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Kärlkirurger tillkallas ibland för att
hjälpa kolleger som åstadkommit en
större kärlskada med blödning i sam-
band med ett kirurgiskt ingrepp. Detta
är något som naturligtvis även drabbar
kärlkirurger i samband med kärlkirur-
giska ingrepp och som då kan kräva yt-
terligare kärlkirurgisk assistans. Bak-
grunden till denna artikel är en genom-
gång av sådana allvarligare iatrogena
kärlskador som inträffat på Karolinska
sjukhuset med syfte att dra lärdom av
dem genom att kartlägga deras orsaker
och konsekvenser samt se om de möjli-
gen kunde ha förebyggts.

Litteraturgenomgång
Kärlskador är generellt sett relativt

ovanliga i de skandinaviska länderna,
varför den enskilde kirurgen i regel har
begränsad erfarenhet av hur de skall
handläggas. De iatrogent orsakade
kärlskadorna är mindre vanliga än de
traumatiska och därför inte lika ofta be-
skrivna i litteraturen. Av de iatrogena
skadorna är majoriteten uppkomna i
samband med angiografier och endo-
vaskulära ingrepp, som idag blir allt
vanligare. Andelen kärlskador som
uppkommer vid vanliga kirurgiska in-
grepp är således i minoritet. Exakta
uppgifter om incidens och prevalens är
svåra att finna i litteraturen, men ett an-
tal studier talar för att andelen iatroge-
na kärlskador utgör omkring 20–35
procent av det totala antalet kärlskador.
Av de iatrogena skadorna har mer än 50
procent uppkommit till följd av angio-
grafier och endovaskulära ingrepp [1,

4, 5]. I en svensk monografi [11] påvi-
sas stora skillnader i frekvens av iatro-
gena kärlskador (1,4–76 procent) mel-
lan olika studier. Skadorna kan vara all-
varliga och är behäftade med en morta-
litet på ca 10 procent (0–33 procent) [1,
4, 6-10].

I tidigare studier har man funnit att
det största antalet operativt orsakade
iatrogena kärlskador uppstår vid orto-
pedisk artroplastik och frakturfixation
[1-4]. Ett antal iatrogena kärlskador har
även beskrivits i samband med radikal
tumörkirurgi vid utrymning av retrope-
ritonealt infiltrerande tumörer samt vid
»neck dissection» [1]. Iatrogena kärl-
skador finns även beskrivna vid laparo-
skopisk kirurgi, såväl allmänkirurgisk
som gynekologisk [6-8, 10]. Det är
framför allt de retroperitoneala kärlen
som är utsatta för skador i samband med
insättandet av Verres nål och troakar [6,
9], men kärlskador uppstår även vid
missbedömning av anatomisk struktur
och vid användande av icke optimal
operativ teknik [8].

Det finns goda skäl att begrunda våra
erfarenheter från dessa skador, som
ställer stora krav på operatören och är

behäftade med uppenbara risker för pa-
tienten.

Eget material
Arton patienter identifierades: 7 män

och 11 kvinnor med en medelålder på
58 år, som under åren 1989–1999 i sam-
band med kirurgiskt ingrepp vid Karo-
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Sammanfattat

• Förebygg iatrogen kärlskada
genom varsam dissektion och
god anatomisk orientering.

• Operation av tumörer som en-
gagerar eller växer nära större
kärl bör planeras och/eller ut-
föras tillsammans med kärlkir-
urgiskt erfaren kollega.

• Använd kärlklämmare, inte
peang, för kontroll av skadade
större kärl.

• Om iatrogen kärlskada upp-
står, tillkalla alltid annan kolle-
ga för hjälp/assistans.

Tabell I. Kirurgisk specialitet, diagnos och operation under vilken iatrogen kärlskada inträffat.

