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Antalet kärlkirurgiska opera-
tioner har de senaste 15 åren
ökat till nästan det dubbla. För
närvarande utförs årligen mer
än 1 000 operationer per miljon
invånare. Karotisingreppen har
mer än fördubblats. Detta kan
dels förklaras med förbättrad
teknik, dels med en ökande an-
del äldre i befolkningen, dvs fler
presumtiva patienter.

Relationen mellan volym och resul-
tat av olika kirurgiska ingrepp diskute-
ras fortlöpande, delvis intensivt. Själv-
fallet är resultaten av fundamental bety-
delse, och att diskutera endast volym
kan ge felaktiga uppfattningar. Inom
kärlkirurgin har vi sedan många år ett
register (Swedvasc – det svenska kärl-
kirurgiska registret) med syfte att analy-
sera resultat efter en månad och ett år
[1]. År 1994 omfattade detta för första
gången hela Sverige, och vi räknar i dag
med att 90–95 procent av all kärlkirur-
gisk verksamhet registreras [1]. Tidiga-
re har den kärlkirurgiska volymen vid
några tillfällen uppskattats på basen av
enkäter [2, 3, 4].

Avsikten med denna rapport är att
ställa siffrorna i dessa enkäter i relation
till Swedvascdata från 1994–1995 för
att få en uppfattning om den kärlkirur-
giska volymutvecklingen i vårt land un-
der en 15-årsperiod. För några specifika
ingrepp (karotisendarterektomi, opera-
tion för aortaaneurysm och femorodis-
tal bypass) har vi dessutom valt att an-
vända data från Socialstyrelsens opera-
tionsstatistik.

Uppgifter från flera håll
Basdata från tre tidigare enkäter om-

fattande åren 1980, 1983 och 1987 [2, 3,
4] har använts, liksom data från Swed-
vasc 1994 och 1995. Antalet operatio-
ner och endovaskulära interventioner
(huvudsakligen PTA, perkutan translu-
minal angioplastik) totalt och uppdelat
på olika operationsgrupper, på aku-
ta/elektiva ingrepp och på sjukhustyp
samt region har analyserats. Dessutom
redovisas en utvärdering av Swedvasc-
data i förhållande till Socialstyrelsens

patientregister (f d Slutenvårdsregist-
ret). Koder för genomförda operationer
finns i detta register. Erforderliga data-
filer har erhållits från Epidemiologiskt
Centrum. Jämförelse av antal ingrepp
utan personnummer kräver inte Datain-
spektionens tillstånd. Karotiskirurgi,
som under den aktuella tidsperioden
rönt ett särskilt intresse, granskas något
mer i detalj [5].

Elektiva ingrepp ökar mest
Figur 1 visar den totala artärkirurgis-

ka utvecklingen under perioden. Som
synes har en kontinuerlig ökning skett.
År 1995 utfördes 1 068 ingrepp per mil-
jon invånare och år. I Tabell I framgår
utvecklingen av de vanligaste elektiva
ingreppen, i Tabell II visas utveckling-
en av de akuta. Den procentuella ök-
ningen av elektiva ingrepp har under
hela tidsperioden varit 225 procent,
medan ökningen för akuta ingrepp varit
21 procent. I övriga ingrepp ingår olika
extraanatomiska rekonstruktioner samt
den ökande andelen reoperationer.
Akutingreppen upptar en stor andel av
den kärlkirurgiska verksamheten, eller
21 procent år 1995. PTA finns inte redo-
visad 1980, och metoden hade då precis
börjat användas i Sverige, men den har
därefter ökat kraftigt. Under senare år
har även andra kateterburna tekniker

börjat användas. Sålunda utfördes 1995
förutom PTA 279 stentinläggningar,
312 lokala trombolysbehandlingar och
33 s k stentgraftinläggningar.

Tabell III visar den relativa volymen
artärkirurgi fördelad på de olika sjuk-
vårdsregionerna. Stora regionala skill-
nader föreligger, och stora förändringar
har dessutom skett inom de olika regio-
nerna.

