad valide-
ringen gav är ett önskemål som förts fram.

Från koordinatorshåll tycker vi att det är väsentligt att 
en sjuksköterska och en läkare (helst den lokalansvarige) 
deltar i monitoreringen för att den skall bli lyckad. Det 
krävs också att tid avsätts, vilket vi ju vet inte alltid är så 
lätt. För att minska tidsåtgången så mycket som möjligt på 
de besökta sjukhusen har koordinatorerna försökt förbere-
da besöket, t.ex genom att gå igenom den externa valide-
ringen på hemmaplan och vid besöket bara ta upp det som 
inte har stämt och där det fanns frågor och funderingar. 
Detta förutsätter förstås att man har samma journalsystem 
inom sitt koordinatorsområde och tillgång till dessa.

INTERN VALIDERING. 
Den interna valideringen genomförs genom att ett antal pa-
rametrar (exempelvis operations-datum, rökning, behand-
lad sida, läkemedel, vascuqol-6) kontrolleras i Swedvasc och 
i journal på 10 - 15 slumpmässigt utvalda patienter. I denna 
valideringsomgång har det gjorts för både patienter med in-
grepp i iliaca-segmenet och i det femoro-popliteala segmen-
tet. Valideringen görs i fyra steg, preoperativt, operation, 30 
dagarskontroll och ettårskontroll. 

Rapport från Swedvasc’s  
koordinatorer
EVA RÅDSTRÖM

Under 2018 - 2019 har benartärmodulen validerats. Totalt har 27 sjukhus besökts av  
Swedvasć s koordinatorer. Årtalet som validerades var 2015.

Resultat av detta har bland annat varit att Vascuqol-6 sak-
nas i många fall. Den kan ha funnits med vid den preope-
rativa registreringen men saknas i de efterföljande. Denna 
parameter är svår att källgranska och bara där inscanning 
av formuläret sker kan det källgranskas.  

Uppgifter om rökning saknas ofta i journalen och 
saknas därmed också i Swedvasc.

En annan svår parameter har varit läkemedel. Det vi-
sade sig att läkemedelsmodulerna ändrats på flera sjukhus 
och det var därför svårt att vara säker på om en patient 
verkligen hade ett läkemedel eller inte.

Oväntad glädje i stentgraftsarkivet. Foto Katarina Björses
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Däremot var överensstämmelsen mellan Swedvasc och 
journal hög (95 - 100 %) när det gällde variablerna opere-
rad sida och operationsdatum.

Ettårskontroller utfördes ibland som telefonuppfölj-
ningar vilket gjorde att uppgifter som till exempel blod-
tryck saknas.  På ett sjukhus fanns också en rutin om att 
patienten själv skulle ringa och boka tid för ettårsuppfölj-
ning vilket inte alltid gjordes.

Det förekommer också att patienter avslutas i samband 
med 30-dagars kontrollen. Orsaker till detta kan vara både 
patientbundna men kan också bero på resursbrist.

EXTERN VALIDERING
Den externa valideringen utförs genom att patientlistor 
för aktuellt ingrepp tas ut från patientadministrativa 
register (PAR), Orbit eller liknande. Dessa korsläses sedan 
gentemot motsvarande   listor i Swedvasc. 

Täckningsgraden i Swedvasc är hög, i flera fall 95 - 100 %,  
i PAR något lägre ca 80 % och ngt högre i Orbit och 
andra operationsprogram.

Svårigheter med den externa valideringen har framfö-
rallt varit felaktig kodning och även registrering. Iliaca-
ingrepp registrerades tidigare som ”övrig artär”, men i den 

nuvarande benartärmodulen skall iliacaingreppen regist-
reras under benartärmodulen. Valideringen gällde år 2015 
då benartärmodulen ganska nyligen hade ändrats och 
denna förändring har inte alltid uppmärksammats, vilket 
inneburit att en hel del iliaca-ingrepp fortsatts att registre-
ras som ”övrig artär”

Administrativa rutiner kan variera mycket mellan 
sjukhusen. På vissa enheter anmäls till exempel alla angi-
ografifall i Orbit medan det på andra bara är de narkos-
krävande.  Om patienten är sluten-eller öppenvårdspatient 
kan också innebära att ingreppskodningen varierar.