Specialitet Antal Diagnos Operation

Urolog 2 Testiscancer Retroperitoneal körtelutrymning
1 Blåscancer Cystoureterektomi
1 Neurogen blåsrubbning Urinreservoar
1 Uretärcancer Nefroureterektomi

Kirurg 1 Leiomyosarkom Adrenalektomi
1 Cushings syndrom Adrenalektomi
2 Abdominellt aortaaneurysm Akut/Elektiv operation

Ortoped 1 Fraktur collum chirurgicum Exstirpation caput humeri
humeri

1 Acetabularfraktur Öppen reposition och fixation
1 Osteosarkom Exstirpation proximala tibia och

fibula
1 Artros Osteotomi proximala tibia
1 Postoperativt status femur- Osteotomi femur

fraktur, rotationsfelställning
ÖNH 1 Epifarynxtumör »Neck dissection»

1 Glomus caroticus-tumör Tumörexcision
Gynekolog 1 Stromacellssarkom uterus Hysterektomi salpingooforektomi 

(SOE) bilateralt
1 Cervixcancer Hysterektomi, SOE bilateralt



linska sjukhuset drabbats av iatrogen
arteriell eller venös skada, vilken lett till
större blödning och nödvändiggjort
akut kärlkirurgisk hjälp. Patienterna
identifierades genom personlig förfrå-
gan till kärlkirurger och kirurger inom
andra opererande specialiteter samt via
kärlkirurgiska operationsberättelser
och Swedvasc (det svenska nationella
kärlkirurgiska registret). Uppgifter om
ett antal väl ihågkomna incidenter med
iatrogena kärlskador kunde dock inte
återfinnas därför att kärlskadan aldrig
registrerats och inte heller angetts med
komplikationskod i epikrisen. De här
redovisade patienterna utgör således
bara en andel av det totala antalet iatro-
gena skador under denna tioårsperiod.
Patienternas journaler studerades retro-
spektivt enligt ett protokoll.

Lokalisation och orsak
Som framgår av Tabell I inträffade

skadorna inom de flesta av de opereran-
de specialiteterna men med en övervikt
för tumör- och frakturkirurgi. Lokalisa-
tionen var därför också mycket spridd
på olika kärlsegment (Figur 1). I två av
fallen skadades samtidigt större intillig-
gande artär och ven. Orsaken till och ty-
pen av kärlskada sammanfattas i Tabell
II och III.

Kärlkirur gisk åtgärd
och konsekvenser av skadan
I majoriteten av fallen behandlades

kärlskadan med sutur (8 vener, 3 artä-
rer), men i ett antal fall krävdes interpo-
nering med graft (6 artärer, 1 ven). I ett
av fallen ligerades artären efter att för-
sök till interponering gjorts. Blödning-
en från en svåråtkomlig venskada i lilla
bäckenet kunde inte kontrolleras opera-
tivt utan tamponerades med bukdukar i
tarmpåse av plast, vilka drogs ett dygn
postoperativt. Kärlskadan i de olika fal-
len ledde till peroperativ blödning, i
medeltal 4900 ml (500–15000 ml). Hb

sjönk postoperativt med i genomsnitt
27,2 enheter (13–46 enheter). I tolv av
fallen krävdes transfusion med i snitt
2 900 ml (300–8250 ml) erytrocytkon-
centrat. I ett flertal av fallen förlängdes
operationstiden ansenligt till följd av
kärlskadan. I tre fall förvärrades kärl-
skadan på grund av akut kärlavstäng-
ning med peang. I två fall krävdes re-
operation på grund av postoperativ kärl-
ocklusion och i ett fall på grund av blöd-
ning. Kärlskadan ledde i åtta av fallen
till behov av postoperativ intensivvård.
I fem fall noterades i samband med kärl-
skadan samtidig perifer nervskada, och
i ett fall hade patienten kvarstående
neurologiska sequelae sex månader
postoperativt.

Nedan följer en presentation av ett
antal karakteristiska fall från vår ge-
nomgång.

Fall 1
Patienten var en 27-årig kvinna som

genomgick operation på grund av en
glomustumör i bifurkationen mellan ar-
teria carotis interna och externa på
vänster sida. Vid friande av tumören
från artärens yta fick man en kraftig ar-
teriell blödning från arteria carotis in-
terna. Artären komprimerades och dis-
sektionen fortsatte i kranial riktning.
Man fann då att det inte gick att fria
tumören utan att gå ända in till kärlets
mediaskikt. Arteria carotis communis
delades därför nedanför bifurkationen
och man ligerade arteria carotis exter-
nas grenar. Även arteria carotis interna
delades mellan peanger. Efter att arteria
carotis interna och communis varit de-

lade under drygt en timmas tid utan fö-
regående heparinisering tillkallades
kärlkirurg. Patienten förlorade 800 ml
blod och transfunderades peroperativt.
Omedelbart postoperativt tedde sig pa-
tienten förvirrad och utvecklade under
de följande timmarna fokalneurologis-
ka symtom på höger sida. Akut angio-
grafi visade ocklusion i anastomoshöjd.
Patienten reopererades akut med
trombektomi samt insättande av inter-
positionsgraft med vena saphena mag-
na. Patienten erhöll 5000 IE heparin.
Postoperativt uppvisade patienten lätt
svaghet i höger hand. Besvären kvar-
stod sex månader postoperativt.

