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Ökad vakenhet för den klinis-
ka bilden vid lungemboli är en
förutsättning för att kunna re-
ducera antalet feldiagnostisera-
de lungembolier. Varje sjukhus
bör skapa möjlighet till en dia-
log mellan kliniker, radiologer
och fysiologer i syfte att åstad-
komma ett optimalt omhänder-
tagande vid misstänkt lungem-
boli. Strategin bör innefatta på-
visande av hjärt–lungsjukdom,
gradering av den kliniska miss-
tanken, bekräftelse av diagno-
sen samt bedömning av embo-
lins svårighetsgrad och prognos
inför val av terapi.

Akut lungemboli är fortfarande en
»gäckande skugga» som vilar över våra
patienter oavsett medicinsk disciplin.
Feldiagnostiserad lungemboli ger re-
gelbundet Ansvarsnämnden ett antal
ärenden att handlägga. I Riskronden
(maj -97) togs lungemboli upp som en
»bortglömd diagnos» även när flera
symtom och tecken talar för just lung-
emboli.

Enbart fler observationsplatser och
nya diagnostiska metoder är nog inte
lösningen. Vi har redan idag bra meto-
der för att ställa rätt diagnos. Problemet
är fortfarande att vi inte misstänker
lungemboli när vi borde göra det.

Förekomst av lungemboli
Enligt Socialstyrelsens patientregis-

ter för 1995 noterades vid landets akut-

sjukhus ca 4 700 vårdtillfällen och
45 200 vårddagar med lungemboli som
huvuddiagnos. Medelvårdtiden var så-
ledes ca 10 dagar (eller ca 30 000 kr).
Patienterna var 65 år eller äldre i 75 pro-
cent av fallen.

Prevalens och incidens av lungem-
boli i den allmänna befolkningen är svår
att beräkna från enbart sjukhusstatistik.
Prospektiva långtidsstudier som stude-
rat lungemboli i den allmänna befolk-
ningen har tidigare saknats. I »Studien
1913 års män i Göteborg» har vi följt
855 slumpmässigt utvalda 50-åriga
män sedan 1963. Under 30 års uppfölj-
ning ökade prevalensen av lungemboli
från 0,1 procent vid 50 år till 1,3 procent
vid 80 år [1]. Incidensen icke-letal re-
spektive letal lungemboli var i båda fal-
len cirka 1 per 1 000 observationsår.
Andelen letal lungemboli i den allmän-
na befolkningen är idag svår att upp-
skatta på grund av den låga obduktions-
frekvensen.

Död i lungemboli
I Sverige avled 1995 drygt 700 (15

procent) av dem som vårdades på våra
akutsjukhus med lungemboli som hu-
vuddiagnos. Dödsorsaksregistret regi-
strerade samma år ca 1 000 individer
med lungemboli som primär dödsorsak
och ytterligare 2 000 individer med
lungemboli som bidragande dödsorsak.

Förekomsten av lungemboli i döds-
orsaksregistret har varit oförändrad un-
der den senaste tioårsperioden trots
sjunkande andel obducerade. I obduk-
tionsstudier har man beräknat att 20
procent av dem som dör i lungemboli
skulle ha haft en god prognos i frånvaro
av lungembolin, och 40 procent av pati-
enterna borde ha överlevt utan lungem-
boli [2]. Obduktionsstudier visar även
att bland dem som dör plötsligt och
oväntat i lungemboli föreligger inte all-
tid stora och utbredda embolier vid ob-
duktion. I 20 procent av fallen har pati-
enten endast subsegmentella embolier
[3].

Prognosen är emellertid god om
lungembolin kommer under behandling
och inga andra negativt prognosstyran-
de sjukdomar föreligger. Dödligheten
vid behandlade lungembolier anses lig-
ga under 10 procent medan den är när-

mare 30 procent vid de obehandlade
[4].

Det har hävdats att dessa något äldre
siffror hänför sig till mer massiv lung-
emboli och att dödligheten skulle vara
lägre vid obehandlade embolier. I PIO-
PED-studien redovisades 20 lungem-
bolier som »råkade» undgå behandling
varav en (5 procent) dog och en drabba-
des av en icke-letal lungemboli vid upp-
följning [5]. Prospektiva studier upp-
lagda för att studera morbiditet och död-
lighet vid obehandlad lungemboli sak-
nas och kommer av etiska skäl sannolikt
inte att utföras.

