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Når er det indikasjon for å behandle AAA/IAA            

Etiske vurderinger. 

Skal alle rAAA opereres?              

Hvorfor er det forskjell mellom regionene?
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Når er det indikasjon for å behandle AAA/IAA?

• AAA

– 52mm hos kvinner

– 55 mm hos menn 

– >5mm vekst siste 6 mnd

• IAA

– 35mm?
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1-års rupturrisiko

Diameter AAA Risiko

30-39 mm <1 %

40-49 mm 1 %

50-59 mm 1-11 %

60-69 mm 10-22 %

>70 mm 30-33 %

Guidelines, ESVS, EJVES 2011
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Helsinkideklarasjonen for forskning kirurgi

• Før man iverksetter kirurgi som involverer mennesker skal det

gjøres en grundig vurdering av påregnelige risikoer og belastninger

for enkeltpersonene

• Påregnelige risikoer og belastninger må stå i forhold til de 

forventede fordelene

• Dette må formidles til pasient og pårørende
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THI
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• Du må ha oversikt over avdelingens resultater

– Komplikasjoner og frekvenser

– Mortalitet 

• Du må ha oversikt over dine egne resultater

– Se til pas hver dag

– Ringe opp pasient i etterkant?

– Følge med på etterkontroller
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Oversikt over virksomheten
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Komplikasjoner til behandling
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Informasjon ved AAA

• Nederlandsk studie

• Kriterier basert på europeiske lovverk

• 35 konsultasjoner ble tatt opp

– 13 pasienter med AAA < 5.5 cm

– 22 pasiener med AAA > 5.5 cm

• Deretter vurdert i henhold til kriterier for AAA
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Informasjon ved AAA

• Sykdommen

• Prosedyre og formål med operasjon

• Konsekvenser og risiko ved kirurgi

• Konsekvenser av å avstå fra kirurgi

• Individuell prognose
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Sykdommen

Prosedyre og formål

Konsekvenser og risiko ved kirurgi

Konsekvenser av å avstå fra kirurgi

Individuell prognose
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Knops AM et al, EJVES 2009
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Konklusjon

• Pasientene informeres for dårlig

• Pasientene informeres ulikt

• Mindre informert enn det lovverket krever

• Forhindrer pasientmedvirkning
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Unfit for kirurgi

• Vi bedriver ofte profylaktisk kirurgi, derfor høyrere krav til vellykket kirurgi enn annen kirurgi, for 

eksempel cancer kirurgi

Kolh, P e al  EJEVS 2016
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Tre faktorer bestemmer

• Type kirurgi

• Pasientens fysiologi

• Tekniske utfordringer
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Scoringsystemer for å predikere mortalitet

• Glasgowe Aneurysm Score

• Hedman Index

• Dutch Aneurysm Score

• Vancouver Scoring System

• Edinburgh Ruptured Aneurysm Score

• For å avså behandling, må en ha et perfekt predikerings system, og 

det fins ikke ennå

– Vos et al, JVS 2016

– Reite et al, JVS 2017

• 20% av de som skulle vært død i henhold til GAS<96 overlevde ett år

– Weingarten et al, J Cardiothorac Vasc Anesth, 2016
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Scoringsystemer
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Konklusjon

• Det er ingen standardisert og objektiv definisjon for unfitnes for 

karkirurgi
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Utvidet trappetest
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Patients with limited life expectancy

• The benefit of intervention in patients with limited life expectancy, or 

considered unfit for intervention remains uncertain. 

• There is no early benefit (up to 3 years) of endovascular repair with 

respect to either aneurysmrelated or all-cause mortality.

• For the frail patient with life expectancy of more than 3 years, 

endovascular repair reduces aneurysm-related mortality and may 

attenuate allcause mortality.

• Fra guidelines ESVS 2010
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AAA og cancer

• 3.5 -5 % årlig sjanse for ruptur av AAA>5.5 cm

• Bør minst forvente 2 års levetid

JR Boyle EJVES 2016
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AAA avslått for elektiv kirurgi

• Indikasjon for kirurgi

– >55mm, eller mer enn 5 mm vekst siste 6 mnd

• 154 pas avslått for kirurgi (av totalt 798)

• 2000-2010

• rAAA og akutte reparasjoner registrert

• Retrospektiv studie

Noronen, K et al EJVES 2012
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Begrunnelse



25

Utfall

• 56 rumperte

• 12 ble operert

• 5 overlevde (42%)

• 80% mortalitet i oppfølgingsperioden 

– median follow up 19 mnd

– 33% døde av rAAA
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Konklusjon
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Overlevelse av rAAA

overlever

Fritt etter Reimerik et al, BJS 2013

19 %

81 %

1

2

Overlever

Dør
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Inndeling

41%

32 %27 %

1

2

3

Opereres

Dør før sykehus

Dør på sykehus 
uten operasjon

Adapted from Reimerik et al, BJS 2013
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Hvor dør rAAA pasientene

19 %

32 %27 %

22 %

1

2

3

4

Overlever 

Døde etter operasjon

Døde på sykehus uten 
operasjon

Døde før sykehus

Fritt etter Reimerik et al, BJS 2013
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Angrepspunkter for forbedret overlevelse ved 

rAAA

• Operasjonstekniske  faktorer

• Pasientrelaterte faktorer

• Organisatoriske faktorer
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Vaskulære senter