Kommentar: Patienten fick till följd
av kärlskadan en central nervskada med
fokalneurologiska symtom som kvar-
stod under längre tid. Den primära kärl-
skadan skulle i detta fall ha kunnat und-
vikas med varsam tumördissektion och
manuell kompression av blödningskäl-
lan men framför allt genom tidig kon-
takt med kärlkirurg och avstängning
med kärlklämmare samt shuntning med
föregående heparinisering.

Fall 2
Denna patient var en 74-årig kvinna

med blåscancer som opererades med
cystoureterektomi och Kock-blåsa. Un-
der friandet av urinblåsans vänstra sida
delades en anatomisk struktur som visa-
de sig vara arteria och vena iliaca exter-
na. Blödningen stoppades akut av ope-
ratören med peanger och kärlkirurg till-
kallades. Vena iliaca-skadan interpone-
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Tabell II. Orsak till den iatrogena kärlskadan.

Orsak Antal

Kärlnära tumörväxt 6
Ouppmärksam dissektion 10
Missuppfattad anatomi 2

Tabell III. Typ av kärlskada.

Typ Antal

Rift 9
Klipp 2
Tumörinvasion i kärlväggen 4
Penetrerande instrument 3

Figur 1. Kärlskadornas lokalisation
(n=20).

A carotis interna, 2

A axillaris, 1

V cava inferior, 1

V renalis, 1

Oklara bäckenvener, 2

V iliaca externa, 2

V iliaca communis, 2

V femoralis, 1

V poplitea, 1

A renalis, 1

Aorta, 1

A iliaca externa, 3

A poplitea, 2



rades med vena saphena magna. Artä-
ren fick resekeras på grund av intima-
avlossning varefter den interponerades
med syntetiskt graft. Patienten förlora-
de 3450 ml blod under operationen.
Postoperativt noterades god arteriell
cirkulation i vänster ben, men patienten
var under en längre tid i behov av kom-
pressionsstrumpa på grund av venstas.

Kommentar: Denna typ av kärlska-
da skulle kunna undvikas om oklara
anatomiska strukturer inte delades. Vid
kärlskada skall peang aldrig användas
för avstängning då detta leder till ytter-
ligare skada av kärlet.

Fall 3
En 51-årig tidigare frisk kvinna in-

kom efter trafikolycka. Patienten ådrog
sig en vänstersidig olecranon-fraktur,
öppen tibiafraktur, komminut mandibu-
larfraktur samt acetabularfraktur på
vänster sida. Hon opererades akut med
femursträck, sårrevision och märgspik-
ning av tibia. Patienten vårdades pri-
märt på intensivvårdsavdelning och re-
opererades drygt en vecka senare med
öppen reposition och fixation av aceta-
bularfrakturen. Vid operationen bröts
borrstålet, och då försök till extraktion
av detta gjordes uppstod en profus blöd-
ning. Lilla bäckenet tamponerades akut
och kärlkirurg tillkallades. Man fridis-
sekerade kärlsträngen och extraherade
borrstålet varpå en mycket kraftig ve-
nös blödning uppstod som visade sig
härröra från en tre centimeter lång le-
sion i vena iliaca externa på dorsalsidan.
Lesionen reparerades med fortlöpande
sutur och med bibehållet normalt flöde.
Den peroperativa blödningen uppgick
till 8 liter. Patienten transfunderades
och vårdades ett dygn postoperativt på
intensivvårdsavdelning till följd av den
stora blodförlusten. Patienten skrevs ut
till hemmet fyra veckor postoperativt.

Kommentar: Stor försiktighet mås-
te visas vid allt användande av penetre-
rande instrument.

