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Abstrakt 

Bakgrund: Bukaortaaneurysm (AAA) har under de senaste tjugo åren blivit allt vanligare både när 

det gäller förekomst och diagnostisk upptäckt. Oftast är sjukdomen symtomfri och upptäcks ofta 

först när det rupturerar. AAA behandlas med antingen endovaskulär aortaaneurysm reparation 

(EVAR), öppen kirurgi av aorta (ÖA), farmakologiskt eller inte alls. 

Syfte: Syftet var att se hur mortaliteten och komplikationerna ser ut efter EVAR jämfört med ÖA 

och vilka olika kort- respektive långsiktiga för- och nackdelar som finns med de olika metoderna.   

Metod: Sökning av artiklar gjordes i databasen PubMed. Totalt valdes 10 artiklar ut som var 

baserade på 6 olika studier. 

Resultat: Majoriteten av dödsfallen som skedde inom 30 dagar hos ÖA-patienterna var 

aneurysmrelaterade och fler än inom EVAR. Efter 2-3 år syntes inte längre någon signifikant 

skillnad mellan de två patientgrupperna. Under operationen hade ÖA-patienter högre blodförlust, 

mer blodtransfusion samt längre tid i respirator efter operationen än patienterna i EVAR-gruppen.  

Implantatrelaterade komplikationer var vanligare vid EVAR, medan ärrbråck var vanligt hos ÖA-

patienter. 

Konklusion: Under de första 30 dagarna efter operation och upp till ett år efter är mortalitets- och 

komplikationsrisken signifikant lägre hos EVAR-patienterna. Komplikationer och risk för 

endoläckage, ruptur trots operation och reinterventioner blir dock vanligare hos EVAR-patienterna 

med tiden. 

 

Nyckelord: EVAR, öppen kirurgi av aorta, mortalitet, komplikationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Abdominal aortic aneurysm (AAA) has over the last twenty years become 

increasingly common in both occurrence and diagnostic discovery. The disease is often 

asymptomatic and detected by other studies of the abdomen, or when it ruptures. AAA is treated 

with either endovascular repair (EVAR), open repair, pharmacologically or not at all. 

Objective: The aim was to see how the mortality and complications looks after EVAR compared 

with open repair and the short- and long-term pros and cons of the different methods. 

Methods: Articles were found in PubMed database using the keywords angiography and 

endovascular abdominal aortic aneurysm repair. A total of 10 articles were selected that were based 

on six different studies. 

Results: The majority of the deaths that occurred within 30 days of the open repair patients were 

aneurysm related, and more than within the patients treated with EVAR. After 2-3 years there were 

no longer a significant difference between the two patient groups. During the surgery, open repair 

had higher blood loss, more blood tranfusion and more time in a ventilator after surgery than 

patients in the EVAR group. Local vascular complications and implant related complications were 

more common with EVAR. Incisional hernia was common after open repair while endoleaks were 

reported more frequently in EVAR patients. 

Conclusions: During the first 30 days after surgery and up to a year after, the mortality and 

complication risk was significantly lower with EVAR. Complications and risk of endoleak, rupture 

despite surgery and reinterventions became more common in EVAR patients in the long-term 

studies. 

 

Keywords: endovascular repair, open repair, abdominal aortic aneurysm, mortality, complications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 
2. Bakgrund .......................................................................................................................................... 1 

2.1. Bukaortaaneurysm ............................................................................................................... 1 
2.2. Diagnostik ........................................................................................................................... 2 

2.2.1. Datortomografi ........................................................................................................ 2 
2.2.2. Ultraljud .................................................................................................................. 2 

2.3. Behandling och omvårdnad ................................................................................................. 3 
2.3.1. Öppen kirurgi av aorta ............................................................................................ 3 
2.3.2. Endovasculär aortaaneurysm reparation (EVAR) ................................................... 4 

2.3.3. Vanliga komplikationer efter ingreppen .................................................................. 5 

2.4. Problemformulering ............................................................................................................ 5 
3. Syfte ................................................................................................................................................. 5 

4. Metod ............................................................................................................................................... 6 
4.1. Sökmetod ............................................................................................................................. 6 
4.2. Urval .................................................................................................................................... 6 

4.2.1. PubMed .................................................................................................................... 6 

4.2.2. Radiology ................................................................................................................. 7 
4.3. Analys och bearbetning ....................................................................................................... 7 

4.4. Etiska överväganden ........................................................................................................... 7 
5. Resultat............................................................................................................................................. 8 

5.1. Mortalitet ............................................................................................................................. 8 

5.1.1. 30 dagar efter intervention, under sjukhusvistelsen och upp till 1 år efter intervention

 ........................................................................................................................................... 8 

5.1.2. 2-4 år efter intervention ........................................................................................... 8 
5.1.3. Mer än 4 år efter intervention ................................................................................. 9 

5.2. Komplikationer .................................................................................................................... 9 
5.2.1. 30 dagar efter intervention, under sjukhusvistelsen och upp till 1 år efter intervention

 ........................................................................................................................................... 9 

5.2.2. 2-4 år efter intervention ......................................................................................... 10 