KOMMANDE VALIDERING.
Nästa valideringsomgång kommer att gälla aortamodulen, 
där arbetet förhoppningsvis kommer att starta till hösten. 

Tillsammans med UCR pågår också arbetet kring pre-
sentationen på hemsidan. Tanken är att varje sjukhus skall 
kunna se datum för gjorda valideringar och resultaten av 
dessa. Förhoppningen är att även detta skall färdigställas 
under hösten och att tidigare  resultat då kan läggas in. 

Swedvasc’s koordinatorsgupp genom Eva Rådström

FEVAR och BEVAR tårta. Foto Kevin Mani
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Under 2019 kom patientarbetet för mig att handla om 
internationella relationer i världen där forskare och läkare 
arbetar med aortasjukdomar. Dels så blev jag inbjuden att 
åka till Berlin i Tyskland och vara med i en paneldiskus-
sion med kirurger, forskare och patientföreträdare. En 
diskussion på det ansedda sjukhuset Deutsches Herzzen-
trum Berlin (DHZB) inför en publik bestående av ca 120 
personer, varav 80 var patienter som genomgått öppen 
hjärtkirurgi som räddade livet på dem då deras kropps-
pulsåder på något sätt akut slutat fungera. Det var pa-
tienter från flera olika diagnosföreningar, så som Marfans 
Syndrom och Ehlers-Danlos Syndrom, men också många 
patienter som aldrig träffat andra patienter förr i sina liv. 
Det var en både givande, intressant och innehållsrik dag. 
Läkare och forskare föreläste på ett trevligt och förstå-
eligt sätt om nya framsteg och rön för oss patienter. Vi 
patienter lyfte frågor som är viktiga ur vårt perspektiv. 
Vi avslutade med att lyssna till jazz av musiker som alla 
överlevt akut aortakirurgi, drack te och kaffe, och umgicks 
på ett enkelt men trevligt sätt mellan patienter, läkare och 
forskare. Detta var den 19 september på den Internatio-
nella Aortasjukdomsdagen. Samma dag hölls 30 andra 
liknande tillställningar på stora universitetssjukhus i totalt 
16 länder runtomkring på vår jord. 

Under hösten påbörjade också ett stort projekt i USA 
på Universitetet i Washington, på institutionen för 
kärlkirurgi. Ett projekt under ledning av Professor She-
rene Shalhub, finansierat av PCORI i USA. PCORI är 
förkortning för Patient-Centered Outcomes Research 
Institute, och man har till dags dato finansierat forskning 
i USA med över 2 miljarder USD, forskning där man har 
ett starkt patientfokus och där även patienter får vara med 
och styra inriktningen på forskningen. Projektet som på-

börjats kallas TBAD Collaborative och är ett samarbete 
mellan forskare, institutioner, organisationer och enskilda 
läkare och patienter för att ta fram mer kunskap kring vad 
patientkollektivet som drabbats av typ B aortadissektion 
(TBAD) upplevt, upplever och vilka tankar man har kring 
att leva med denna diagnos. Samtliga i projektledningen 
är boende i USA, utom jag själv som blev tillfrågad om 
jag ville vara med i styrgruppen för att ge in internationell 
vinkling på arbetet. Just nu genomförs en enkät globalt 
för den som drabbats av typ B aortadissektion. Sannolikt 
utvidgas den till fler aortadiagnoser. Just detta projekt är 
initialt finansierat med 250.000 USD under en första 2 
års period. Styrgruppen träffas ungefär varannan vecka 
med hjälp av videomöten som fungerar minst lika bra som 
att resa och ses i möteslokaler. Efter att levt med mina 
egna diagnoser under snart 7,5 år, och haft kontakter 
med människor över hela världen som drabbats av samma 
sjukdom, så vet jag att vi alla tänker, känner och upplever 
våra sjukdomar mycket likartat. Våra behov som patien-
ter skiljer sig inte mycket åt, vare sig vi bor i Jämtland i 
Sverige, eller i Ohio i USA. Därför är det intressant när 
stora ledande projekt vågar titta utanför det egna landets 
gränser och fråga patienter i andra länder hur de tänker. 
Resultaten av projektet kommer bland annat att analysera 
om det finns likheter eller skillnader beroende på var i 
världen vi bor, samt uti vad dessa består. Detta blir start-
skottet för kommande forskning kring kärl- och aorta-
sjukdomar i USA som görs tillgängligt för alla och därför 
är av intresse globalt.