Fall 4
Patienten var en 83-årig kvinna med

tidigare hjärtinfarkt samt hjärtinkom-
pensation. Patienten vårdades på grund
av uretärcancer, och en operation med
högersidig nefroureterektomi planera-
des. Under operationen uppstod en ve-
nös blödning vid fridissektion av uretä-
ren. Blödningen tamponerades och man
fortsatte med nefrektomin. Blödningen
tilltog emellertid och kunde inte längre
kontrolleras, varför kärlkirurg tillkalla-
des. Blödningskällan lokaliserades till
klykan mellan vena iliaca interna och
externa. Skadan var svåråtkomlig och
tekniskt mycket svår att åtgärda. Den
totala blödningsvolymen uppgick till

15 liter. Patienten blev under operatio-
nen påtagligt tryckinstabil och erhöll
vätska, plasma, erytrocytkoncentrat,
trombocytkoncentrat samt inotropt
stöd. Efter ett flertal försök att få kon-
troll över den venösa blödningen beslu-
tade man sig för att tamponera lilla
bäckenet. Bukdukar syddes ihop i en
lång rad och packades i en tarmpåse och
drogs två dygn senare utan komplika-
tion. På grund av den stora blödningen
exstirperades inte tumören. Patienten
vårdades tre dygn postoperativt på in-
tensivvårdsavdelning och fick ytterliga-
re komplikation i form av sepsis. Pati-
enten återhämtade sig därefter fullt.

Kommentar: Stora bäckenvenblöd-
ningar till följd av skador på svåråtkom-
liga vener kan vara svåra att klara även
för vana kärlkirurger. Här belyses möj-
ligheten att anlägga tamponad då man
inte kan få kontroll över blödningen på
annat sätt.

Fall 5
Denna patient var en 82-årig tidigare

väsentligen frisk man som opererades
elektivt för ett bukaortaaneurysm mä-
tande 7 cm i diameter. Vid dissektion av
höger arteria iliaca communis förelåg
tekniska svårigheter på grund av adhe-
renser mellan artär och ven, varför en
rift på vena iliaca communis uppstod.
Vid initialt försök att suturera skadan
förvärrades denna, vilket ledde till en
massiv blödning som endast kunde hej-
das genom att packa buken med dukar.
Efter att ytterligare kärlkirurgisk hjälp
tillkallats och vena cava inferior friats
och komprimerats manuellt samt vena
iliaca communis friats och stängts med
kärlklämmare, kunde kärlskadan så
småningom kontrolleras. Det förelåg en
stor rift i vena iliaca communis, som su-
turerades och blev tät men med viss för-
snävning som följd. Den peroperativa
blödningen uppgick till 9 liter och
trycket föll under en period till 50 mm
Hg. Vänster pupill var dilaterad och re-
aktionslös i samband med tryckfallet.
Patienten vårdades postoperativt sju
dygn på intensivvårdsavdelning på
grund av anemi, hypotension, intermit-
tent förmaksarytmi samt lunginfiltrat.
Det uppstod även en lätt generell svull-
nad av höger ben till följd av venstas,
vilken dock gick i regress.

Kommentar: Detta fall belyser vik-
ten av att använda extremt försiktig tek-
nik när man handskas med venskador.
Det krävs mycket lite extra trauma vid
exempelvis sutur för att skadan skall för-
värras. De tekniska svårigheter som fö-
relåg vid dissektionen mellan arteria och
vena iliaca communis och som ledde till
den allvarliga venskadan kunde ha
kringgåtts med användande av annan av-

stängningsteknik. I detta fall hade det
sannolikt varit bättre att inte försöka få
på en kärlklämmare, vilket gjorde den
riskabla dissektionen nödvändig, utan i
stället via en begränsad friläggning och
arteriotomi föra ned en ockluderande
ballongkateter i arteria iliaca communis.

Definition och registrering
Hur definierar vi iatrogen kärlskada?

Kirurgisk behandling innefattar defini-
tionsmässigt delande av kärl av olika
storlek med blödning som en kalkyle-
rad risk. Övergången mellan »förvän-
tad» kärlskada och blödning till iatro-
gen kärlskada med allvarlig blödning
kan därför uppfattas som flytande. Det-
ta kan också vara ett av skälen till att
dessa allvarliga skador på större kärl,
till skillnad från exempelvis mindre
men i efterförloppet åtgärdskrävande
subkutana blödningar i operationssåret,
sällan registreras som komplikation
med ICD-kod i journal och epikris. Idag
gällande praxis innebär att det sannolikt
föreligger ett ganska stort mörkertal av
icke identifierbara allvarliga iatrogena
kärlskador. Detta är allvarligt med tan-
ke på skadornas konsekvenser. I vårt
eget material har de i ett par fall lett till
livshotande blödningar och i övrigt till
behov av omfattande transfusioner, in-
tensivvård, förlängd operations- och
vårdtid samt sekundära komplikationer
som sepsis och perifera och centrala
nervskador. I litteraturen redovisas ock-
så en beaktansvärd mortalitet. Vi bör
sträva efter ett allmänt vedertaget sätt
att definiera och registrera dessa inci-
denter för att inhämta kunskap och erfa-
renhet som kan minska risken för att de
inträffar liksom deras konsekvenser.

