
 
 
 
 
 
 

KVIST 
KarotiskirurgiVinst – Individuell StratifieringsTabell 

Vinst med karotiskirurgi att jämföra med uppskattad operationsrisk 
  
   Män  Kvinnor  

   
Månader mellan senaste 
symtom och operation  

Månader mellan senaste 
symtom och operation  

  Stenosgrad* <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt  <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt  

 50-69%                       

<65 år 70-99%                       

  Subockl.                       
               
 50-69%                       

65-74 år 70-99%                       

  Subockl.                       
  

 50-69%                       

≥75 år 70-99%                       

  Subockl.                       
  
  Mycket hög vinst med karotiskirurgi (NNT<5), måttlig operationsrisk acceptabel 
  Hög vinst med karotiskirurgi (NNT 5-10), måttlig operationsrisk acceptabel 
  Måttlig vinst med karotiskirurgi (NNT 10-33), enbart låg operationsrisk är acceptabel 
  Ej lämpligt med karotiskirurgi (NNT>33 eller ARR<0%) 
    *Stenosgrad enligt NASCET 
  

Avser minskad risk för ipsilateral stroke samt all perioperativ stroke och död på 5 år för symtomatikerna 
Ipsi- och kontralateral stroke samt all perioperativ stroke och död på 5 år för asymtomatikerna 

Vinsten är justerad för normal operationsrisk. 



KVIST 
KarotiskirurgiVinst – Individuell StratifieringsTabell 

Faktadokument till bakgrund för hur tabellen är utformad 
 

Sammanfattning 
 

KVIST är tänkt att användas i klinisk vardag för att ta reda på vilken potentiell vinst en patient har 
med karotiskirurgi då man tar hänsyn till operationsrisken. KVIST bygger inte på grunddata utan 
beräkningar utifrån presenterade data från NASCET, ECST och ACST-studierna. 1-5. Evidensen för 
exakt vilken vinst en viss patient har är svaga pga. att subgrupper kombineras men det grundar sig på 
statistiskt säkra samband. De enda rutorna som inte är evidensgrundade är 50-69% stenoser och 
subocklusioner hos asymtomatiker för vilka inga säkra data finns. Vinsten avser minskad risk för 
ipsilateral stroke samt all perioperativ stroke och död på 5 år för symtomatikerna samt ipsi- och 
kontralateral stroke samt all perioperativ stroke och död på 5 år för asymtomatikerna. Se figur 1 för 
KVIST. 
   
Figur 1 

KVIST 
KarotiskirurgiVinst – Individuell StratifieringsTabell 

Vinst med karotiskirurgi att jämföra med uppskattad operationsrisk 
  
   Män  Kvinnor  

   
Månader mellan senaste 
symtom och operation  

Månader mellan senaste 
symtom och operation  

  Stenosgrad* <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt  <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt  

 50-69%                       

<65 år 70-99%                       

  Subockl.                       
               
 50-69%                       

65-74 år 70-99%                       

  Subockl.                       
  

 50-69%                       

≥75 år 70-99%                       

  Subockl.                       
  
  Mycket hög vinst med karotiskirurgi (NNT<5), måttlig operationsrisk acceptabel 
  Hög vinst med karotiskirurgi (NNT 5-10), måttlig operationsrisk acceptabel 
  Måttlig vinst med karotiskirurgi (NNT 10-33), enbart låg operationsrisk är acceptabel 
  Ej lämpligt med karotiskirurgi (NNT>33 eller ARR<0%) 
    *Stenosgrad enligt NASCET 
  

Avser minskad risk för ipsilateral stroke samt all perioperativ stroke och död på 5 år för symtomatikerna 
Ipsi- och kontralateral stroke samt all perioperativ stroke och död på 5 år för asymtomatikerna 

Vinsten är justerad för normal operationsrisk. 

 



Bakgrund 
Primärt syfte 
Ålder, kön, stenosgrad och tid från symtom till karotiskirurgi är några av de faktorer som påverkar 
mest vilken potentiell vinst man har av karotiskirurgi1-4. Själva vinsten är statistiskt väl säkerställd. 
Desto snabbare man opereras desto högre blir vinsten3-4. Detta samvarierar dock kraftigt med 
stenosgrad och kön3. Övriga faktorer är bl.a. värsta presenterande symtom (Då det finns en tendens 
att ögonsymtom ger lägre vinst för 70-99% stenoser, ingen större skillnad i övrigt) och 
plackmorfologi (Svårapplicerbart då vi inte längre använder konventionell angiografi och 
plackutseendet i denna modalitet är det vi har evidens för.)4.  
 
