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1991 publicerades tre randomisera-
de studier [1-4] vilka samtliga visade att
karotisendarterektomi var signifikant
bättre än bästa medicinska behandling
under förutsättning att:

1. karotisstenosen var höggradig,
minst 70 procent;

2. symtom på embolisering förelåg,
det vill säga TIA (transitoriska ische-
miska attacker), amaurosis fugax eller
»minor stroke» det senaste halvåret;

3. den kombinerade postoperativa
frekvensen av slaganfall och/eller död
hölls på en låg nivå.

I början av 1990-talet utfördes cirka
250 karotisoperationer per år i Sverige,
vilket i ett internationellt perspektiv an-
sågs vara alltför lågt. Operationen ut-
fördes på relativt få sjukhus, och en
spridning till fler sjukhus diskuterades.

Mot denna bakgrund och med tanke på
att karotiskirurgi är ett profylaktiskt in-
grepp ansågs det viktigt att en sådan
spridning inte skulle ske ohämmat utan
kvalitetskontroll. Socialstyrelsens hjärt–
kärlråd tillsatte därför en arbetsgrupp
vars uppgift var att analysera situa-
tionen på grundval av tillgängliga data
och med hänsyn till svenska förhållan-
den. 

Gruppen bestod av representanter
för neurologi, kirurgi, klinisk fysio-
logi och neuroradiologi. Arbetet av-
slutades med rapporten Karotiskirurgi
i Sverige [5]. Bland annat rekommen-
derades att:

• en kvalitetsutvecklingskommitté
med representanter från olika specia-
listföreningar skulle tillsättas;

• en viss kontroll skulle vidtas inför
upptagandet av karotiskirurgi på nya
enheter;

• centrum som avsåg arbeta med ka-
rotiskirurgi skulle godkänna ett visst ar-
betssätt och genom underskrift av be-
rörda chefläkare och sjukhusdirektörer
garantera att man var beredd att uppfyl-
la detta.

Den sista punkten var föremål för en
hel del diskussion och ansågs av många
kontroversiell och för byråkratisk, men
har sannolikt haft en viss stabiliserande
inverkan på karotiskirurgins utveck-
ling. En kvalitetskommitté tillsattes på
förslag av specialistföreningarna i neu-
rologi, invärtesmedicin, allmänmedi-
cin, diagnostisk radiologi, klinisk fysi-
ologi och kirurgi (som inhämtade för-
slag från Svensk förening för kärlkirur-
gi). Kommittén sammanträder en gång
per termin för att diskutera olika karo-
tisrelaterade problem och initiera even-
tuella studier.

Med hänsyn till karotiskirurgins pro-
fylaktiska karaktär och med hänsyn till
svårigheter att statistiskt analysera de
fåtaliga allvarliga komplikationer som
inträffar (3,9 procent slaganfall och/
eller död på 3 311 registrerade opera-
tioner, 1987–1997, enligt Swedvasc,
Svenska kärlregistret) beslutade kvali-
tetskommittén att pröva ett nytt arbets-
sätt, nämligen inrättandet av en »have-
rikommission» bestående av en neuro-
log samt två kärlkirurger ur kvalitets-
kommittén och vid behov ytterligare

kompetens. Målsättningen har varit att
närmare analysera de allvarliga post-
operativa komplikationer (inom 30 da-
gar) som registrerats i Swedvasc (per-
manent stroke och/eller död). Avsikten
har närmare bestämt varit att klassifi-
cera orsakerna till komplikationerna,
vilket inkluderar bedömning inte bara
av det kirurgiska ingreppet utan även av
det peri- och postoperativa omhänderta-
gandet. Analysen skall användas för
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Sammanfattat

• Karotiskirurgi är profylaktisk,
och därför måste komplika-
tionsfrekvensen hållas låg,
vilket den är i Sverige.

• Det är dock viktigt att
analysera komplikationer
för att förbättra kvaliteten
ytterligare. Vi har valt ett nytt
arbetssätt: en »haveri-
kommission» granskar
komplikationer och klassifi-
cerar dessa på basis av trolig
orsak.

