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Revideringar i denna version 

Inga revideringar gjorda. 

Syfte 

Handläggning av aortadissektion. 

 

Ansvar 

Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs. 

Arbetsbeskrivning 

Incidens 

100/1 miljon invånare/år. 

Klassificering 

Typ A: Engagemang av Aorta ascendens och båge. 

Typ B: Ej engagemang av Aorta ascendens eller båge. 

Prognos 

Typ A: Enbart medicinsk behandling ger 90 % mortalitet inom 3 månader (50 % mort 
inom 2 dygn). 

Typ B: Enbart medicinsk behandling ger 25 % mortalitet inom 1 månad. 

Diagnostik 

CT-aorta akut (thorax + buk). 

Vid misstanke om Typ A dissektion skickas patient omgående till thoraxoperation där 
diagnosen kan bekräftas med TEE medan patienten förbereds för operation. 
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Handläggning 

Alltid i tätt och frekvent samarbete med Thorax- alt Kärlkirurg, senior Röntgenolog på SU/Ö 
och parallellt med detta Thorax- alt Kärlröntgen SU/S. 

• Patient fastande tills stabilt läge (akut operation ej aktuell). 

• Blodtrycksänkning akut till <120/80 

o Seloken 5 mg iv 

Kan upprepas var 5:e minut till max 15 mg. Observera kontraindikationer bradykardi eller 
höggradig AV-blockering. 

o Nitroglycerininfusion 

 

• Observera att någon form av Betablockerare bör ges tillsammans med nitroglycerin 
för att blockera reflektoriskt katekolaminpåslag. 
Eventuellt Trandate 50 mg iv. (Kan också ges som förstahandsbehandling istället 
för iv Seloken. Bolus 10-20 mg tills mål-BT är uppnått. Därefter infusion 10-50 
mg/timme styrt av BT-svar. Maximal dos 2 400 mg/dygn). 

• Vid behov för att uppnå blodtryckmålet <120/80 ges tillägg av: Calcium-hämmare, 
diuretika, alfa-blockerare, Hydralazin, Physiotens® eller annat 
sympaticusmodulerande läkemedel. Observera att ACE-hämmare och A2-
antagonister skall undvikas om det finns (eller misstänkes) engagemang av 
njurartärer. 

• I lugnare skede (då akut operation inte längre är aktuell) ges perorala medel: 
Betablockerare, calciumhämmare, diuretika, alfa-blockerare, Hydralazin, 
Physiotens® eller annan sympaticusmodulerande läkemedel. Observera att ACE-
hämmare och A2-antagonister skall undvikas om det finns (eller misstänkes) 
engagemang av njurartärer. 

 

• Thoraxkirurg kontaktas alltid omedelbart för bedömning – Kärlkirurg kontaktas i 
tidigt skede vid engagemang av bukaorta 

o Typ A opereras som regel. 

o Typ B opereras som regel inte, men kirurgisk intervention (öppen kirurgi 
eller endovaskulär stentgraftning) är aktuell vid: 

▪ thoraco-abdominell smärta som ej kan kontrolleras medicinskt. 

▪ tecken till ”end organ malperfusion” (oliguri, bukstatus med 
tilltagande acidos, parapares/plegi eller dålig / avsaknad perifer 
puls i benen). 

 

• Perikardblödning kan föreligga som komplikation till Typ A dissektion och skall som 
regel föranleda omedelbar transport till thoraxoperation (efter telefonkontakt). 
Endast på omedelbar vitalindikation (tamponad med svår chockbild) kan 
perikardpunktion före avtransport övervägas, men onödiga tidsförluster fram till 
operation skall undvikas. 

Kontroller 

• Blodtryck ska hållas <120/80 (mät i den arm med högst tryck). Överväg invasiv 
tryckmätning i dessa fall. 

• Timdiures. KAD vb. Observera att försämrad diures och eller stigande s-kreatinin 
kan bero på att njurperfusionen är/blir komprometterad. Detta kan utgöra indikation 
för riktad endovaskulär åtgärd. Samråd med kärlkirurg! Följ PM avseende profylax 
mot kontrastnefropati i dessa fall. 
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• Smärta ger i sig högre blodtryck och ska dokumenteras fortlöpande med VAS-skala. 
Samråd med Smärt-teamet SU/Ö vb. 

• Bukstatus. Komprometterat flöde i mesenteriala kärl kan ge akut 

organischemi, följ därför S-laktat regelbundet. Riktad endovaskulär åtgärd kan vara 
aktuell. Samråd med kärlkirurg. 

• Perifera pulsar i benen kontrolleras. Nedsatt perifer cirkulation i benen kan utgöra 
indikation för kirurgisk åtgärd. Samråd med Kärlkirurg. 

• Neurologiskt status syftande till att detektera eventuell ryggmärgspåverkan 
(parapares/plegi) kontrolleras. Vid tecken till ryggmärgspåverkan kan kirurgisk 
åtgärd vara aktuell. Samråd med Thoraxkirurg / Kärlkirurg. 

• CT kontroller med några dygns mellanrum eller vid försämring (Samråd med Thorax 
och/eller Kärlkirurg). Vid frågeställning påverkan på njurkärl eller mesenteriala kärl – 
fråga särkilt om detta i röntgenremissen. 

• Sängläge tills stabilt läge. Laxantia eller bulkmedel kan underlätta toalettbesök, och 
måste övervägas i fall där opiater används som smärtstillande medel. 

• Överväg invasiv mätning av artär- och ventryck vilket ger säkrare mätvärden, 
möjlighet till bra infusionsvägar och enklare provtagning samt avlastar patienten 
frekvent non-invasiv blodtrycksmätning med smärtsam och ev. sömnstörande 
kompressioner av överarm. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Revisionsansvarig ansvar för uppföljning och utvärdering. Avvikelser hanteras enligt SUs riktlinjer för 
MedControl Pro. 

Granskare/Arbetsgrupp 

Lars Wiklund, områdeschef, Vincenzo Lepore, överläkare, thoraxkir, Roman Sarbinowski, AnOpIVA, 
Östra sjukhuset. 

 