Klinisk misstanke
förutsättning för rätt diagnos
Obduktionsstudier visar att endast

20–30 procent av dem som dör i lung-
emboli har haft en klinisk lungemboli-
diagnos [6]. Orsaken till att vi missar
diagnosen är inte att vi saknar bra dia-
gnostiska metoder. Nyare metoder som
spiral-datortomografi (s-DT) och mag-
netisk resonanstomografi (MRT) kom-
mer aldrig att få en chans att förbättra
diagnostiken om vi inte misstänker
lungemboli i det enskilda fallet.

Den kliniska bilden vid lungemboli
är beroende av en rad faktorer. I mer än
50 procent av fallen föreligger andra
sjukdomar som påverkar den kliniska
bilden. Såväl patientens ålder som lung-
embolins storlek, ålder, ursprung och
förekomst av lunginfarkt har betydelse
för den kliniska bilden.

Något som ofta glöms bort när man
talar om olika diagnostiska metoder är
att mindre embolier hos hjärt–lungsju-
ka patienter kan medföra hemodyna-
miska effekter, medan lika stora embo-
lier hos yngre hjärt–lungfriska patienter
kanske bara leder till obetydliga sym-
tom [7]. Prognosen och den kliniska bil-
den måste därför alltid ställas i relation
till den enskilde patientens förutsätt-
ningar.

Cirka 95 procent av lungembolierna
kan hänföras till något av de »lungem-
bolisyndrom» som har beskrivits (ruta
Lungembolisyndrom) [8]. En använd-
bar strategi kan därför vara att misstän-
ka lungemboli när den kliniska bilden
passar in i något av dessa syndrom. Fö-
rekomst av riskfaktorer för venös trom-
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boembolism bör stärka misstanken yt-
terligare.

Eftersom patofysiologin är olika vid
de olika syndromen, blir även de diffe-
rentialdiagnostiska övervägandena oli-
ka (Tabell I) [10]. De olika syndromen
styr valet av diagnostisk metod och
även tempot i utredningen.

DIAGNOSTISKA
HJÄLPMEDEL
Utgående från syndromtyp, hemo-

dynamisk påverkan, tillgängliga meto-
der, tid på dygnet etc görs en individu-
ell bedömning för ett optimalt metodut-
nyttjande ur både medicinsk och ekono-
misk synvinkel (Tabell II).

EKG
EKG är inte diagnostiskt vid lung-

emboli men viktigt för att påvisa kar-
diologiska differentialdiagnoser. Vissa
EKG-förändringar, t ex nytillk ommen
S i avledning I, Q respektive negativ T i
avledning III (sk SI-, QIII -, TIII -syn-
drom) samt T-negativitet i avledning
V1–V3 eller högerförskjuten elektrisk
axel är inte ovanliga EKG-förändringar
vid lungemboli men ses främst när em-
bolierna leder till en högerkammarbe-
lastning.

Laborator ieanalyser
Blodgaser. Vid små och medelstora

lungembolier är blodgasanalysen ofta
normal. Även om den inte är diagnos-
tisk bör den göras vid misstänkt lung-
emboli för att påvisa grad av hypoxi,
speciellt vid dyspné.

Hypoxin är vid lungemboli relaterad
till grad av sänkt hjärtminutvolym re-
spektive rubbad distribution av ventila-
tion och perfusion. Den alveolo-arteri-
ella syrgasdifferensen anses bättre dis-
kriminera för lungemboli. Men meto-
den är starkt åldersberoende, och i 20
procent av embolierna är differensen
helt normal.

D-Dimer. En lång rad studier av D-
dimer vid tromboembolisk sjukdom har
publicerats under de senaste åren. Ty-
värr har flera olika metoder använts, pa-
tientmaterialen är ofta heterogena, och
diagnostiken av djup ventrombos och
lungemboli varierar [11]. Tyvärr måste
vi också konstatera att vi ännu inte har
sett någon tillförlitlig , »bästa» D-di-
mermetod, även om nya metoder har
presenterats (SimpliRed, D-dimer VI-
DAS mfl). Bland äldre och sjukhusvår-
dade patienter är D-dimer ofta falskt po-
sitiv. 

