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PM, checklistor och lathundar kopplade till 
vårdprogrammet för karotiskirurgi 

Innehåll 
      Sid 
PM hemortssjukhus i regionen    2-3 
Checklista för rapport och remiss från hemort till Umeå  4 
PM Karotisutredning i Umeå    5-6 
PM Samrådsmöte      7 
PM Kirurgitekniska problem    8 
PM Ultraljuddiagnostik av karotisstenoser inklusive subocklusioner  8 
PM Handläggning inför akut operation    9 
PM Blodtrycksreglering     9 
 
 
 

• Hemortsutredning (Sida 2-3) gäller hemortssjukhus i regionen men även vid primär 
utredning vid NUS. Riktat främst till nya underläkare och ST-läkare i regionen och 
Umeå Strokecenter.  

 
• Hemortsremisschecklista (Sid 4) gäller hemortssjukhus i regionen inför kontakt med 

Umeå Strokecenter. Riktat främst till nya underläkare och ST-läkare i regionen och 
fungerar även som underlag för remisskrivande till Umeå Strokecenter. 

 
• PM karotisutredning (sida 5-6) är främst riktad till nya underläkare och ST-läkare vid 

Umeå Strokecenter.  
 

• PM samrådsmötet (sida 7) bör finnas till hands på Strokecenter men behöver inte 
”ligga framme”. Den ger en orientering för hemortsläkarna och nya underläkare hur vi 
gör våra bedömningar samt fastslår en med kirurgen gemensamt framarbetad struktur 
för hur vi skall prioritera patienterna och när/hur kontakt med kärlkirurg skall tas. 

 
• PM avseende kirurgitekniska problem, ultraljud, handläggning inför akut operation 

samt blodtrycksregering (Sida 8-9) är tänkt som ”uppslags-PM” när man har 
frågeställningar kring dessa områden. Bör finnas till hands på Strokecenter men 
behöver inte ”ligga framme”. 
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PM hemortssjukhus i regionen  
 

Vid ischemisk stroke, TIA eller amaurosis fugax från 
karotisterritoriet 
 
Karotisdiagnostik bör ske inneliggande, halvakut (inom 2 arbetsdagar) Den bildmetod som man först 
har tillgänglig skall användas: 

• Ultraljud beräknas stenosgrad via översatta flödeshastigheter.  
o Maxhastighet ≥1,3 m/s i karotis interna bedöms som misstänkt ≥50% karotisstenos.  
o En tydlig stenos med lågt flöde (≤0,5 m/s) är en misstänkt subocklusion. 

• DT- angiografi anges stenosgrad via 1-((minsta diameter i stenosen)/(normal diameter i distala 
ICA) 

o DT-angio samtidigt som inkomst-DT-skalle bör övervägas om inte känd 
njurfunktionsnedsättning  

o Vid sammanfallen ICA distalt + en misstänkt tät stenos anges stenosgraden som 
”Misstänkt subocklusion” 

 
Karotisdiagnostik på strokepatienter bör ej utföras rutinmässigt:  

• Där ingen åtgärd kommer att bli aktuell 
o Major stroke utan tydlig klinisk förbättring 
o Kognitiv svikt 
o Förväntad överlevnad <5 år pga tydligt livsförkortande sjukdom t.ex. metastaserad 

cancer 
• Där karotisdiagnostik utan fynd av 50-100% stenos utförts senaste 6 månaderna 
• Där klinisk bild tydligt tyder på bakre cirkulationspatologi 

 
Situationer där karotisdiagnostik bör utföras: 

• Förmaksflimmer – inte alltför ovanligt med samtidig karotisstenos, kommer att vara 
kirurgiaktuellt 

• Vid nyupptäckt förmaksflimmer hos en patient som skall utredas i Umeå för en 
symtomgivande karotisstenos bör ASA 160 mg, 2x1 sättas in i väntan på att karotisutredningen 
och ev. operation är genomförda. Waran sätts in efter operation (om kontraindikationer sakna) 
av patientens PAL på hemortssjukhus.   

• Avsaknad av halsblåsljud – 1/3 symtomatiska stenoser saknar halsblåsljud 
 
Övrig utredning 

• DT hjärna 
• Eventuellt hjärteko, se checklista 

 
Överrapportering 
Umeåkontakt via telefon bör genomföras så fort man får kännedom om en karotisstenos som kan bli 
intressant för vidare utredning i Umeå, vänta ej till utskrivning, vidare inneliggande vård i Umeå är 
fullt tänkbart. Se ”Checklista för rapport + remiss till Umeå”. Ring 090-785 00 00 och sök 
”Strokebakjouren” på dagtid. Utöver samtalet skickas en remiss till Strokecenter i Umeå med kopior på 
undersökningssvar samt specialistvårdsremiss via dokumentöverföring eller fax 090-77 24 55. 
 