Innan KVIST introducerades var ”tänket” på Strokecenter i Umeå att man hade 4 grupper av 
vinst/riskpatienter.  

1. De som hade en mycket stor vinst fast man vill ändå inte acceptera mer än en viss 
operationsrisk.  

2. De som hade en stor vinst av karotiskirurgin hos vilka man kan acceptera en viss 
operationsrisk 

3. De som har sådan liten vinst att man enbart kan acceptera en låg operationsrisk (I praktiken 
asymtomatikerna).  

4. De med så låg eller ingen vinst att man inte ansåg att karotiskirurgi vara indicerad.  
Syftet med KVIST är att med hjälp av kända subgruppsskillnader bättre kunna applicera detta tänk 
genom att man med större säkerhet placerar patienterna i den korrekta kategorin enligt ovan. Syftet 
är alltså att stratifiera potentiell vinst med kirurgin (Alltså inte risken men att ha kvar sin 
karotisstenos som presenterats baserat på grunddata av Rothwell6) som man sedan skall koppla till 
operationsrisken. Kategorierna ovan definieras i KVIST: 

1. De som hade en mycket stor vinst, färgkodas med ljusgrön färg. Absolut riskreduktion 
(ARR) skall vara ≥20.0%, dvs. NNT ≤5. 

2. De som hade en stor vinst, färgkodas med gul färg. ARR skall vara 10.0-19.9%, dvs NNT 5-
10 

3. De som har sådan liten vinst att man enbart kan acceptera en låg operationsrisk, färgkodas 
med orange färg. ARR skall vara 3.0-9.9%, dvs NNT 10-33 

4. De med så låg eller ingen vinst att man inte anser karotiskirurgi vara indicerad, färgkodas 
med röd färg. ARR skall vara <3.0%, dvs NNT>33 

 
Metodproblem 
Problematik uppstår när man kombinerar flera subgrupper blir antalet individer i varje grupp så pass 
litet att konfidensintervallen blir mycket stora varför enbart tendenser kan utläsas. Men dessa 
tendenser är så tydliga att de måste tas hänsyn till och i vissa fall påvisas till och med en säker vinst 
som inte fanns i en större, heterogenare, subgrupp. T.ex. operation efter 12 veckor har ingen 
säkerställd vinst för alla, ej heller för enbart dem med 70-99% stenoser, men för män med 70-99% 
stenoser är vinsten säkerställd3-4. Trots att de specifika evidensen för en viss patientruta i KVIST (Då 
man kombinerar kön, ålder, stenosgrad och tid till operation) inte är fullgoda och har mycket stort 
konfidensintervall3 är alla ingående komponenter (kön, ålder, stenosgrad och tid till operation) 
statistiskt säkerställda i hela populationen av symtomatiker2,4. För symtomatiker med subocklusion 
är vinsten inte säkerställd för hela populationen eller i någon subgrupp, detta beror förmodligen på 
ett typ 2-fel då få subocklusioner inkluderades i NASCET och ECST. Tendensen för subocklusioner 
är att det finns en betydande vinst om man opererar inom 4 veckor, varför detta rekommenderas 
fram tills nya randomiserade studier genomförs på denna population. För asymtomatiker finns det 
ingen starkt tendens till skillnad av vinst beroende på stenosgrad1. Det finns en tendens men ingen 
statistiskt säkerställd skillnad då man jämför män och kvinnor (p≈0.15), således bör inte slutsatsen 
att kvinnor tjänar mindre på asymtomatisk kirurgi dras (egen beräkning med SPSS på data 
presenterat i ACST-publikationen1). 
 



Den kliniska vardagen utan KVIST innebär ett ganska fyrkantigt och summariskt subgruppstänkande 
vilket ger felaktiga indikationer för vissa patienter och undanhållande av nödvändig kirurgi för andra 
patienter. Det vore helt klart bättre att ha 1000 patienter i varje patientruta att basera systemet på 
men den mängden av randomiserade data finns inte och kommer inte att inhämtas inom någon 
överskådlig framtid. Således är KVIST inte 100% säkert med avseende på den ”äkta sanningen” men 
det är förmodligen bättre än alternativet, den KVIST-lösa kliniska vardagen. 
 