Tills vidare utgör D-dimer en av fle-
ra »surrogatmarkörer» vid lungemboli,
och analysens diagnostiska värde har

ifrågasatts vid venös tromboembolism
[12].

Lungskintigrafi
Skintigrafi är fortfarande den mest

utbredda och etablerade metoden vid
misstänkt lungemboli. Tyvärr erhåller
vi ofta (i mer än 50 procent av fallen)
icke-diagnostiska svar [13]. Vid icke-
diagnostiska skintigrafier krävs kom-
pletterande undersökningar, t ex spiral-
DT, bilateral doppler/ultraljud av benen
eller pulmonalisangiografi. Den klinis-
ka bilden och förekomst av andra sjuk-
domar bör i första hand avgöra den vi-
dare handläggningen.

En segmentell mis-match mellan
perfusion och ventilation vid skintigra-
fi och en normal lungröntgen är dock
inte alltid patognomon för lungemboli.
Falskt positiv lungembolidiagnos ses
vid t ex tumörer, vaskulit och septisk
emboli.

Skintigrafierna bör klassificeras en-
ligt PIOPED eller Biello [13, 14] för att
underlätta tolkningen för klinikern.
Hög sannolikhet (ca 1/4 av fallen) vid
skintigrafi anses räcka för behandling
vid stark klinisk misstanke. Normal
perfusionsskintigrafi räcker för att ute-
sluta lungemboli. Har man inte påvisat
1–2 segmentella perfusionsdefekter
kan man lika gärna undvara ventila-
tionsskintigrafin eftersom denna ändå
endast leder till ett icke diagnostiskt
svar. I dessa fall väljes hellre annan me-
tod (Figur 1).

Man ska dock komma ihåg att perfu-
sionsskintigrafi oftare underskattar än
överskattar storleken av perfusionsde-
fekterna [15]. Detta förklarar kanske
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Akut dyspnésyndrom (ca 25 pro-
cent). Oförklarlig akut dyspné och/el-
ler takypné. Dessa patienter har oftare
mindre embolier utan lunginfarkt.
Dyspnén kan vara mindre uttalad och
därför svårtolkad, inte minst vid sam-
tidig hjärt–lungsjukdom. Ofta förelig-
ger normalt EKG och normal lung-
röntgen samt oftast ett sänkt arteriellt
pO2.

Pleurit/hemoptyssyndrom(ca 60
procent). Pleuritsmärta dominerar i
denna grupp och är ett symtom som
ofta medför att vi tänker på lungembo-
li. Hemoptys förekommer däremot
mindre ofta. Lunginfiltrat/pleuraväts-
ka/ensidigt upplyft diafragma är vanli-
ga fynd på lungröntgen. Normalt EKG
är vanligt och blodgasanalysen är ald-
rig diagnostisk. Bland patienter som
söker akut på grund av pleuritsmärta
föreligger lungemboli i ca 20 procent
av fallen [9]. Samtidiga pleuranära in-
filtrat och vätska på lungröntgen med-
för ofta diagnosen pleuropneumoni.
Om patienten inte förbättras på given
»pneumonibehandling» bör lungem-
boli alltid misstänkas. Trots att lungin-
farkt är ovanlig vid lungemboli (ca 20
procent) är detta syndrom vanligast i
olika studier, sannolikt för att pleurit-
smärta ofta leder till lungemboliutred-
ning.

Kardiovaskulär svikt respektive
chocksyndrom (ca 10 procent respek-
tive 5 procent). Vid submassiv till
massiv lungemboli föreligger oftare
högerkammarsvikt med svår dyspné,
takypné och eventuellt hypotension.
Den kliniska bilden kan variera från
synkope till fulminant chockbild.
Lungröntgen är ofta normal. EKG-för-
ändringar som vid akut högerbelast-
ning kan föreligga. Graden av hypoxi
speglar svårighetsgraden och har där-
med prognostisk betydelse. Som tidi-
gare påpekats kan även mindre embo-
lier ge en liknande sviktbild hos
hjärt–lungsjuka patienter! »Massiv»
hänför sig till den hemodynamiska bil-
den snarare än till den anatomiska ut-
bredningen.