• Under 1994–1996 var
frekvensen operationer med
komplikationer 4,3 procent.
Tekniska fel i operation eller
omhändertagandet förelåg
i 17, kontraindikation i 8 och
tveksam indikation i 21 pro-
cent av fallen. I 54 procent av
fallen var operationsindikatio-
nen korrekt utan avvikelser.

Karotisplack som endarterektomerats.
Det finns ulcerationer, trombmaterial och
blödning i väggen.



diskussion inom professionen, i första
hand inom kretsen av kärlkirurger.

Patienter och metod
Alla dödsfall och permanenta slag-

anfall som registrerades i Swedvasc
1994–1996 identifierades och patien-
ternas fullständiga kirurgjournaler re-
kvirerades. Under denna period regi-
strerades i Swedvasc 94 procent av alla
karotisoperationer i Sverige, jämfört
med Socialstyrelsens slutenvårdsregis-
ter [6]. Bland de 1518 operationerna
fanns 65 fall (4,3 procent) med kompli-
kation. Dessa patienter hade en medel-
ålder på 71 (52–88) år, att jämföras med
medelåldern hos de fall som inte kom-
plicerades, 70 (37–90 år). Indikatio-
nerna för operation framgår av Tabell I.
De skilde sig inte åt mellan patienter
med och utan komplikationer. Pre-
operativa angiografiska komplikationer
är inte registrerade.

Den fullständiga journalen genom-
gicks i detalj av haverikommissionen,
och komplikationerna klassificerades
enligt Ruta.

En enskild patient kan ibland tänkas
tillhöra flera grupper i klassificerings-
systemet. Om kirurgiskt tekniskt fel el-
ler omhändertagandefel ansetts förelig-
ga har detta alltid bedömts som orsak,
och kommissionen har dessutom enats
om en och endast en orsak.

Tveksam indikation
hos var femte
Den slutgiltiga klassificeringen fram-

går av Tabell II. Hos elva patienter (17
procent) förelåg ett tekniskt fel eller fel i
det postoperativa omhändertagandet. Tre
patienter hade en intimadissektion och
tre utvecklade ett hyperperfusionssyn-
drom, troligen orsakat av postoperativ
hypertension som inte behandlades ade-
kvat. Två patienter med lågt tryck i arte-
ria carotis interna, sedan arteria carotis
communis stängts (så kallat stumptryck
som tecken på kollateral cirkulation via
Willis cirkel), opererades utan shunt, och
hos två patienter med dåligt avflöde
accepterades denna situation. En patient
som utvecklade postoperativt slaganfall
reopererades för sent i förloppet.

Hos fem patienter förelåg kontrain-
dikationer eller en icke etablerad opera-

tionsindikation, och hos 14 patienter
kunde indikationen ifrågasättas (sju
asymtomatiska patienter som operera-
des utanför randomiserade studier och
sju med stenosgrad understigande 70
procent). Trettiofem (54 procent) pati-
enter opererades för en korrekt indika-
tion med acceptabel risk, och några av-
vikelser i det peri- eller postoperativa
förloppet kunde inte identifieras.

Speciella krav på
profylaktisk kirur gi
Karotiskirurgin är speciell så till

vida att den dels är profylaktisk, det vill
säga utförs för att förebygga en statis-
tisk risk för slaganfall hos en grupp pa-
tienter där man i det enskilda fallet inte
vet om man gör någon nytta, dels kan ge
upphov till det tillstånd som skulle före-
byggas, det vill säga slaganfall. Detta
förhållande ställer alldeles speciella
krav på operationens genomförande, så
att inte operationsresultatet blir sämre
än naturalförloppet.

Resultaten i Sverige är bra vid en in-

ternationell jämförelse, och även med
beaktande av att direkta jämförelser kan
vara svåra är den sammanlagda allvar-
liga komplikationsfrekvensen lägre än
vad som förelåg i de tidigare omnämnda
randomiserade studierna. En potentiell
felkälla i Swedvasc, åtminstone tidi-
gare, är att den opererande kirurgen
själv bedömer komplikationerna, vilket
kan ge en underskattning av frekvensen
[7].