I nedanstående modifikationer används 0.1% som minsta modifieringsstorlek. Trots att man 
teoretiskt sett kan räkna med absolut riskreduktion på 0.1% så är dessa siffror så oerhört påverkade 
av slumpmässigt utfall med tanke på antalet events i varje patientruta är litet. Således är det en 
ganska bred osäkerhetsmarginal på det exakta talet som står i rutan. Därför kommer inte det 
beräknade vinstprocentvärdet att presenteras i den slutgiltiga produkten utan enbart de fyra 
vinst/riskkategorierna.  
 
Metoden för modifiering till åldersgrupper innefattar ett antagande att ålder inte samvarierar med 
kön, stenosgrad och tid mellan symtom och operation. 
 
Det sista steget i KVIST:s skapande med ”avrundning” i syfte att underlätta för klinikern genomförs 
med avseende på att vissa parametrar inte med enkelhet kan beräknas och för den 
behandlingsparadox som uppstod för kvinnor med 50-69% stenos, se nedan. Denna avrundning är 
inte okontroversiellt men inte heller felaktigt med tanke på den stora osäkerhet som råder i varje 
enskild patientruta. 
 
Definition av vinst 
NASCET och ECST presenterar data med avseende på minskad risk för ipsilateralt stroke (Symtom 
>24h inklusive retinala symtom) på 5 år för bägge grupperna samt all stroke och död mellan 
presenterande symtom upp till 30 dagar efter kirurgin i operationsgruppen2-4. Asymtomatikerstudien 
ACST presenterade data för all typ av stroke utan operationsrisk på 5 år, varav 1/3 av vinsten kom 
från det kontralaterala karotisterritoriet1. Med tillägg av operationsrisk för asymtomatikerna används 
samma definition av vinst i KVIST som användes i studierna, således är det olika definitioner av 
utfall för symtomatikerna och asymtomatikerna.   
 
Tabellparametrar 

• 3 åldersgrupper är publicerade för både symtomatiker och asymtomatiker, <65 år, 65-74 år 
och ≥75 år, dessa används i KVIST.  

• Tydliga könsskillnader ses framförallt i samvariation med tid till operation varför kön ingår i 
tabellen.  

• Det var ca 6 dagars fördröjning mellan randomisering till operation i NASCET och ECST2 
varför tiderna mäts <½, ½-1, 1-3  och 3-6 månader och inte <2, 2-4, 4-12 och >12 veckor 
som det står i artiklarna. Vid 6 månader fick man inte vara med i symtomatiska studier men 
dock den asymtomatiska varför dessa tider är valda i KVIST1-2. Tiderna avser fördröjning 
från senaste symtom till operation, ej kvalificerande symtom och operation.  

• Evidens från både NASCET och ECST-studierna finns presenterade i NASCET-stenoser i 
grupperna 50-69% stenos, 70-99% stenos (Utom subocklusion) och subocklusion varför 
dessa grupper används i KVIST2. Helt ockluderade karotiskärl är aldrig aktuella för kirurgi. I 
ACST mättes med stenoser med ultraljud vilket diskuteras mer nedan1,7. 

 



Tabellkonstruktion 
Start 
Utgångspunkten för KVIST har varit figur 4 i en publikation av Rothwell3, se figur 2. Denna valdes 
därför att den illustrerar samvariationen mellan stenosgrad, kön och tid till operation. Dessa siffror 
modifieras med avseende på diverse faktorer enligt nedanstående modifikationssteg. Sist genomförs 
justering till vad som kan tänkas vara rimligt att använda i klinisk vardag. 
 
Figur 2 
 

 
 Steg 1 – Grunddata och operationsrisk 
Operationsrisken i NASCET+ECST var 7.0% avseende stroke eller död inom 30 dagar efter 
operationen3. En metaanalys baserad på 36482 symtomatiska karotisoperationer mellan 1980 och 
2000 påvisade en sammanslagen operationsrisk på 5.1%9. Därför kommer vinsten att teoretiskt sett 
öka med 1.9% (7.0%-5.1 = 1.9%) för symtomatikerna. Genom att modifiera värdena i figur 2 ovan 
med denna operationsriskjustering erhölls en åldersslös indelning, se figur 3. 
 
Figur 3 
Text i rutorna är 
den beräknade 
absoluta 
riskreduktionen. 
 