Atypisk symtombild (ca 5 pro-
cent). I denna grupp återfinns lungem-
bolier som medför en oklar försämring
hos tex patienter med hjärtsvikt, kro-
nisk obstruktivitet eller annan under-
liggande sjukdom och som inte svarar
på sedvanlig behandling. Lungemboli
kan även ligga bakom oklar subfebri-
litet, oförklarlig arytmi (tex förmaks-
flimmer) mm.

LUNGEMBOLISYNDROM Tabell I. Lungembolisyndrom och differentialdiagnoser. KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Akut Pleurit- Höger-
dyspné smärta Hemoptys svikt Chock

Pneumotorax Pleurit Tumör Infarkt Infarkt
Astma Pneumotorax Pneumoni Tamponad Blödning
Hjärtsvikt Pneumoni Tbc Myokardit Sepsis
Pneumoni Perikardit Mitralis- Pneumoni Tamponad
Bronkit Tumör stenos vid KOL Aortadissektion

Subfrenisk Bronkit Ventil-
abscess pneumotorax

Tabell II. Cirkapriser (kr), icke jourtid, för olika
undersökningar vid utredning av lungemboli.

Blodgas 70
EKG 70
D-dimer (latex/ELISA) 80/130
Lungröntgen 300
Perfusionsskintigrafi 1 400
Ventilationsskintigrafi 1 400
Vendoppler per ben 1 400
Flebografi 2 600
Spiral-DT 2 800
Pulmonalisangiografi (selektiv) 4 600
Vårddygn 3 000



den låga andelen hög sannolikhet vid
skintigrafi?

Radiologisk
bilddiagnostik
Av de radiologiska metoderna finns

ett flertal, och val av metod bör lokalt
utvärderas i samarbete mellan kliniker
och radiologer. Man bör välja de meto-
der man känner förtrogenhet med, och
det är viktigt att frekvensen undersök-
ningar inte blir för låg, vilket snabbt
nedsätter metodens diagnostiska värde.
En metod som ger direkta bildbevis på
lungemboli ger förstås den säkraste dia-
gnosen. Detta i sin tur kan nedbringa
antalet fördyrande och tidskrävande in-
direkta metoder (D-dimer, skintigrafi,
venundersökning mm) som ofta leder
till extra vårddagar. Även om en metod
som ger direkta bildbevis är dyrare kan
den ändå vara kostnadseffektiv om
vårddagar sparas (Tabell II). Att rätt
utesluta lungemboli är viktigt även för
att undvika »onödig» antikoagulations-
behandling, speciellt hos patienter med
ökad blödningsrisk eller där vi kan för-
vänta oss svårigheter att genomföra en
sådan behandling.

Pulmonalisangiografi (PA) är fort-
farande referensmetod vid lungemboli-
diagnostik. Metoden används dock
sparsamt i Sverige. Orsaker till detta

kan vara en överdriven rädsla för kom-
plikationer, kostnadsaspekter, eller
möjligen att man anser att sjukhusets
övriga metoder är tillräckliga?

Enligt vår erfarenhet är den selektiva
formen helt överlägsen den oselektiva i
bildkvalitet, och mindre kontrastmäng-
der kan användas, vilket minskar både
risker och kostnader. Tryckmätning ger
värdefull information och gör att under-
sökningen kan modifieras efter patien-
tens tillstånd. Undersökningen är lätt att
utföra för en erfaren radiolog och tar ca
30 minuter. Metoden har en hög dia-
gnostisk säkerhet och inga absoluta
kontraindikationer.

Spiraldator tomografi (s-DT). Ut-
vecklingen har de senaste åren gått mot
snabbare maskiner och bättre spatial
upplösning. Utvecklingen av spiralda-
tortomografi (helical scanning) har av-
sevärt förbättrat diagnostiken vid större
lungembolier. För de centrala embolier-
na är metoden utmärkt [16], men vid
mindre lungembolier (segmentella/sub-
segmentella) är metoden mer kontro-
versiell [17]. De som är väl förtrogna
med metoden anser sig kunna påvisa
lungemboli ned till segmentnivå. Re-
gional oligemi påvisas tydligt liksom
sekundära manifestationer i lungorna.