Kommentarer kring akut behandling med heparin och warfarin: 
Vid karotisstenos som ger medicinskt terapirefraktära TIA/amaurosis fugax (≥2 episoder senaste 
veckorna varav minst ett under blodförtunnande behandling (Acetylsalicylsyra eller starkare)) används 
ofta heparin/LMWH under 5-7 dagar, eller Waran under längre tid. Det saknas klara evidens för dessas 
effekt, en individuell bedömning förordas.  
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Vid asymtomatisk stenos och symtomatisk stenos med >6 
månader sedan senaste symtom 
En patient med karotisstenos som gett upphov till symtom för mer än 6 månader betraktas som 
asymtomatisk karotisstenos. Asymtomatisk kirurgi är indicerat hos personer <75 år som är vitala för sin 
ålder med en stenosgrad på 70-99%. Asymtomatiska karotisstenoser kan hittas via accidentell upptäckt då 
man letar efter en kontralateral symtomgivande stenos samt via riktad screening. Riktad screening bör 
enbart utföras på personer som är <75 år och vitala för sin ålder. Indikationer för riktad screening för 
asymtomatisk karotisstenos: 

• Patienter med halsblåsljud 
• Patienter med symtomgivande claudicatio intermittens 

 
Karotisdiagnostik bör ej utföras där ingen åtgärd kommer att bli aktuell: 

• Hos patienter ≥75 år 
• Uttalad kärlsjukdom med mycket hög perioperativ risk 
• Kognitiv svikt 
• Förväntad överlevnad <5 år  

 
Karotisdiagnostik polikliniskt 

• Ultraljud beräknas stenosgrad via översatta flödeshastigheter.  
o Maxhastighet ≥1,3 m/s i karotis interna bedöms som misstänkt ≥50% karotisstenos.  
o En tydlig stenos med lågt flöde (≤0,5 m/s) är en misstänkt subocklusion. 

• Kan vid behov kompletteras med DT-angiografi  
o Stenosgrad anges via 1-((minsta diameter i stenosen)/(normal diameter i distala ICA) 
o Vid sammanfallen ICA distalt + en misstänkt tät stenos anges stenosgraden som ”Misstänkt 

subocklusion” 
 
Övrig utredning 

• DT hjärna 
• Hjärteko 
 

Umeåkontakt via pappersremiss. Bifoga svar på genomförda undersökningar samt specialistvårdsremiss.  
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Checklista för rapport och remiss till Umeå  
 
Vid symtomatisk karotisstenos 50-99% skall snar kontakt tas med Umeå via telefon.  
Ring 090-785 0000 eller 090-785 1111 och sök ”Strokebakjouren” på dagtid.  
Remiss skickas till Strokecenter i Umeå via dokumentöverföring eller fax 090-77 24 55 
 
Under samtalet med Strokebakjouren i Umeå tas följande punkter upp: 

• Patientbakgrund 
• Symtombeskrivning  
• Var patienten är just nu 
• Undersökningsfynd 

 
I remissen som skickas med fax efter samråd med Strokebakjouren 

• Patientbakgrund 
o Sjukdomar 

 Tidigare och nuvarande hjärt-kärlsjukdomar? 
 Tidigare hjärt-kärloperationer/interventioner? 
 Kognitivt intakt? Vital för sin ålder? 
 Andra sjukdomar som minskar förväntad överlevnad? 
 Övriga sjukdomar 

o Socialt, ADL-beroende, hemsituation 
• Symtombeskrivning  

o Bortfallsbeskrivning inkl. bedömning av kärlterritorium 
o Insjuknandedatum? 
o Duration, nuvarande kvarstående symtom? 
o Flera symtomtillfällen? 
o Symtom under pågående blodförtunnande behandling?  

