
Pasienthistorie 10 
Tidligere sykdommer: 

Tidligere røyker. Sluttet etter hjerteinfarkt i 1995. Atrieflimmer, marevanisert. Diabetes 
mellitus, tablettbehandlet. Hypertensjon. 

Aktuelt: 

Pasienten oppdaget en pulserende kul på høyre side av halsen for noen måneder siden. 
Videre utredning viste carotisaneurisme, og CT angiografi viser største diameter 23 mm, i 
tillegg rikelig med veggtromber, slik at operasjon anbefales. Legges inn for operasjon 
01.04.2018.  

 

Medikamenter:  

Marevan etter liste  

Centyl med kaliumklorid tab 2,5mg/573 mg 1x 

Glucophage, 1000 mg x 2 

Simvastatin tab 20 mg x 1 

Amlodipin tab 10 mg x1 

 

Medikamentallergier: Ingen kjente  

Andre allergier: Ingen kjente  

Stimulantia: eksrøyker, sluttet i 1995. 

 

Status presens 01.04.2018 v/LIS Alma Norkarsen  

Pasient i god almenntilstand. Ingen cyanose, dyspne, ødemer eller generelt glandelsvulst. 
Normal hudfarge, ingen utslett eller ikterus. Synlig pulsasjon på høyre side av halsen. 

Cor: Regelmessig aksjon, Ingen hørbare bilyder.  

 

Resyme: 

Pasient med høyresidig carotisaneurisme 23 mm i diameter, med mye veggtrombe, som 
legges inn til operasjon. Høyde 174, Vekt 85 (fra ernæringsscreening) 

 



Fra Labark: 

Hb 12,8 Kreatinin 95   eGFR na Kolesterol 5,3  LDL kolesterol 1,9 

 

OPERASJONSBESKRIVELSE 02.04.2018 

Pasient med symptomatisk carotisstenose høyre side. God indikasjon for operasjon både 
mtp diameter og veggtromber. Med informert samtykke gjøres i generell anestesi: 

PAG21 OP for carotisaneurisme hø side (Norkarsen) 

Frilegger Carotisbifurkaturen og aneurisme på interna. Identifiserer nervus vagus og 
hypoglossus. Aneurismet er ca 3 cm lang, og interna er normalkalibrert distalt. Den er såpass 
slynget at forholdene ligger til rette for en direkte anastomose. Vessel loop på alle kar, på 
interna distalt for aneurismet. Gir heparin 5000 IE. Inciderer og etablerer shunt. Reseserer 
aneurismet, sendes til histologi. Reimplanterer interna med prolene 6 0 sutur. Shunten er i 
veien og fjernes før anastomose, idet det er god pulsatil backflow fra distale interna. Patent 
suturrekke. Vanlig skylleprosedyre. Vicryl i platysma og Intracutansutur.  Pasienten har fått 
keflinprofylakse, siste dose postoperativ etter 2 timer. Klexane 40mg x 1, oppstart etter 6t.  

 

Fra Anestesijournal: 

ASA 3 Anestesi: Narkose  Operasjonstid 88 min 
Blødning peroperativt:  410  Transfusjoner: 0  

 

EPIKRISE:  

Utreisedato: 05.04.2018 

Tidligere sykdommer: 

Tidligere røyker. Sluttet etter hjerteinfarkt i 1995. Atrieflimmer, marevanisert. Diabetes 
mellitus, tablettbehandlet. Hypertensjon. Nå innlagt til operasjon for carotisaneurisme, med 
største diameter 23 mm og veggtromber  

Videre forløp: 

Opereres 02.04 for carotisaneurisme. Ukomplisert under operasjon, men komplisert med 
pneumoni postoperativt, startet behandling med Claforan. God effekt, overgang til 
amoxicillin før utreise.  

 

Medikamenter ved utreise:  

Marevan etter liste  



Centyl med kaliumklorid tab 2,5mg/573 mg 1x 

Glucophage, 1000 mg x 2 

Simvastatin tab 20 mg x 1 

Amlodipin tab 10 mg x1 

Amoxicillin 500 mg x 4 i en uke til 

 

Fra sykepleiejournalen: 

Blodtrykk 150/90.   