Vintern kom att handla om att skriva en rapport 
till konferensen ECRD (European Conference on Rare 
Diseases) som hålls den 15-16 maj på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö. Då kommer 800 delegater som representerar 

Aortasjukdomar i ett  
internationellt perspektiv
TIMO SÖDERLUND

Timo Söderlund är patientrepresentant i Swedvasc styrgrupp och är mycket aktiv, inte minst internationellt.  
Här i Sverige har han tillsammans med patienten och vännen Göran Hassel i Helsingborg och andra  
patienter i Skåne medverkat till att motionera och få igenom beslut om att Riksförbundet HjärtLung också  
skall representera patienter med perifer kärlsjukdom vid sin årskongress i maj 2019. Detta är oerhört  
viktigt för arbetet med registret som nu kan utvecklas för att bli mer tillgängligt och relevant för patienter  
och anhöriga. Kärlsjukdomar känner inga gränser och det gör inte heller Timos idoga arbete för de  
drabbade – en rapport om det internationella arbetet följer.
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sällsynta sjukdomar, från 50 länder, till Sverige för att 
samtala och konferera kring just sällsynta diagnoser. Jag 
har blivit inbjuden av EURORDIS som är den europeiska 
paraplyorganisationen för drygt 700 patientföreningar, 
och som arrangerar konferensen, att komma och repre-
sentera sällsynta aortasjukdomar. Arbetet med rapporten 
till ECRD tog nästan två månader, och till min hjälp har 
jag har både professorer, läkare, medicinska illustratörer 
och patientföreträdare från länder som Australien, USA, 
Norge, Spanien, Tyskland och Sverige. Rapporten heter  
A PATIENT PERSPECTIVE ON AORTIC DISEASE 
(Ett patientperspektiv på Aortasjukdomar), och förklarar 
både vilka dessa sjukdomar kan vara, frågor kring ärftlig-
het och utmaningar som människor ställs inför som drab-
bas av dessa sjukdomar.

2019 var ett bra år. Det känns som vi patienter allt mer är 
med och påverkar utvecklingen kring diagnos, behandling 
och eftervård för familjer drabbade av dessa sjukdomar. 
Projekt och information, blir allt mer tillgängliga för en 
större publik på ett internationellt plan vilket är viktigt, då 
det i de flesta fall handlar om sällsynta diagnoser. Bra ma-
terial kan återanvändas i många länder och blir tillgänglig 
för dem som behöver den snabbare än om varje land själva 
skall uppfinna hjulet på nytt.

Vi kämpar på ett år till. Allt gott och stor kram  
/ Timo Söderlund

Deutsches Herzzentrum Berlin, Internationella Aortadagen 19 september 2019. 
På podiet i panelen ses från vänster:
•  Professor Dr. Christoph Starck, Hjärtkirurg och Överläkare, DHZB 
•  Timo Söderlund, patientföreträdare aortasjukdomar, Sverige
•  Dr. Bernhard Flasch, Överläkare akutsjukvård på Sjukhuset i Frankfurt an der Oder
•  Fru Antje Mater, ordförande Marfan Syndrom’s Självhjälpsgrupp i region Berlin/Brandenburg, 
•  Herr Jürgen Grunert, Ordförande för Tysklands Ehlers-Danlos förening 
•  Dr. Stephan Kurz, läkare thorax/aorta och hjärtanestesi, DHZB
Ej på bild, men väl bakom kameran var konferencieren för dagen, Herr Christian Maier,  
informationsansvarig för sjukhuset Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB)