Figur 2 visar den relativa fördelning-
en mellan olika vårdnivåer. Länssjuk-
husen uppvisar en fortsatt ökning och
regionsjukhusen en relativ minskning,
medan andelen ingrepp på länsdels-
sjukhusen är oförändrat låg. Observera
att figuren illustrerar relativa andelar.

Tabell IV och V illustrerar karotis-
kirurgin mer ingående. Mellan 1987
och 1995 har en avsevärd ökning av an-
talet ingrepp skett, liksom en viss sprid-
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ning vad gäller antal sjukhus som bedri-
ver denna typ av kirurgi. Antalet sjuk-
hus med hög volym är dock lågt, och
1995 gjordes färre än tio karotisopera-
tioner på fyra sjukhus. Fördelningen
över landet är synnerligen varierande.
Tabell V visar resultaten för karotisope-
rerade patienter i förhållande till indika-
tionen för ingreppet, dels i det totala
Swedvascmaterialet, dels 1995. Någon
förändring tycks inte ha inträffat.

Swedvasc omfattade inte flertalet av
landets kärlkirurger förrän från och med
år 1994. Data från Patientregistret kan
dock visa hur utvecklingen varit i hela
landet under kärlregistrets verksam-
hetsår. Figur 3 visar antalet per år av någ-
ra kärlkirurgiska typoperationer: karo-
tistrombendarterektomi (kod 8831),
akut operation för aortaaneurysm (ko-
derna 0961, 0962 och 8808), planerad
operation för aortaaneurysm (kod
8807) samt femoropopliteal bypass
(kod 8824, 8825, 8886, 8887). Dessa in-
grepp svarar tillsammans för cirka en
tredjedel av alla ingrepp, endovaskulä-
ra procedurer inräknade. Under 1990-
talet har både den femoropopliteala kir-
urgin och karotisingreppen ökat påtag-
ligt, medan aneurysmkirurgin legat på i
stort sett oförändrad nivå.

Överensstämmelsen mellan Swed-
vasc och Patientregistret framgår av Fi-
gur 4, där antalet femoropopliteala by-
pass-ingrepp enligt urvalet ovan jäm-
förts mellan registren för de sjukhus
som deltagit i kärlregistret. Jämförelsen
är gjord årsvis, och då en del sjukhus an-
slöt sig till kärlregistret mitt under ett
kalenderår, visar kurvorna delvis ett
falskt lågt värde för kärlregistret. Detta
gäller särskilt under perioden 1990–93
då många kliniker anslöt sig. 

Ytterligare en skillnad är att Swed-
vasc bokför högst fyra fyrsifferkoder
medan Patientregistret kan ta upp emot

sex. I praktiken torde detta dock inte ha
någon större betydelse. Vi tolkar dessa
data som att det absoluta flertalet av

dessa kärlkirurgiska typingrepp regis-
treras i Swedvasc.

Dubbelt så många
ingrepp i USA
Den kärlkirurgiska verksamheten

har fortsatt att expandera, och artärkir-
urgi upptar en relativt stor andel av den
allmänkirurgiska volymen (antalsmäs-
sigt 10–15 procent), vilket också iaktta-
gits i andra länder [6]. En ökande rela-
tiv andel ingrepp utförs nu inom läns-
sjukvården, men fortfarande föreligger
stora regionala skillnader både totalt
och för det ingrepp vi specialredovisat
här – karotiskirurgi. Utvecklingen per
befolkningsenhet har varit så gott som
identisk i Finland [7]. I USA däremot
har nivån under den senaste tioårsperio-
den stabiliserats till cirka 2300 opera-
tioner per miljon invånare [8]. Per be-
folkningsenhet är detta mer än dubbelt
så många ingrepp som i Sverige.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  25  •  1998 2941

Tabell I. Antal elektiva artäroperationer. PTA = Perkutan transluminal angioplastik.