 Avseende ASA, Persantin, Plavix, Heparin och/eller Waran 
• När sökte patienten vård? 
• Mediciner 

o Om Waranbehandling – nuvarande ordination och info om pat ligger stabilt i PK INR 
• Vad som avtalades med strokebakjouren angående när och hur patienten skall till Umeå 
• Kopia på svaren på undersökningarna 

o DT-skalle 
o Ultraljud halskärl  
o Angiografier om detta är genomfört 
o Hjärteko om detta är genomfört 

• Specialistvårdsremiss 
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PM Karotisutredning i Umeå  
 
Första patientkännedom, Strokecenter i Umeå 
Strokebakjouren  
Tar emot akut telefonrapport från inremitterande  

• Meddelar receptionen och sekreterare när patienten kommer/skall kallas  
o Symtomatiska patienter skall helst komma nästa vardag  
o Patienter med medicinskt terapirefraktära symtom, dvs ≥2 symtom senaste veckan varav 

minst 1 under antitrombotisk behandling (Acetylsalicylsyra eller starkare), övertas helst 
samma dag, även helgtid  

• Ansvarar för remisser för lokal utredning 
o Ultraljud halskärl 
o Ekokardiografi om denna ej genomförts på hemorten 
o Vid behov DT- eller konventionell angiografi  

 
Sekreterare och reception 

• Registrerar inkommande remisser. 
• Förbokar tider, kallar patienten från hemmet eller samordnar överflyttning från hemsjukhuset.  
• Skyltningsremiss karotisrond 

 
Överläkare  

• Bedömer inkomna pappersremisser (Bör enbart vara asymtomatiker) 
 
Preoperativ utredning, Strokecenter 
Undersköterska  

• Provtagning enligt rutin. 
• Delar ut skriftlig information till patienten. 

 
Överläkare på den avdelningshalva som patienten tillhör ansvarar för 

• Daganteckning om beslut i samrådet mellan medicin- och neurologiöverläkare 
• Kirurgiremiss efter samrådsbeslut 
• Information till patienten om vilket beslut som tagits  
• Daganteckning efter karotisronden 

 
Neurologöverläkare 

• Neurologbedömning 
o Symtombedömning, att symtomen motsvarar aktuellt karotiskärls försörjningsområde 
o Stenosgrad på undersökningar 
o Kirurgiteknisk lämplighet enligt särskilt PM 
o Informerar om operationens utförande och nytta/risk  
o Daganteckning samt remissuppgifter med pekskärm 

 
Medicinöverläkare 

• Medicinarbedömning 
o Hjärt-, kärlbedömning och optimering för minimerad operationsrisk (angina peDToris, 

hjärtsvikt, hypertoni, diabetes mellitus mm) 
o Meningsfullheten med ingreppet 
o Daganteckning samt remissuppgifter med pekskärm 

• Bestämmer blodtrycksmål innan utskrivning från Strokecenter 
o Vid blodtryck >160/90 skjuts icke-akuta operation upp i väntan på bättre reglering 

• Ställningstagande till övrig sekundärprevention 
 
 
Neurologöverläkare och medicinöverläkare i samråd under veckan (Se även ”PM samrådsmöte mellan 
neurolog och medicinare”) 
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• Vinst/Riskbedömning enligt KVIST (karotiskirurgivinst – individuell stratifieringstabell) 
• Operationsprioriteringsbedömning 

o Direktkontakt med kärlkirurg om så beslutas 
o Akut eller vanlig remiss samma dag om så beslutas 

• Beslut om patienten skall kvarstanna 
o Vidare utredning 
o Blodtryckskontroll 
o Inför operation 

 
Karotisrond 
Läkare, röntgen/fyslab  

• Förevisar aktuella undersökningar. 
 
Överläkare, neurologi/medicin  

• Överlämnar preliminär remiss till karotiskirurgi 
 
Operation, Kirurgkliniken 
Överläkare neurologi på Strokecenter, undersökning på Strokecenter 

• Status avseende ev komplikationer, pre- och postoperativt. 
• Skickar Blankett för 1–månaders kontroll om regionpatient. 
• Ordnar återbesök en månad om Umeåpatient. 

 
Uppföljning 1 månad 
Läkare Hemorten 

• Fyller i Blankett för 1–månaders uppföljning. 
• Blanketten skickas till sjuksköterska/kirurgkliniken. 

 
Sjuksköterska Kirurg kliniken 

• Påminnelse (1 mån) om uppföljningsblankett inte inkommit. 
• Ansvarar för inmatning i nationella register. 
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PM Samrådsmöte mellan neurolog och 
medicinare  
 
1) Indikationer för kirurgin enligt KVIST (karotiskirurgivinst – individuell stratifieringstabell).  
Senaste symtom räknas som symtomdatum. Utöver KVIST (karotiskirurgivinst – individuell 
stratifieringstabell) skall hänsyn tas till om pat är vital för sin ålder, övriga sjukdomar, meningsfullhet m.m.  
 

2) Jämför uppskattad operationsrisk med potentiell operationsvinst.  
• Hög operationsrisk = Flertalet tänkbara riskfaktorer. Operation oavsett vinst tveksamt.  
• Medelhög operationsrisk = Några tänkbara riskfaktorer. Indikation för operation vid grön eller gul 

ruta. Ej gynnsam risk/vinstprofil vid orange ruta 
• Låg operationsrisk = Inga eller enstaka tänkbara riskfaktorer. Indikation för operation vid grön, gul 

och orange ruta. 
 