Är de möjliga att förebygga?
Omständigheterna under vilka kärl-

skadan har inträffat är mycket varieran-
de. I överensstämmelse med tidigare re-
dovisad litteratur har skadorna ofta in-
träffat vid tumörkirurgi och ortopedisk
kirurgi.

Kärlnära tumörväxt var en vanlig bi-
dragande orsak till accidentella klipp i
kärl eller till att rifter uppstod vid dis-
sektionen. I många fall hade dessa san-
nolikt kunnat undvikas med en skärpt
uppmärksamhet och försiktigare teknik
när de delar av tumören som var kärlnä-
ra skulle lösas. Det åligger också opera-
tören att omprioritera och, om risken för
kärlskada blir för stor, begränsa tumör-
excisionen. I de fall där radikaliteten är
viktig bör större kärl vid behov reseke-
ras med tumören och rekonstrueras di-
rekt i samarbete med kärlkirurg. Under
alla omständigheter bör de anatomiska
misstolkningar som i två fall lett till att
man delat arteria och vena iliaca kunna
undvikas. I tre fall har peanger använts
i samband med oavsiktlig delning av
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större kärl. Detta är ett klassiskt tekniskt
fel vid operationer på kärl och leder
ofelbart till utökad kärlskada. Skadorna
hade till stor del kunnat undvikas eller
begränsas om kärlklämmare i stället
hade använts. Om sådan inte kan fås på
är det bättre att manuellt komprimera
eller tamponera blödningen tills hjälp
anländer.

De kärlskador som inträffat vid orto-
pediska ingrepp belyser väl hur försik-
tighet vid användandet av vassa pene-
trerande instrument kan bidra till en
minskad risk för kärlskador. Operatö-
ren måste noggrant kontrollera riktning
och djup i relation till bakomliggande
anatomiska strukturer.

Skador på vener kräver särskilt stor
försiktighet därför att venerna har tunn
vägg och är mycket sköra, vilket inne-
bär stor risk för att skadan kan förvärras.
Om man inte har stor vana av venkirur-
gi bör aldrig kärlklämmare användas.
Blödningen kontrolleras bäst genom
komprimering med hand eller stor skaf-
tad tork proximalt och distalt om ska-
dan. Skador på vener i lilla bäckenet kan
vara tekniskt svåra att komma åt vid för-
sök till reparation. Eftersom trycket i
vensystemet är lågt och lilla bäckenet
relativt trångt och välavgränsat finns
dock möjlighet till kontroll med tampo-
nering i dessa fall. Detta belyses i ett av
våra fall av svårkontrollerbar blödning

från iliaca-venerna. Efter större blod-
förluster och transfusioner derangeras
koagulationsförmågan, vilket ofta gör
det extra svårt att få kontroll på blöd-
ningen. Hemostas genom tamponering
leder till att patienten får möjlighet att

återhämta sig cirkulatoriskt, transfun-
deras och optimeras i koagulationshän-
seende. Bukdukar, i regel krävs 5–6
stycken, sys ihop så att de går att dra ut
sammanhängande och packas ner i en
tarmpåse av plast (Figur 2). Lilla bäck-
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Figur 2.
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plast med
ihopsydda
bukdukar på
operations-
bordet färdig
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Författarnas beskrivning av iatro-
gena kärlskador grundar sig på erfa-
renheter från Karolinska sjukhuset.
Det kan vara av intresse att se om ska-
dorna är av samma typ som de som an-
mäls till Patientförsäkringen. I försäk-
ringens databas finns en kod för skador
lokaliserade till kärl och dessutom ko-
der som markerar skadetyp: blödning,
avskärning eller perforation av ett kärl
och lokal cirkulationsrubbning (exem-
pelvis på grund av felsatt ligatur).

1998 anmäldes 69 kärlskador
Under år 1998 anmäldes till Pati-

entförsäkringen 69 skador på kärl; 49
hade inträffat i samband med opera-

tion. Bland dessa hade 33 kodats som
blödning; 14 hade inträffat vid buk-
operationer och 5 vardera vid torakala
respektive ortopediska ingrepp.