1980 1983 1987 1994 1995

Karotis 225 305 282 571 572
Armischemi 66 41 53 50 39
Bukartär 11 18 23 17 18
Njurartär 70 67 58 52 46
Aortoiliakal

ocklusiv 613 560 782 449 345
aneurysm 200 339 436 578 520

Femorodistal 911 1 191 1 904 2 272 2 075
Övrigt 188 485 414 1 584 2 022
Subtotalt 2 284 3 006 3 944 5 573 5 637
PTA extremitet 338 650 1 663 1 738

arteria renalis 64 78 102 50

Totalt 2 284 3 408 4 672 7 338 7 425

Tabell II. Antal akuta artäroperationer. 

1980 1983 1987 1994 1995

Trombembolektomi 1 108 1 354 1 259 1 085 1 022
Trauma 93 87 102 68 87
Aneurysm 193 225 305 417 406
Övrigt 224 106 167 431 436

Totalt 1 619 1 782 1 833 2 001 1 951

Tabell III. Antal artäroperationer per miljoner invånare och år i de olika sjukvårdsregionerna i
Sverige. 

1980 1983 1987 1994 1995

Stockholm/Gotland 340 345 495 945 974
Uppsala/Örebro 509 697 758 1 029 1 118
Norra 296 250 411 694 594
Västsvenska 499 550 565 1 116 1 019
Sydöstra 327 570 830 1 170 1 184
Södra 773 860 1 015 1 401 1 434

Totalt 470 580 705 1 064 1 068
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Figur 1. Utvecklingen av kärlkirurgi i
Sverige angivet i ingrepp per miljon
invånare och år.



Flera faktorer kan ligga bakom ök-
ningen av ingrepp:
• spridning av teknik
• ökande andel äldre människor i be-

folkningen
• prevalensökning (gäller t ex bukaor-

taaneurysm) [9].
• kunskap om goda resultat (gäller t ex

karotiskirurgi med resultat från stora
randomiserade studier [10, 11].

• indikationsförändringar (vilket är
svårt att dokumentera).
De geografiska skillnaderna där-

emot beror rimligen inte bara på preva-
lensskillnader, utan är till stor del san-
nolikt orsakade av skillnader i attityder,
indikationer och patienturval. Detta in-
verkar i sin tur på resultatet [12]. En
ökande andel av den totala volymen
upptas av olika endovaskulära ingrepp,
där PTA givetvis dominerar, men där
även andra kateterbaserade metoder
börjar göra sig gällande. Dels är det vik-

tigt att kärlkirurger är med i utveckling-
en av dessa metoder, dels gäller det att
bromsa spridningen till alltför många
centra innan korrekt vetenskaplig ut-
värdering skett. Detta diskuteras för
närvarande såväl inom Svensk förening
för kärlkirurgi som internationellt. En
viktig fråga är om det är möjligt att ge-
nomföra randomiserade studier av me-
toder där den teknologiska utveckling-
en är snabb och där stora patientmateri-
al och långa uppföljningstider krävs. Ett
alternativ är prospektiva, långsiktiga
och någorlunda detaljerade register.

När det gäller trauma är frekvensen
fortsatt tillfr edställande låg, även om
detta är en operationstyp där ett visst
mörkertal kan befaras, inte minst be-
träffande patienter som vårdas på andra
kliniker, eller med iatrogena skador vid
icke-kärlkirurgiska interventioner.

Ett intressant mönster är minskning-
en av akuta trombembolektomier och

den samtidiga ökningen av femorodis-
tala rekonstruktioner. Den förra åter-
speglar antagligen en mer differentierad
behandlingsinställning till akut icke-
traumatisk extremitetsischemi med fler
regelrätta rekonstruktioner och i vissa
fall också lokal trombolys. Detta syn-
sätt förefaller rimligt och har i Sverige
förfäktats inte minst av Jivegård och
medarbetare [13]. Ökningen av femoro-
distala rekonstruktioner återspeglar
därmed delvis en ökning av antalet
halvakuta rekonstruktioner, men till
största delen en mer aktiv attityd vid
kritisk ischemi med allt fler distala re-
konstruktioner. Huruvida ett dylikt för-
hållningssätt resulterar i en minskande
amputationsfrekvens diskuteras, men
svenska data antyder att så kan vara fal-
let [14]. I övriga operationer ingår bl a
reoperationer, vilka ökar med antalet
primära operationer och med ökande
andel äldre.