Den omedelbart postoperativa perio-
den har godtyckligt satts till 30 dagar,
det vill säga vad som händer under den-
na period belastar den kirurgiska meto-
den. Detta gäller självfallet karotis-
kirurgi också, men icke desto mindre
har vi tyckt att det är viktigt att granska
de allvarliga komplikationerna i detalj,
framför allt för att lära oss mer om pro-
blemen och på så sätt öka patientsäker-
heten. Detta är ett delvis nytt sätt att
analysera komplikationer, och bör även
kunna prövas avseende andra behand-
lingsmetoder, framför allt operativa. Ett
problem är operationsberättelsers och
journalanteckningars kvalitet, där inte
sällan fler detaljer och större stringens
skulle vara av godo. En retrospektiv
analys kan självfallet kritiseras. Den be-
dömning vi gjort är ett försök att spegla
verkligheten som sedan kan utgöra ett
diskussionsunderlag inom professio-
nen.

Schematiskt sett kan man särskilja
tre huvudorsaker till komplikationerna.
En femtedel beror på felaktigheter eller
tveksamheter i handläggningen under
det operativa ingreppet eller i det post-
operativa förloppet. Här bör förfinad
teknik och bättre postoperativa rutiner
kunna förbättra resultatet. En tredjedel
av komplikationerna uppkommer hos
patienter där vi bedömt indikationen för
ingreppet som tveksam eller felaktig
och där en rimlig kontraindikation före-
legat. Denna frekvens är ungefär den-
samma som redovisades i en ameri-
kansk analys av Winslow och medarbe-
tare [8] för cirka 10 år sedan, men fre-
kvensen har möjligen minskat i USA
sedan dess [9].

Med bättre urvalskriterier borde ett
flertal av dessa komplikationer också
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Kriterier f ör klassificering
av komplikationer

1. Indikation
a. Adekvat: stenos >70 procent

i kombination med TIA (transitoriska
ischemiska attacker), mindre slag eller
amaurosis fugax senaste sex måna-
derna samt asymtomatisk stenos inom
ramen för randomiserad studie.

b. Tveksam: symtomatisk ste-
nos <70 procent eller asymtomatisk
stenos <60 procent utanför studie, el-
ler global ischemi med <70 procent
stenos.

c. Ej adekvat: övrigt.

2. Kontraindikation

3. Kirurgiskt misstag
a. Intimadissektion.
b. Dåligt avflöde utan korrek-

tionsförök.
c. Påsläpp av flöde i fel ordning.
d. Övrigt.

4. Anestesiologiskt misstag
a. Blodtryck >200 eller <90

mm Hg under mer än fem minuter.
b. Övrigt.

5. Misstag i postoperativ
övervakning
a. Blodtryck >200 eller <90

mm Hg under mer än fem minuter.
b. Bristande aktivitetet vid neu-

rologiska symtom.
c. Övrigt.

6. Reoperation

7. Journaldokumentation

8. Kardiell död

Tabell I. Indikationer för karotisendarterekto-
mi i Swedvasc 1994–1996 (1 518 operatio-
ner).

Indikationer Procentuell andel

Asymtomatisk 11
Amaurosis fugax 18
TIA 33
Mindre slag 35
Övrigt 3

Tabell II. Klassificering av de 65 fallen med
postoperativ komplikation.

Antal Procent

Misstag i teknik
eller övervakning 11 17
Felaktig indikation 1 1,5
Kontraindiaktion 4 6
Tveksam indikation 14 21,5
Korrekt indikation/
acceptabelt risk/inga fel 35 54

65 100



ANNONS



kunna undvikas. Å andra sidan kommer
det säkerligen alltid att finnas patienter
i gränszonen för vad som är rimlig indi-
kation med avseende på vetenskaplig
dokumentation, men där bedömningen
i det enskilda fallet talar för operation –
till exempel en yngre patient med diffus
symtomatologi som av någon anled-
ning utreds och där man hittar karotis-
ocklusion på ena sidan och 90 procent
stenos på den andra.