Viktig är metodens förmåga att påvi-
sa differentialdiagnoser såsom peri-

kardutgjutning, aortaaneurysm/-dis-
sektion, pneumotorax, pleuropneumoni
m m.

Diskussion har förts huruvida mind-
re, subsegmentella embolier har någon
klinisk betydelse eller inte, alternativt
om det är tillräckligt att studera före-
komst av embolikälla i benen [18]. När
man använder s-DT på patienter med
icke-diagnostiska skintigrafier blir me-
todens sensitivitet och specificitet när-
mare 90 procent om man exkluderar de
subsegmentella embolierna [19]. Inklu-
deras de subsegmentella blir motsva-
rande siffror lägre.

Komplikationerna vid s-DT är som
vid pulmonalisangiografi kontrastrela-
terade eftersom snarast större kontrast-
volymer behöver användas vid s-DT än
vid pulmonalisangiografi [20]. Dator-
tomografins styrka ligger främst i att
snabbt kunna påvisa/utesluta centrala
lungembolier hos hemodynamiskt på-
verkade patienter. Med förbättrad tek-
nik kan man med s-DT sannolikt bedö-
ma även mindre kärl med större säker-
het än idag [21]. Erfarenheterna av

3654 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  35  •  1998

Stabil hemodynamik och misstänkt lungemboli
(Symtom, tecken, riskfaktorer, lab, EKG, lungröntgen)

Hjärt–lungsjuk Hjärt–lungfrisk

Ej stark
klinik

DT/ben

stopp

match Ventilations-
skintigrafi

DT/ben
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stopp stopp
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stopp

(B)

Stark
klinik

Ej stark
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följa upp ben
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»Skör» patient
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Figur 1. Algoritm för utredning av lung-
emboli vid stabil hemodynamik hos pati-
enter med respektive utan hjärt–lungsjuk-
dom (hjärtsvikt, respiratorisk insufficiens
eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom). PA
= pulmonalisangiografi, DT/ben = spiral-
DT och bilateral doppler/ultraljud av be-
nen vid negativ s-DT. Stopp = stopp i ut-
redningen.



MRT vid lungemboli är än så länge be-
gränsade [22].

Transtorakal och
tr ansesofageal ekokardiografi
Ekokardiografi är en metod med

möjlighet till direkt bilddiagnostik
(främst transesofageal ekokardiografi)
vid centrala embolier. Transtorakal
ekokardiografi är förstahandsmetod vid
instabil hemodynamik. Förutom dilate-
rad högerkammare, överskjutning av
septum, ökat tryck i höger kammare re-
spektive pulmonalisartären kan ibland
även embolikälla påvisas. Dessutom
har man ansett sig ha påvisat en för
lungemboli specifik väggrörlighet i hö-
ger kammare, sk McConnells tecken
[23]. Differentialdiagnoser kan påvisas
med transtorakal ekokardiografi, lik -
som vänsterkammardysfunktion.

Venös benundersökning
(doppler/ultr aljud/f lebografi)
Påvisning av djup ventrombos vid

misstänkt lungemboli ökar sannolikhe-
ten för emboli. Det är dock inte själv-
klart att frånvaro av djup ventrombos
vid ett ultraljud kan tas till intäkt för att
avfärda lungemboliförekomst. Med
doppler/ultraljud har diagnostiken för-
bättrats även distalt, men trombrester i
benen saknas i 30 procent av lungembo-
lif allen även om flebografi används,
och med ultraljud saknas trombosrester
i 50 procent av fallen. Man skall även ha
i åtanke att bilateral doppler/ultraljud
kostar ca 3000 kr, vilket tillsammans
med en s-DT blir jämförbart med kost-
naden för en lungangiografi! Svårighe-
ten att påvisa distala tromboser har dis-
kuterats, men vi vet att var tredje obe-
handlad distal trombos växer vidare
[24]. Patienter med dyspné och distala
tromboser har oftare lungemboli [25].
Eftersom distala tromboser även kan
leda till letala embolier hos hjärt–lung-
sjuka bör de inte negligeras [26].