Ett annat intressant mönster är ök-
ningen av såväl elektiv som akut aortaa-
neurysmkirurgi. Hitintills har alltså en
ökad satsning på elektiv kirurgi inte på-
verkat rupturoperationerna. Detta kan
ha flera förklaringar: att »fel» patienter
opereras elektivt, dvs en stor andel där
rupturrisk i själva verket inte föreligger,
att effekten av ökande elektivt opere-
rande kommer först senare och att in-
ställningen till patienter med ruptur bli -
vit mer aktiv både diagnostiskt och tera-
peutiskt. Dessa registerobservationer
stämmer med att man med en mer än
tiofaldig ökning av elektiva aortaaneu-
rysmingrepp i Stockholms län endast
marginellt lyckats påverka den totala
mortaliteten i aneurysmruptur [15].

Det är tillfredsställande att ökningen
av karotiskirurgi inte tycks ha lett till
försämrade resultat. Sedan några år
finns en rekommenderad struktur för
hur karotiskirurgi ska bedrivas i Sve-
rige; med specialistsamarbete i ett karo-
tiscentrum på varje sjukhus där karotis-
kirurgi utförs, och en central kvalitets-
utvecklingsgrupp som med försiktig
hand granskar verksamheten. Bland an-
nat analyseras komplikationer som trots
allt inträffar, och som är det pris som
måste betalas vid all kirurgi för att upp-
nå förväntade positiva effekter. Detta är
givetvis särskilt viktigt för profylak-
tiska ingrepp som karotiskirurgi.

Förutom ökningen i volym har vi nu
möjlighet att följa resultaten av de kärl-
kirurgiska ansträngningarna inom det
Svenska kärlregistret (Swedvasc).
Kärlkirurgi har blivit en allt mer speci-
aliserad och ökande andel av allmänkir-
urgin, men är ännu inte en egen specia-
litet i Sverige. Inom Svensk förening för
kärlkirurgi finns nu emellertid ett exa-
minationssystem, där kraven är att jäm-
föra med vad som krävs för specialist-
kompetens i Danmark och Norge. Den
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Figur 2. Procentuell fördelning av kärlkirurgi på sjukvårdsnivå.

Tabell IV. Antal karotisoperationer och volymässig fördelning av karotiskirurgi.

1980 1983 1987 1994 1995

Antal ingrepp 225 305 282 571 572
Antal sjukhus med karotiskirurgi 17 19 16 20 20
Antal sjukhus med ≥10 operationer/år 11 11 8 17 16
Antal sjukhus med ≥25 operationer/år 3 3 4 10 11
Antal sjukhus med ≥50 operationer/år 1 2 1 3 2

Tabell V. Totalt antal karotisopererade patienter och inom parentes andel patienter med sla-
ganfall och/eller död inom 30 dagar postoperativt i procent.

Operationsindikation Totalt 1995

Asymtomatisk stenos 190 (1,6) 52 (1,9)
Amaurosis fugax 435 (2,1) 90 (2,2)
Transitoriska ischemiska attacker 839 (3,1) 182 (2,2)
Mindre slaganfall 732 (5,4) 193 (4,7)
Övrigt 146 (2,1) 55 (0)

Totalt 2 342 (3,5) 572 (2,8)
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första examinationen ägde rum vid
Svensk kirurgisk förenings kirurgvecka
i Varberg i augusti 1996, och samtliga
13 deltagare godkändes. Med tillfreds-
ställelse kan också noteras att tre
svenskar tenterade och godkändes i den
första europeiska examinationen inom
UEMS regi (Union européenne méde-
cins spécialistes) och dess Division of
Vascular Surgery 1996. Utbildningsdis-
kussionen måste fortsätta, och det är
viktigt att kunskaper i endovaskulär
teknologi integreras i denna.

Sammanfattningsvis kommer inter-
ventioner för kärlsjukdomar med störs-
ta sannolikhet att fortsätta öka, och en-

dovaskulära metoder kommer att uppta
en relativt sett allt större andel.