3) Operationsprioritering  
Halvakut – vid medicinskt terapirefraktära symtom 

• Skriv remiss och ring kärlkirurgen.  
o Kirurgitekniska problem (se särskilt PM) skall rapporteras. 
o OBS: Halvakut kirurgi är inte alltid möjlig men kontakt skall alltid tas vid halvakut 

indikation 
Snar – övriga symtomatiker 

• Remiss samma dag, vid grön eller gul KVIST (karotiskirurgivinst – individuell stratifieringstabell)-
ruta märks remissen ”akut”. 

• Vid kirurgitekniska problem bör remiss skickas efter diskussion på karotisrond. 
• Prioriteras inbördes i 2 steg: 

1. Högre vinst (Grön>Gul>Orange KVIST-ruta) ger högre prioritet 
2. Dem som riskerar att minska i vinst om operationen ej prioriteras.  

Elektiv – asymtomatiker 
• Remiss kan sändas efter karotisrondsbeslut   

 
4) Beslut om patienten skall kvarstanna.  

• Om vidare utredning krävs. 
• Måste ha uppnått blodtrycksmål enligt beslut av medicinare 

o Alternativt via hemblodtryckstagning i samråd med Strokecenter 
o Vid elektiva operationer kan detta genomföras i öppenvården 

• Inför halvakut eller högt prioriterad snar operation  
o Bör ske i samråd med kärlkirurg för att veta ungefär när denna operation kan tänkas ske 

 
Kommentarer: 
Icke-akuta symtomatiker skall tillsvidare prioriteras inbördes. Målet är dock att operera alla symtomatiker så 
snart som möjligt, helst inom 48 timmar. Med ett ökat antal kärlkirurger kan de icke-akuta symtomatiska 
operationerna utföras snabbare och karotisutredningspatienterna får kvarstanna för en operation vid samma 
Umeåbesök som karotisutredningen.  
 
Medicinskt terapirefraktära symtom definieras som (2 av 2 krävs):  

• ≥2 insjuknanden under senaste veckan 
• Minst ett av dessa symtom inträffat efter insättning antitrombotisk medicin (Acetylsalicylsyra eller 

starkare)  
Genom att märka kirurgiremissen för patienter med hög vinst med ”akut” kommer en kärlkirurg att se den 
samma dag. 
 
KVIST skall inte användas pedantiskt med avseende på försämrad vinst utan snarast som en guide. Andra 
faktorer utanför KVIST-parametrarna som bedöms som klinskt relevanta skall också övervägas. 
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PM Kirurgitekniska problem  
Preliminär bedömning av kirurgiteknisk lämplighet skall genomföras i samband med neurologbedömningen. 
Vid fynd av ett av nedanstående problem skall kärlkirurg och/eller interventionell neuroradiolog konsulteras 
innan positivt kirurgi- eller stentbeslut kan fattas. Stentning kan enbart vara ett alternativ för symtomatiska 
stenoser. 
 

1. Stenosen får inte sträcka sig för långt distalt. Normalt kärl skall ses distalt om stenosen i karotis 
interna vid ultraljudsundersökningen. Vid svårbedömd undersökning på ultraljud skall en 
kompletterande angiografi genomföras (DT-, MR- och/eller konventionell angiografi). Motsvarande 
mått för angiografin är att stenosen skall sluta tidigare än i höjd med mitten på C2. 
• Stenoser som sitter för distalt (intrakraniellt) och som inte är långsträckta kan stentas, DT-

angiografi bör då utföras för vidare kartläggning. 
• Långsträckta stenoser kan opereras om övre begränsning ses. Långsträckta stenoser kan i regel 

inte stentas. 
2. Man bör ej ha utbredda stenoser i stora delar av karotis communis eller en signifikant stenos vid 

karotis communis proximala avgång. Detta pga sänkt meningsfullhet med ingreppet. 
• Samma problem med meningsfullhet finns vid stentning. Proximala stenoser bör också ge en 

ökad risk vid stentning.   
3. Tidigare kirurgi eller strålbehandling på halsen ger adherenser vilket är kirurgitekniskt 

komplicerande.  
• Dessa patienter kan stentas.   