STRATEGI VID
MISSTÄNKT LUNGEMBOLI
1. Gör en klinisk sannolikhetsbe-

dömning!
Stark klinisk misstanke

– symtom, tecken, EKG/lungröntgen,
laboratorieanalyser stöder diagno-
sen lungemboli

– riskfaktorer för venös tromboembo-
lism föreligger

– annan trolig förklaring till insjuknan-
det saknas

Ej stark klinisk misstanke
– symtom, tecken, EKG/lungröntgen,

laboratorieanalyser stöder inte dia-
gnosen lungemboli

– riskfaktorer för venös tromboembo-
lism saknas

– annan trolig förklaring till insjuknan-
det föreligger

2. Bekräfta respektive uteslut lung-
emboli!

Använd de vid sjukhuset tillgängliga
metoder som förväntas ge bäst informa-
tion i det enskilda fallet. Många algorit-
mer för utredning av lungemboli har
presenterats genom åren, men av flera
skäl är det omöjligt att skapa en algo-
ritm som gäller för alla lungembolier.
Lungemboli är ett dynamiskt tillstånd,
och beroende på var i förloppet vi befin-
ner oss erhåller vi olika sensitivitet och
specificitet för olika metoder. Tillgång-
en till diagnostiska metoder är olika vid
olika sjukhus och varierar med tiden på
dygnet.

Om man vill använda algoritmer vid
utredning av lungemboli bör varje sjuk-
hus skapa sin egen algoritm utifrån till-
gängliga metoder.

Exempel på en algoritm i två delar
presenteras här (Figur 1 och 2). Den ba-
serar sig på några få men viktiga anta-
ganden:

1. att normal perfusionsskintigrafi
utesluter lungemboli samt att stark kli-
nik och 1–2 segmentella defekter räck-
er för diagnos och behandling [13, 27],

2. att patient med stark lungemboli-
misstanke och hjärt–lungsjukdom (tex
hjärtsvikt, respiratorisk insufficiens och
kroniskt obstruktiv lungsjukdom) krä-
ver påvisande av även mindre lungem-
bolier, samt 3. att s-DT och bilateral be-
nundersökning räcker för att utesluta
lungemboli då stark klinisk misstanke
inte föreligger.

S-DT är i denna algoritm första-
handsmetod vid förekomst av hjärt–

lungsjukdom (B i Figur 1).
Vid stark misstanke hos hjärt–lung-

sjuk »skör» patient (eller vid kreatinin
>150 µmol/l) bör pulmonalisangiografi
övervägas som första undersökning för
att undvika dubbla kontrastmängder.
Perfusionsskintigrafi är screeningme-
tod när man har en hjärt–lungfrisk pa-
tient, och defekternas storlek styr algo-
ritmen i olika riktningar (A1 och A2 i
Figur 1). Lungangiografi reserveras till
patienter med stark klinisk misstanke
trots negativ s-DT och bilateral benun-
dersökning [28].

Vid instabil hemodynamik (Figur 2)
bör ekokardiografi vara första steg i ut-
redningen. Beroende på metodtillgäng-
lighet och behov av differentialdiagno-
stik kan s-DT vara ett alternativ. Om
ekobilden uppvisar akut högerkammar-
belastning förenlig med emboli kan
snabbt insatt trombolys vara livräddan-
de. Trombolysen bör inte fördröjas av
andra metoder om inte differentialdia-
gnos övervägs. Trombolys bör övervä-
gas även när större centrala embolier
påvisas vid s-DT. Återigen bör dock på-
pekas att även mindre lungembolier kan
ge en instabil hemodynamik hos
hjärt–lungsjuka patienter.

3. Bedöm svårighetsgrad och pro-
gnos!

Vid påvisad lungemboli bör man be-
döma svårighetsgrad och prognos. Pro-
gnosen vid lungemboli varierar och tor-
de främst bero på underliggande sjuk-
domar och förekomst av högerkammar-
dysfunktion med eller utan störd hemo-
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Instabil hemodynamik och misstänkt lungemboli
(Symtom, tecken, riskfaktorer, lab, EKG, lungröntgen)

Differentialdiagnoser?

