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KIRURGI, INTERVENSJON 

ELLER BEGGE DELER?

Henriette Fagertun

Overlege Karkirurgisk avdeling St Olavs Hospital
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Om åpen vs endovaskulært i Rutherford: 

The management of vascular disease has undergone a 

major evolution. 

With the goal of decreasing the morbidity of vascular

interventions, the shift toward endovascular

procedures is well justified.
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Despite advances in endovascular technology (..)

.. open vascular reconstruction will continue to play a 

significant role for the foreseeable future.



4

ENDOVASKULÆRT

• Unngår store inscisjoner

• Lokalanestesi

• Mindre morbiditet

• Raskere recovery

• Kortere operasjonstid

ÅPEN KIRURGI

• Visualiserer direkte området

• Fjerner plaque

• Ekstraanatomiske 
rekonstruksjoner

• Bedre patency i noen 
anatomiske områder

• Kjente langtidsresultat
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…rapidly evolving technologies in diagnostics, devices, drugs, and biologics offer new opportunities to 

improve treatment and to address unmet needs in this vulnerable population.

A PubMed search of the term “critical limb ischemia” revealed >5000 citations, with a clear inflection point at 

the turn of the millennium, demonstrating an explosion of interest. 

A new framework is urgently needed to establish evidence-based medical practices in this changing field.
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• Conclusions and Relevance Regions that spend the most on vascular care perform the most 

procedures, especially endovascular interventions, in the year before amputation. However, there is little 

evidence that higher regional spending is associated with lower amputation rates. This suggests an 

opportunity to limit costs in vascular care without compromising quality.
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GLASS
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Wound, Ischemia, and foot Infection (WIfI)

• Klassifikasjonssystem og riskstratifisering for å kunne gjennomføre bedre 

analyser av outcome for en meget heterogen pasient populasjon
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NORKAR      Kombinert inngrep undereks - utvikling

2015 2018 2019 2020

St Olavs hospital 18 20 34 36

Norge totalt 73 88 134 178
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NORKAR  Kombinert inngrep undereks på indikasjon

St Olavs

hospital

2015 2016 2018 2019 2020

Claudicatio 5 7 10 21 16

Kritisk ischemi 9 11 10 10 19

Akutt ischemi 4 3 1

Norge totalt 2015 2016 2018 2019 2020

Claudicatio 34 52 45 73 83

Kritisk ischemi 23 24 38 48 77

Akutt ischemi 16 2 4 13 16
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KOMBINERTE PROSEDYRER 

ER EFFEKTIVE OG HOLDBARE
Martin Altreuther, Erney Mattsson

Karkirurgisk avdeling St Olavs Hospital
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TIDSROM OG ANTALL
1999 til 2013

133 pasienter

144 operasjoner

Alle grader av PAD, 2/3 menn
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TEKNISK SUKSESS

TEA alltid teknisk vellykket 

Bekkenstent vellykket hos 98/99 (99 %)

PTA SFA vellykket hos 55/61 (90 %)
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KONKLUSJON

Hybridoperasjoner for claudicatio intermittens og kritisk 

ischemi er effektive og holdbare.

Patency er bedre hos pasienter med claudicatio intermittens.

Ved kritisk ischemi er patency best for iliakal intervensjon og 

verst for kombinert iliakal og femoropopliteal intervensjon.

30 dagers mortalitet er betydelig ved kritisk ischemi slik at 

noen pasienter kan være bedre tjent med primær amputasjon.
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Åpen kirurgi «gullstandard» for patency
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Hybridinngrep

• TEA og PTA: enten for inflow eller runoff

• Femorofemoral crossover bypass og intervensjon a iliaca

• Carotis-subclaviabypass + intervensjon Th aorta

• Lyskeinngrep og EVAR 
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AAA
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AAA

• EVAR

• Åpen

• Kirurgi for tilgang ved EVAR
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Wanhainen A, et al., European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019

Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms,
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (2018)
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TEVAR

• TEVAR er nå akseptert som første linje behandling for 

thorakale aneurismer

• Behov for å dekke subclavia : carotis-subclavia bypass først





Cochrane Database Syst Rev. 2013 

Surgery versus thrombolysis for initial management of acute limb ischaemia

Oppsummert: 

Ingen forskjell i mortalitet eller limbsalvage etter 12 mnd.

Høyere komplikasjonsfare i form av blødning, slag og perifer embolisering ved trombolyse.

Komplikasjonsfaren må vurderes opp mot risiko ved kirurgi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744596
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Popliteaaneurismer: stent vs åpen

• Åpen kirurgi foretrukne behandlingsmetode. 

• 1 års patency 94 % ved asymptomatiske, 87% ved akutt ischemi

Ved stent : symptomatiske  50 % 1 års patency

• Verre outcome med stent ved dårlig runoff og ved akutt ischemi

• Flere reintervensjoner over tid
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Viscerale aneurismer og okklusjoner







40

Iliacaaneurisme etter IVF





42

Traumer

• Økende bruk av endovaskulærbehandling: 

• Coiling

• Plug

• Stentgraft

→høy teknisk suksessrate
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Men traumepasienten er ofte kompleks med skader i flere gebet og åpen kirurgi 

er første valg hos den hemodynamisk ustabile pasient

Ikke alltid tid til utredning og vurdering
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Aorta descendensskade
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• Retningslinjer holder ikke tritt med utviklingen

• Valgene er mange, desto viktigere med 
individualisering

• Intervensjonsradiologer og kirurger er hverandres 
balanse

• Viktig med god patency når forventet levealder er 
kort?

• Endovaskulær løsning om det innebærer sekundær 
prosedyrer når pasienten har lang forventet levetid?
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•Felles karmøter, felles engasjement og 

felles ansvar for oppdatering
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