 
Kommentar kring operationsvolym:  
SBU-förstudie från 2005: Evidensen för tillräcklig mängd årliga operationer/klinik är dåliga. Swedvasc 
förordar ≥20 årliga operationer/klinik  
 

 
 
PM Ultraljudsdiagnostik av karotisstenoser 
inklusive subocklusioner  
Det finns väldigt många studier kring översättning av flödeshastigheter till stenosgrad. Sensitivitet och 
specificitet ligger kring 90%, något högre för 70-99% stenoser och något lägre för 50-69% stenoser. I 
Umeå, för närvarande, översätts maxflödeshastigheten i karotis interna ≥1,4 m/s till en ≥50% stenos och 
≥2,4 m/s till en ≥70% stenos. För att vara säkra på att inte missa någon patient i regionen med låggradig 
stenos bestämdes det på regionmötet under våren 2008 att en maxflödeshastighet på ≥1,3 m/s skall användas 
som beslutsgräns för att skicka patienten till Umeå. 
 
Det finns dock begränsat med evidens för ultraljudsfynd av subocklusioner. Lågt flöde (<0,5 m/s) genom en 
tät stenos på ultraljud halskärl är ett tydligt tecken på subocklusion som särskiljs från en tät stenos och 
ocklusioner med ca 80% sensitivitet och >99% specificitet. DT-angiografi kan också påvisa subocklusioner, 
evidensnivån är dock låg (någon enstaka artikel) men resultaten är mycket goda, nära 100% sensitivitet och 
specificitet.  
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PM Handläggning inför akut eller halvakut 
karotisoperation  
Preoperativ provtagning 

• Blodtrycksmätning x4 i båda armar dygnet före op. Vid BT >160 mmHg ansvarar avdelningsläkare 
på Strokecenter för adekvat blodtryckssänkande medicinering 

• Lab-prover dag före OP: Blodgruppering, bastest, CRP, blod-, vätske- och blödningsstatus 
 
Antitrombotisk behandling: 

• Ev. ASA (Trombyl)behandling bibehålls t.o.m. op-dagen 
• Ev. Dipyramidol (Persantin)behandling sätts ut dagen före operation 
• Ev. Klopidogrel (Plavix) sätts om möjligt ut 7 dagar före operation och ersätts med 75mg ASA om 

detta är möjligt, annars diskussion med ansvarig kirurg 
• Ev. Waranbehandling sätts ut 3 dagar före operation och återinsätts (om indikation finns) med 1,5x 

ordinarie dos post-op dag 1 och 2 och därefter tidigare veckodos, LMH (Fragmin) profylaxdos ges 
operationsdagen (efter operation) och därefter dagligen till PK(INR) > 2.0 

• Ev. Heparin infusion bibehålls fram till op-start.  
o APTT följs och tas akut på operationsdagens morgon. 

• Ev Fragminbehandling diskuteras med ansvarig kirurg. 
 
Övrigt 

• Trombolysbehandlad patient utan blödningskomplikation handläggs på sedvanligt sätt 
• Patienten skall inta endast klara vätskor efter kl. 20.00 och total fasta råder efter 24.00. 
• Avseende tvättning och dusch följes sedvanliga hygienrutiner. 
• Patienten skall ha operationssidan markerad av ansvarig kirurg. 
• KAD sätts på operationssalen 

 

PM Blodtrycksreglering  
Blodtrycksgräns för att kirurgi ska genomföras 

•  <160/90 sittande.  
o Symtomatiska patienter bör ej skrivas ut före detta mål är uppnått alternativt att patienten 

skrivs hem med tydligt schema om intensifierad blodtrycksbehandling och en 
hemblodtrycksmätare där patienten rapporterar in sina blodtrycksvärden till SC och 
patientens PAL på SC ordinerar ev ytterligare justeringar inför operation.   

o För asymtomatiska patienter kan detta genomföras polikliniskt/via hemorten.  
 
Slutgiltigt blodtrycksmål  

• Hos patienter med bilateral stenos på 70-100% bör systoliska trycket inte sänkas lägre än 150 
mmHg så länge som patienten har bägge stenoserna kvar. Således om kirurgi ej kommer vara 
aktuellt gäller denna undre blodtrycksgräns tills vidare. 

• Sedvanlig blodtrycksgräns är slutmål för övriga patienter. 
 
Patienter där det föreligger en klar misstanke om hemodynamiska TIA bör inte blodtryckssänkas till sådan 
nivå att bortfallssymptom uppkommer/riskerar att uppkomma 
 
Prioritet av läkemedelsklasser: 
1a) ACE-hämmare  
1b) Tiazid-diuretika 
2) Calciumhämmare 
3) Betablockare.  
 
Patienter som har symptomgivande kranskärlssjukdom eller har haft hjärtinfarkt skall erhålla betablockerare 
om inte kontraindikation föreligger.  