DifferentialdiagnosLungemboli?

Negativ s-DT

Högerkammarbelastning
eller

central lungemboli

Trombolys?

Hjärt–lungsjuk?

Alternativ
diagnos

Ja Nej

Eko och/eller s-DT

PA

Kompletterande
laboratorieanalyser

Blödning
Infarkt

Pneumoni
Sepsis

Pneumotorax
Tamponad

Aortadissektion

Figur 2. Algoritm för utredning av lung-
emboli vid instabil hemodynamik.
s-DT = spiral-DT, PA = pulmonalisangio-
grafi. Eko = ekokardiografi.



dynamik. Lungembolierna kan därför
indelas i tre grupper: 1. stabil hemody-
namik utan högerkammardysfunktion,
2. stabil hemodynamik med störd hö-
gerkammarfunktion och 3. instabil he-
modynamik.

4. Välj typ av terapi!
Idag behandlas huvuddelen av alla

lungembolier, inklusive dem med hö-
gerkammardysfunktion, med enbart
antikoagulantia. Heparin dominerar
fortfarande även om lågmolekylära he-
pariner tycks likvärdiga [29, 30]. Vid
massiv lungemboli med instabil hemo-
dynamik är trombolys livräddande och
bör ges i tidigt skede [31]. Vid stabil he-
modynamik och högerkammardys-
funktion är trombolys mer kontroversi-
ell i brist på mortalitetsreducerande stu-
dier [32]. Det finns dock stöd för att
trombolys förbättrar högerkammar-
funktionen (snabbare med rekombinant
vävnadsplasminogen, rt-PA, än med
streptokinas) under de första timmarna
[33-35], och sannolikt är överlevnaden
bättre än om enbart heparin ges [33, 36].
Bland patienter med skintigrafiska per-
fusionsdefekter omfattande mer än 30
procent av lungan hittar vi majoriteten
av de patienter som trots en stabil hemo-
dynamik har en högerkammardysfunk-
tion [37]. Kanske är det just dessa pati-
enter som i framtiden oftare än idag bör
bli föremål för trombolys [38].

KONKLUSION
Antalet feldiagnostiserade lungem-

bolier reducerar vi inte enbart genom att
använda olika algoritmer eller nya dia-
gnostiska metoder. Huvudproblemet är
fortfarande att vi inte misstänker lung-
emboli när vi borde. De olika »syndro-
men» vid lungemboli och förekomst av
riskfaktorer för venös tromboembolism
bör vara vägledande för när vi ska miss-
tänka lungemboli. När misstanke före-
ligger bör strategin vara: 1. att påvisa
förekomst av hjärt–lungsjukdom, 2. att
gradera den kliniska misstanken, 3. att
bekräfta diagnosen (eventuellt med
hjälp av en algoritm), 4. att bedöma svå-
righetsgrad och prognos samt 5. att väl-
ja terapiform utgående från hemodyna-
mik och högerkammarfunktion.

*
Denna sammanfattning bygger på

diskussioner med ett flertal kolleger
över landet som deltagit i ett antal ut-
bildningsdagar om utredning och be-
handling av lungemboli, vilka genom-
förts i regi av Boehringer Ingelheim
AB.
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Summary

Pulmonary embolism remains an over-
looked diagnosis;
proposed strategy in suspected cases

Henry Eriksson, Mikael Fredén, Per-Olof
Hansson, Jan Wallin
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The problem of misdiagnosed pulmonary
embolism (PE) is reviewed in the light of the in-
troduction of new diagnostic methods such as
spiral tomography (helical scanning). Despite
new diagnostic methods, the frequency of mis-
diagnosed PE will not be reduced unless PE is
suspected at the right juncture. PE should al-
ways be suspected in the presence of ‘pulmona-
ry syndromes’ and venous thromboembolic risk
factors. A strategy for the management of cases
of suspected PE is proposed in the article: 1, re-
cognition of the presence of cardiopulmonary
disease; 2, determination of the clinical proba-
bility of PE; 3, confirmation (or exclusion) of
PE; 4, determination of its severity and progno-
sis; and 5, choice of treatment. A two-part algo-
rithm for use in patients with stable or unstable
haemodynamics is also presented.
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