 
 
Steg 2 – Två åldersgrupper 
De allra flesta i NASCET och ECST var under 75 år4 varför detta steg utgår från åldersgrupperna 
<65 år, 65-74 år. Skillnaden mellan dessa är inte signifikant men skillnaden var i ARR 4.1% för 50-
69% stenoser och 3.7% för 70-99% stenoser med högre vinst för dem som var äldre4. Värdena från 
figur 3 modifierades, se figur 4:  

• <65 år, 50-69% stenos subtraherades 2.0% (hälften av 4.1%) 
• <65 år, 70-99% stenos subtraherades 1.8% (hälften av 3.7%) 
• 65-74 år, 50-69% stenos adderades 2.0% (hälften av 4.1%) 
• 65-74 år, 70-99% stenos adderades 1.8% (hälften av 3.7%) 

 

 Män  Kvinnor 

 
Månader mellan senaste symtom 

och operation  
Månader mellan senaste symtom 

och operation 
Stenosgrad <½ ½-1 1-3 3-6  <½ ½-1 1-3 3-6 

50-69% 
17.1 8.7 6.9 8.2  15.7 -3.8 4.1 -19.8 

70-99% 
25.4 25.7 20.2 22.3  43.6 8.5 -0.3 -0.5 



Figur 4 
Text i rutorna är den beräknade absoluta riskreduktionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Steg 3 – Asymtomatiker 
ACST-studien1 med asymtomatiska karotisstenoser grundade sig på ultraljudsundersökningar och 
inte konventionell angiografi, varje center använde sitt egna kriteriesystem för att översätta 
ultraljudsfynden till stenosgrad varför en stor inter-center-bedömmarskillnad uppstod (Halliday, 
personlig kommunikation). De flesta stenograderingarna avrundades till 10-tals procent vilket syns i 
rapporten där 90-99% stenoser hade ett medelvärde på 92% och 80-89% stenoser hade ett 
medelvärde på 81%. Stenoser <80% hade ett medelvärde på 69% varför vi tolkar denna grupp som 
70-79% stenoser. På grund av att det inte finns någon signifikant skillnad mellan stenosgraderna i 
vinst, trenden talar för att det är sämre vinst med en större stenos pga ökad mängd stroke i 
kirurgigruppen under långtidsuppföljningen jämfört med mindre stenosgrader, i kombination med 
osäkerheten i graderingen medför att ingen skillnad görs mellan stenosgraderna 70-79%, 80-89% 
och 90-99% avseende vinst med kirurgin. Stenosgraderna är i sin grund avsedda för tolkning enligt 
ECST-systemet6 och en översättning kan göras då 70-99% ECST-stenos översätts till 50-99% 
NASCET-stenos9, men eftersom det är så osäkert vad ultraljudet egentligen har mätt med avseende 
på att olika kriteriesystem användes kan denna översättning ej med säkerhet göras. Således gäller 70-
99% stenoser för asymtomatiker och det saknas säkra randomiserade data för 50-69% 
asymtomatiska stenoser. 
 
Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad i vinst då man jämför män och kvinnor, med eller utan 
tillägg för operationsrisk (egen beräkning med SPSS på data presenterat i ACST-publikationen1). 
Därför tas ingen hänsyn till kön för asymtomatiker. 
 
De som var <65 år hade en ARR 5-år för icke-perioperativ stroke på 7.8% och de mellan 65-74 år 
hade 7.5%. Dessa tal ligger till grund för vidare beräkning av operationsvinst.  
 
Subgruppsbaserad vinst med asymtomatisk kirurgi är presenterat utan risken för perioperativa 
komplikationer, således bör operationsrisken dras av från vinsten med ingreppet. En meta-analys 
baserad på 13285 asymtomatiska karotisoperationer mellan 1980 och 2000 påvisade en 
sammanslagen operationsrisk på 2.8%9.  
 
Ingen hänsyns tas till skillnaden mellan könen. Enbart 70-99% stenoser är aktuella. Vinsten beräknas 
för dem som var <65 år samt mellan 65-74 år med tillägg av operationsrisken, se figur 5: 

• Personer <65 år 7.8%-2.8% = 5.0% 
• Personer 65-74 år 7.5%-2.8% = 4.7%  

  Män  Kvinnor 

  
Månader mellan senaste symtom 

och operation  Månader mellan senaste symtom 
och operation 

 Stenosgrad <½ ½-1 1-3 3-6  <½ ½-1 1-3 3-6 

50-69% 
15.1 6.7 4.9 6.2  13.7 -5.8 2.1 -21.8 

<65 år 

70-99% 
23.6 23.9 18.4 20.5  41.8 6.7 -2.1 -2.3 

           