Ungefär hälften av operationerna har
gjorts på patienter med relevanta sym-
tom, med tät stenos och utan kontrain-
dikationer, och här utgör komplikatio-
nerna det pris som får betalas för att
göra nytta för gruppen som helhet.

Det är också viktigt att poängtera att
vi med nuvarande kriterier sannolikt
opererar för få patienter [5], det vill säga
att alla operabla patienter med täta ste-
noser och relevanta symtom inte remit-
teras för operation. Orsakerna kan vara
många och det har nyligen redovisats i
denna tidskrift att det föreligger stora
regionala och även inomregionala skill-
nader i operationsfrekvens i Sverige
[10]. Detta stämmer med erfarenheter
från Skottland [11]. Lika viktigt som att
analysera felaktigheter i anslutning till
operation vore det att analysera de
patienter som inte kommer till opera-
tion, trots att indikationer för detta före-
ligger, och som därför drabbas av en
komplikation, nämligen slaganfall, som
kunde ha förebyggts om patienten ope-
rerats i tid. Denna uppgift är dock själv-
fallet mycket svårare, men det karotis-
register som redovisas på annan plats i
detta nummer av Läkartidningen skulle
kunna vara utgångspunkt för en sådan
analys.

Ett sätt att närmare och kanske
mer adekvat granska karotiskirurgiska
komplikationer skulle vara att prospek-
tivt studera problemet med en mycket
detaljerad patient- och operationsjour-
nal. En sådan studie skulle med nöd-
vändighet bli extensiv med en rad logis-
tiska svårigheter. För närvarande ge-
nomför vi i stället en fallkontrollstudie
där patienterna med de 65 registrerade
komplikationerna i den här rapporten
jämförs med dubbelt så många karotis-
opererade patienter där komplikationer
inte registrerats.
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Summary

Commission of inquiry reviewed
complications of carotid surgery;
half were explicable as technical errors
or dubious indications 

David Bergqvist, Magnus von Arbin, Mai-
Lis Hellénius, Stig Holts, Tomas
Jogestrand, Melker Lindqvist, Bo
Norrving, Thomas Troëng, Nils Gunnar
Wahlgren

Läkartidningen 2000; 97: 1673-6

As carotid endarterectomy is a prophylactic
procedure, it would seem particularly important
to analyze complications with an aim to avoid-
ing them. All carotid endarterectomies in Swe-
den are registered, and all serious complications
(death and permanent neurological deficit) are
analyzed in detail, classified and discussed
within the profession. During the period 1994-
1996 the frequency was 4,3 percent (technical
causes in 17 percent, contraindications in 8 per-
cent and dubious indications in 21 percent, but
correct indication and surgery in 54 percent).
Thus, even when conditions are optimal there is
a certain price to pay for the prevention of isch-
emic stroke.  
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Det stillasittande liv som präglar alltför
många i de rika nationerna har negativa
följder för hälsan. Fetma har blivit en folk-
sjukdom, benskörhet blir allt vanligare och
hjärt - kärlsystemet ”åldras” snabbare än
nödvändigt. Motion på recept är ofta en
bra medicin.

Det är bakgrunden till den serie på 24
artiklar som Läkartidningen samlat i sär-
trycket av serien ”Människan i rörelse”. Den
har tagits fram i samarbete med Svensk
idrottsmedicinsk förening med syftet att
redovisa de praktiskt viktiga erfarenheter
och kunskaper som är av värde i läkarens
vardagsarbete med inaktiva patienter,
med motionärer som fått besvär av trä-
ningen, med astmatiker och gravida som
undrar om de kan fortsätta motionera eller
tävla. Här får läkaren hjälp att besvara de
vanliga frågor som patienter ställer om
motion och träningsskador, och serien tar
också upp de långsiktiga följderna samt
etiska kontroverser kring idrott och
idrottsmedicin. Priset är 150 kronor.
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