Sexton fall hade kodats som skada
på själva kärlet; i 8 fall vid ortopediska
ingrepp varav hälften på knäleden, 3 vid
underbindning av varicer och 2 vardera
vid buk- respektive kärloperationer.

Svårt definiera
och avgränsa kärlskador
Även i försäkringsmaterialet har det

varit svårt att definiera och avgränsa
egentliga kärlskador. Bland fall som
kodats som blödning finns säkert även
sådana som fått skada på ett »namngi-
vet» kärl.

Bland försäkringsfallen med kärl-
skador finns många ortopediska fall.
Tidigare har speciellt skador i sam-
band med varixoperation uppmärk-
sammats, men idag verkar operation
på leder och skelett dominera i detta

sammanhang. Särskilt knäledsopera-
tioner kan medföra risk för skada på
intilliggande kärl.

Flerårig granskning önskvärd
För att bättre kunna beskriva vilka

kärlskador som hotar vid olika typer av
kirurgi krävs, som författarna påpekar,
en allmän registrering av dessa inci-
denter. I avvaktan på att en sådan kom-
mer till stånd får man antingen göra
riktade studier eller använda de data-
baser som finns idag. En sådan är Pati-
entförsäkringens. Låter man en
granskning av denna omfatta flera år
och dessutom studerar medicinska
data i försäkringsakterna kan man säk-
rare teckna skadepanoramat. I en för-
säkringsutredning skall man bedöma
om skadan hade gått att förhindra eller
inte, och det går därför ofta att ur ma-
terialet få upplysningar om hur skadan
uppkommit. Sådana upplysningar får
sedan användas skadeförebyggande.

Kommentar:

Patientförsäkringens databas
kan användas för kartläggning

Författare
LARS RÄF

professor, Landstingens ömsesidi-
ga försäkringsbolag, Stockholm.



enet tamponeras och tarmpåsens myn-
ning får sticka ut i sårets distala del när
buken sluts. Tamponaden kan sedan
lämnas till nästa dygn. När dukarna och
tarmpåsen sedan successivt dras är för-
utsättningarna goda för att blödningen
står utan ytterligare åtgärd [12].

Konklusion
De fall av iatrogena kärlskador som

beskrivits är allvarliga skador som kan
leda till ökad morbiditet och mortalitet,
och de allra flesta hade troligen kunnat
förebyggas med användande av annan
teknik och med bättre anatomisk orien-
tering. Om kärlskada uppstår bör manu-
ell kompression, alternativt tamponad,
anläggas och kärlkirurgiskt kompetent
kollega tillkallas. Generellt kan sägas att
annan kirurg alltid bör tillkallas för att
skapa rimliga förutsättningar för den
psykologiskt skuldbelastade operatören
när problemet skall lösas. Sammanfatt-
ningsvis är det viktigt med öppenhet och
diskussion om allvarliga iatrogena kärl-
skador, tillsammans med en förbättrad
registrering, för att sprida kunskap bland
läkare inom opererande specialiteter.
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Summary

Iatrogenic vascular injuries place great
demands on the operator
Better to prevent errors; unawareness
can have disastrous consequences for
the patient

Ulrika Palmer, Pär Olofsson, Eric
Wahlberg

Läkartidningen 2000; 97: 1382-6.

To investigate causes and consequences of
iatrogenic vascular injuries requiring surgical
repair, we retrospectively reviewed 18 cases
during a ten year period between 1989 and 1999
at Karolinska sjukhuset. We hoped to identify
specific injury patterns in these cases, which
were found in all operating specialties. Inatten-
tion to vascular structures was the single most
common cause of iatrogenic vascular injury.
The second most common context was radical
operations of cancers in which the tumor was
adjacent to the vessel. A third cause was mis-
understanding of the specific anatomy of the
area. This study demonstrates that serious iatro-
genic vascular injuries pose a great challenge
for the surgeon. Representing a significantly in-
creased risk for the patient, these serious inci-
dents should be preventable through modifica-
tions in surgical technique.
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Nya vetenskapliga rön har lagt
grunden till en ny klassifikation,
nya diagnoskriterier, effektivare be-
handling och prevention – inklusive
vaccination – av diabetes, som upp-
visar en närmast epidemisk sprid-
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patienterna, sjukvården och sam-
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Socialstyrelsen hösten 1999 fast-
ställde som nationella riktlinjer.
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