• Større karkirurgiske senter med 24/7

– Diagnostikk

– Tilby både åpen og endovaskulær operasjon 

• Flere får tilbud om operasjon ved ruptur

Van Beek, BJS 2014
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Organisatoriske faktorer

• Vaskulære senter

– 24/7

– Utdanningsinstitusjon

– Høyere lege og 

sykepleier tetthet

• Screening
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Randomiserte studier

• AJAX, ECAR, IMPROVE

– 817 inkluderte 

• 39-63% av aktuelle pasienter ble randomisert

• Endovaskulær og åpen operasjon kommer likt ut

– 39 % 1-års mortalitet ved endovaskulær operasjon

– 43 % 1-års mortalitet ved åpen operasjon

• Kvinner kommer bedre ut
Powell, EJVES 2015
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Konklusjon RCT

• «endovascular repair should be used more widely»

• «Send all patients to centres that can offer both

emergency open and endovascular repair, with auditet

results» 

• «new RCT…..unlikely to happen», med 15% lavere 

mortalitet ved EVAR trengs 5000 pasienter……

Powell, EJVES 2015
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Bedret overlevelse for kvinner behandlet 

med endovasculær operasjon

• 283 pas innlagt med rAAA i 2009-2013

– 75% ble behandlet, 62% overlevde

• 27% ble behandlet med stentgraft, 

– var eldre enn de med åpen operasjon

• Lik overlevelse for kvinner og menn

• Bekreftet ved andre studier

Hultgren et al, WJS 2016

De Rango, Ann Vasc Surg 2017

Improve, EurHeart J, 2015
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Forekomst av rAAA

• 3-14 pr 100 000
– Reimerik, BJS 2013

• 16.6 pr 100 000 i Norge
– Brattheim, EJEVS 2012

• Menn > kvinner 
– Reite, JVS 2015
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Regionforskjeller operasjon rAAA

Brattheim BJ, EJVES 2012
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Risikofaktorer for ruptur

• Diameter over>5.5 cm

• Vekst >0.5 cm/6 mnd

• Røykere

• Kvinner

– Ruptur på <5-10mm lavere diameter enn menn

– 4x høyere risiko for død ved ruptur
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1-års ruptur risiko

Diameter AAA Ruptur risiko

30-39 mm <1 %

40-49 mm 1%

50-59 mm 1-11%

60-69 mm 10-22%

>70 mm 30-33%
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Rumpert abdominalt aortaaneurisme (rAAA)

Blødning utenfor åreveggen i en aneurismatisk aorta
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Fallende mortalitet av rAAA

Reimerik et al, BJS 2013
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Antall opererte rAAA i Norge
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Operasjon i lokalbedøvelse for EVAR

• Redusert 30-dagers mortalitet hos de som opereres i 

lokalbedøvelse sammenliknet med narkose

Improve



47

Operasjon for rAAA i Norge

• Sunket i Norge 

– Fra  20 til 9 pr 100 000 

over 60 år 

Wendt el al, EJVES 2016

Innleggelser med rAAA
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Antall operasjoner for AAA pr sykehus 

• Mer enn 50 årlige AAA operasjoner pr sykehus

– Guidelines, ESVS

• Høyere mortalitet hos sykehus  <9 enn  med > 29 åpne 

operasjoner

– Data fra New York State

Guidelines ESVS, EJVES 2010

Meltzer et al, JVS 2017
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Transport til vaskulære senter

• Bedre overlevelse ved karkirurgisk senter, 

– AJAX, OR 3 (1.4 til 7.0)

• Bedre overlevelse hos dem som ble overført og operert, 

enn hos de som ble behandlet ved initialt sykehus, 34.6 vs

43.2 %

• Transport til vaskulært senter medførte ikke økt dødelighet 

i Canada
Van Beek et al, BJS 2014

Mell, JVS 2014

Hames, Can J Surg 2007
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Konklusjon

1

2

3

Flere opereres

Færre rupturer 
hjemme

Flere opereres 
ved ruptur
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Screening i Sverige

• Menn > 65 år i Sverige

• AAA spesifikk mortalitet redusert

– Fra 74/100 000 til 45/100 000 fra år 2000 til år 2014 

• Redusere antall rAAA med 44%

• 15 forebygde dødsfall pr 10  000 screenede menn

Wanhainen et al, Circulation 2016
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Risiko, belastninger og fordeler

16. I medisinsk praksis og medisinsk forskning vil de fleste 

tiltak innebære risikoer og belastninger.

Medisinsk forskning på mennesker kan bare utføres 

dersom betydningen av formålet med forskningen veier 

tyngre enn risikoene og belastningene for 

forskningsdeltakerne.

17. Før man iverksetter forskning som involverer 

mennesker skal det gjøres en grundig vurdering av 

påregnelige risikoer og belastninger for enkeltpersonene 

og gruppene som er involvert i forskningen. Påregnelige 

risikoer og belastninger må stå i forhold til de forventede 

fordelene for dem og for andre enkeltpersoner og grupper 

som er affisert av den tilstanden som det forskes på.

Det må iverksettes tiltak for å minimere risikoer. Risikoene 

må kontinuerlig overvåkes, vurderes og dokumenteres av 

forskeren.

Helsinki deklarasjonen for forskning 