Referenser
1. Swedvasc. Vascular surgical audit during a

five year period. Changing patterns of vas-
cular surgery 1987–1991. Eur J Vasc Endo-
vasc Surg 1994; 8: 472-7.

2. Bergqvist D. Kartläggning av arteriell kir-
urgi i Sverige. Stora regionala skillnader
finns. Läkartidningen 1982; 79: 1891-2.

3. Bergqvist D. Antalet operationer har ökat
markant men ännu är behovet troligen inte
täckt. Läkartidningen 1985; 82: 3490-1.

4. Bergqvist D. Ökning av artärkirugi men sto-
ra regionala skillnader. Läkartidningen
1990; 87: 369-71.

5. Wahlgren NG, Bergqvist D, Holm J, Joge-
strand T, Lindqvist M. Carotiskirurgi i Sve-
rige. Bakgrund och förslag till verksamhet.
Stockholm: Socialstyrelsen, 1994; 14. SoS-
rapport.

6. Whiteley MS, Ray-Chaudhuri SB, Cornes
J, Micaels JA, Galland RB. General surgery
with a special interest in vascular surgery:
changing patterns of workload. Br J Surg
1996; 83: 1364-6.

7. Lepäntalo M, Salenius JP, Harjola PT.
Trends in vascular surgery – an evaluation
of operative activity in Finland 1976–1992.
Ann Chir Gynaecol 1996; 85: 225-9.

8. Stanly J, Barnes RW, Ernst CB. Vascular
surgery in the United States: Workforce is-
sues. J Vasc Surg 1996; 23: 172-81.

9. Bengtsson H, Bergqvist D, Sternby NH. In-
creasing prevalence of abdominal aortic
aneurysms, an necropsy study. Eur J Surg
1992; 158: 19-23.

10.ECST. European carotid surgery trialist’s
collaborative group: European carotid sur-
gery trial: Interim results for symptomatic
patients with severe (70–99 %) or mild
(0–29 %) carotid stenosis. Lancet 1991;
337: 1235-43.

11.NASCET. North American Symptomatic
Carotid Endarterectomy Trial Collabora-
tors: Beneficial effect of carotid endarterec-
tomy in symptomatic patients with high-
grade stenosis. N Engl J Med 1991; 325:
445-53.

12.Elfström J, Stubberöd A, Troëng T. Adjust-
ing outcome measurements for casemix in a
vascular registry – is it possible and desir-
able. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996; 12:
459-63.

13.Jivegård L. Arterial thrombosis or embo-
lism: do improved diagnostic efforts influ-
ence outcome? Persp Vasc Surg 1995; 8:
77-85.

14.Karlström L, Bergqvist D. Effects of vas-
cular surgery on amputation rates and mor-
tality. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997; 14:
273-83.

15.Johansson G, Swedenborg J. Little impact
of elective surgery on the incidence and
mortality of ruptured aortic aneurysm. Eur J
Vasc Endovasc Surg 1994; 8: 489-93.

Summary

Vascular surgery increasing steadily in
incidence in Sweden

David Bergqvist, Thomas Troëng

Läkartidningen 1998; 95: 2940-3

Analysis of the development of arterial sur-
gery between 1980 and 1995, on the basis of
questionnaire response and data from the Swed-
ish vascular registry (Swedvasc), showed the
annual incidence of elective procedures to have
increased from 2,284 to 7,425, and that of emer-
gency procedures from 1,619 to 1,951, the over-
all annual incidence of operations being 1,068
per million of the population in 1995. There are
manifest regional differences in the country as
a whole, and the period studied was character-
ized by relative redistribution of operations
from regional to county hospitals. Detailed
scrutiny of carotid artery surgery again showed
manifest regional differences to exist, but at few
hospitals were more than 50 operations per-
formed annually. There was good agreement
between Swedvasc data and official operation
statistics.
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Figur 3. Utvecklingen av vissa typoperationer enligt Socialstyrelsens patientregister
(totalt för landet).

Figur 4. Antalet femoropopliteala och femorodistala rekonstruktioner enligt
Socialstyrelsens patientregister och Swedvasc. För varje år är siffrorna baserade på
under året till Swedvasc anslutna sjukhus.