Foto: Herr Christian Meier, DHZB
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Genom att lägga till kärl ökar vi också intresset för fler 
personer att bli medlemmar i vår organisation. Mycket av 
det vi erbjuder inom livsstilsområdet är direkt applicerbart 
även för kärlpatienter. Vi i organisationen behöver emel-
lertid lära oss om kärldiagnoserna för att kunna erbjuda 
information både på webben och i tryckt material. Vi är 
tacksamma för att Joachim Starck har föreläst för anställda 
på Riksförbundet HjärtLungs kansli. Det var mycket 
uppskattat och vi har därmed fått en baskunskap kring 
diagnoserna vilket underlättar vårt arbete med att få ut 
kunskapen till våra medlemmar. 

Under hösten ”tjuvstartade” vi också genom att utbilda 
våra egenvårdsombud (EVO) och studieorganisatörer 
(SO) om kärldiagnoser. Det skedde vi tre tillfällen som 
alla ägde rum i Stockholm. Totalt var det 160 personer 
som utbildades. Föreläsningen kring området kärl gavs av 
var bland andra Joachim Starck, Olga Nilsson och Janne 
Andersson (bild). 

Våra EVO har hittills varit uppdelade i två områden 
– EVO Hjärta och EVO Lunga. Nu kommer det att se 
lite olika ut i landet. Vissa föreningar kommer att ha 
EVO Hjärta/Kärl medan andra, kanske större föreningar, 
har EVO Hjärta och EVO Kärl. Intresset har varit stort 
runt om i landet och en debattartikel infördes i Dagens 
Medicin i april 2020. Den har budskapet att studier visar 
att patienter med benartärsjukdom har sämre prognos än 
personer som har haft en hjärtinfarkt, och därför behövs 
nationella riktlinjer, utbildningsinsatser inom primärvår-
den och stöd till patienternas egenvård.

Planen för 2020 är att ta fram broschyrer i samarbete 
med SSVS, Svenska kärlkirurgföreningen, och SSVN, 
Svenska kärlsköterskeföreningen. Som första broschyr 
kommer benartärsjukdom att produceras. Vi räknar med 
att vara klara med den innan sommaren. Vi siktar också 
på att ta fram en dialogduk om benartärsjukdom för våra 
föreningar att samlas kring.

Riksförbundet HjärtLung införlivar 
området KÄRL
CHRISTINE CARS-INGELS, GENERALSEKRETERARE RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

På Riksförbundet HjärtLungs kongress i maj 2019 beslutades att området kärl ska införlivas  
i vår verksamhet från och med januari 2020. Utvidgningen av diagnosområdet välkomnas av  
många då det berör ett stort antal av våra nuvarande medlemmar.

Marie Ekelund ansvarig utbildning & livsstil Riksförbundet Hjärt Lung,  
Olga Nilsson utbildningssköterska doktorand Tema Hjärta och Kärl NKS, 
Janne Andersson kärlpatient NKS, Joachim Starck registerhållare Swedvasc.
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Retrograd rekanalisering av ockluderad
by-pass via a femoralis profunda. 
Rotarex och relinad med viabahn.
Bilder: Emil Tomov, Västervik

Några kärlkirurgiska fall

Bild 1 Bild 3

Registerhållaren kliar sig i huvet… vilken modul blir det här
nu då? Förslag mottages tacksamt.
Bilaterala, CFAAs, hö 83 mm, vä 41 mm, asymptomatiska (sic!).
Västervik 2019.
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Bild 7

Patient född 2002 med hereditärt halsparagangliom höger sida. Sahlgrenska

Endovaskulär aorto-bifem pga ocklusiv sjukdom. 
 Akademiska Sjukhuset Uppsala
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