50-69% 
19.1 10.7 8.9 10.2  17.7 -1.8 6.1 -17.8 

65-74 år 

70-99% 
27.2 27.5 22.0 24.1  45.4 10.3 1.5 1.3 



Figur 5 
Text i rutorna är den beräknade absoluta riskreduktionen. 
  Män  Kvinnor 

  
Månader mellan senaste symtom och 

operation  Månader mellan senaste symtom och 
operation 

 Stenosgrad <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt  <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt 

50-69% 15.1 6.7 4.9 6.2   13.7 -5.8 2.1 -21.8   
<65 år 

70-99% 23.6 23.9 18.4 20.5 5.0  41.8 6.7 -2.1 -2.3 5.0 

             

50-69% 19.1 10.7 8.9 10.2   17.7 -1.8 6.1 -17.8  
65-74 år 

70-99% 27.2 27.5 22.0 24.1 4.7  45.4 10.3 1.5 1.3 4.7 

 
Steg 4 – Subocklusioner 
Subocklusioner (near-occlusion) definieras av Fox et al och stod för 21.5% av alla stenoser mellan 
70-99% i de symtomatiska karotiskirurgistudierna5. Detta är en sådan betydande andel att dessa bör 
tas hänsyn till i bedömningen men de är ändå så pass få att det inte finns mycket evidens kring dem. 
Efter 3 år är ARR 4.2% och 5 år är ARR -1.7% för ipsilateral stroke eller stroke/död inom 30 dagar2. 
Operationsrisken är ungefär densamma men den medicinska risken är klart lägre än för de med 70-
99% stenos2-3. I genomsnitt är ARR 13.6% lägre än 70-99 stenoser5. Vinsten är dock störst inom 4 
veckor (9.5% på 3 år) jämfört med efter 4 veckor (0.0% på 3 år)3. De patientgrupper som uppfyller 
kriterierna operation inom en månad och att vinsten för 70-99% stenoser i samma ålders- och 
könsgrupp är över 13.6% (den genomsnittliga minskningen av vinsten) bör betraktas som lågvinst 
(orange färg). Asymtomatiker finns inga evidens för pga den svajiga stenosgradsbedömningen i 
ACST1 således är det inget som bör utföras i klinisk vardag, en röd ruta för dessa. En närmre 
beräkning av ARR kan dock inte göras eftersom vi inte vet något om subgrupperna kön och ålder 
eller tid från symtom till operation på 5 år (enbart på 3 år). Se figur 6  
 
Figur 6 
Text i rutorna är den beräknade absoluta riskreduktionen. Ingen absolut reduktion beräknas för 
subocklusioner.  
  Män  Kvinnor 

  
Månader mellan senaste symtom och 

operation  Månader mellan senaste symtom och 
operation 

 Stenosgrad <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt  <½ ½-1 1-3 3-6 Asymt 

50-69% 15.1 6.7 4.9 6.2   13.7 -5.8 2.1 -21.8   

70-99% 23.6 23.9 18.4 20.5 5.0  41.8 6.7 -2.1 -2.3 5.0 <65 år 

Subockl.                      

             

50-69% 19.1 10.7 8.9 10.2   17.7 -1.8 6.1 -17.8  

70-99% 27.2 27.5 22.0 24.1 4.7  45.4 10.3 1.5 1.3 4.7 65-74 år 

Subockl.                    

 
Steg 5 – tredje åldersgrupp och avrundning 



Det sista avrundande steget genomförs samtidigt som de som är över 75 år introduceras. Vinsten 
stiger kraftigt för symtomatiker över 75 år jämfört med dem som är yngre, den är två gånger större 
för 50-69% stenoser och tre gånger större för 70-99% stenoser när man jämför med dem som är 65-
74 år4. En avrundning kan genomföras konservativt (vinsten tonas ner) eller liberalt (vinsten tonas 
upp). En konservativ avrundning genomförs av patienterna <65 år och mellan 65-74 år och för att ta 
hänsyn till den ökade vinsten för symtomatiker >75 år genomförs en liberal avrundning av 65-74-
årsdatat för dessa patienter. Vinsten för asymtomatisk kirurgi för dem som är över 75 år är 3.3% 
(signifikant lägre än för övriga åldersgrupper) innan man tagit hänsyn till operationsrisken1. Dvs 
med hänsyn till operationsrisk på samma sätt som för övriga asymtomatiker blir ARR 0.2% (3.3%-
3.1%=0.2%) varför dessa får en röd ruta. Se figur 7 för slutgiltig stratifieringstabell. 
 
Figur 7 
Avrundade patientrutor utan specifik redovisning av absolut riskreduktion.    
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