5.2.3. Mer än 4 år efter intervention ............................................................................... 10 
5.3. Sjukhusvistelsen ................................................................................................................ 11 

6. Diskussion ...................................................................................................................................... 11 
6.1. Metoddiskussion ................................................................................................................ 11 
6.2. Resultatdiskussion ............................................................................................................. 12 

7. Konklusion ..................................................................................................................................... 15 

8. Referenser ...................................................................................................................................... 16 

 

 



1 

 

1. Inledning 

Bukaortaaneurysm (AAA) har under de senaste tjugo åren blivit allt vanligare både när det gäller 

förekomst och diagnostisk upptäckt. Dels beror detta på att befolkningen blir äldre, men det är 

också fler aneurysm som upptäckts då screening har blivit mer vanligt och de diagnostiska 

metoderna har utvecklats [1]. Rupturerat AAA är den trettonde vanligast dödsorsaken i västvärlden 

hos män över 65 år [2] och är fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor. [2,3]. Tre fjärdedelar 

av alla aortaaneurysm är AAA [3]. Förekomsten av AAA är ca 5 % av befolkningen över 65 år. 

Oftast är sjukdomen symtomfri och upptäcks vid andra undersökningar av buken [1-3], eller först 

när det rupturerar [2]. Allt fler symtomfria AAA upptäcks idag och kan bli åtgärdade, innan de 

rupturerar, på grund av användandet av datortomografi. Det goda resultatet vid planerad kirurgi i 

kombination med den höga dödligheten vid en ruptur av aortaaneurysmet har lett till en debatt om 

screening av AAA ska införas [2]. I Sverige var Uppsala läns landsting först med att år 2006 införa 

screening med ultraljud på alla 65-åriga män, och fler landsting följer i deras spår [4]. I den här 

litteraturstudien granskar författaren olika artiklar för att jämföra den kirurgiska behandlingen av 

AAA. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Bukaortaaneurysm 

Bukaortaaneurysm brukar i litteraturen förkortas AAA efter engelskans abdominal aortic aneurysm. 

Ett AAA är en lokal vidgning av aorta, jämfört med dess normala diameter. Storleken på aorta 

varierar med kön, ålder och kroppsstorlek. Definitionen av ett AAA är en vidgning som går upp till 

1,5 gånger den förväntade storleken av bukaortan. Vidgningen omfattar samtliga kärllager, intima, 

media och adventitia. I median finns elastin som tillsammans med glatta muskelceller ger upphov 

till aortas elastiska egenskaper. Kollagen finns huvudsakligen i adventitian, och detta upprätthåller 

aortas styrka. Förhållandet mellan elastin och kollagen minskar i bukaorta och det krävs bara att ett 

fåtal elastinceller ska destrueras för att ett AAA ska bildas. Detta kan vara en av förklaringarna till 

varför just AAA är så vanligt. Elastin motverkar att AAA bildas, medan kollagen motverkar att ett 

redan existerande AAA rupturerar [2].  

 

När det gäller just AAA brukar lokalisationen delas in i förhållande till förekomst av engagemang 

av bäckenkärlen och njurartärerna [2]. De anatomiska faktorerna har betydelse när det avgörs med 

vilken metod aneurysmet ska åtgärdas [2].  
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Rökning, manligt kön, arteriell hypertension, infektion, genetiska faktorer och atheroskleros är alla 

riskfaktorer för AAA [2,3]. Rökning är den största livsstilsriskfaktorn för att utveckla AAA och det 

har rapporterats att aneurysmen växer snabbare hos dem som röker jämfört med icke-rökare [1]. 

Som det skrevs i inledningen är de flesta AAA symtomfria, men om symtom uppkommer är det 

vanligast med smärta, obehagskänsla och pulsationer i buken [3]. 

 

Ett AAA vidgas olika snabbt för olika individer, och brukar först vidgas långsamt men sedan 

snabbare ju större dess diameter är [1,3]. Ju större aneurysmet är desto större är risken att det 

rupturerar. Ungefär hälften av alla som får ett rupturerat AAA dör innan de når operationsbordet [1].   

 

2.2. Diagnostik 

Stora aneurysm kan ibland kännas som en pulserande knöl i buken, men detta gäller inte mindre 

aneurysm. Det kan vara svårt att diagnostisera sjukdomen kliniskt, därför krävs radiologiska 

undersökningsmetoder. De två vanligaste undersökningsmetoderna är datortomografi och ultraljud 

som beskrivs här nedan, men även magnetresonanstomografi (MRT) och 

positronemissionstomografi (PET) kan användas [2]. 

 

2.2.1. Datortomografi  

Datortomografi (DT) används till preoperativ planering då den ger bra anatomisk information. Vid 

dessa undersökningar tillförs intravenöst jodkontrastmedel för att få en bra bild av kärlen. Denna 

typ av kontrastmedel är njurtoxiskt och bör inte ges till patienter som har nedsatt njurfunktion, är 

uttorkade, har diabetes eller hjärtsvikt. Stora områden kan undersökas snabbt med hjälp av en DT, 

och den ger en bra bildkvalitet. Med DT ses blödningar bra, och därför används denna metod i 

första hand vid rupturmisstanke. Om det finns misstanke om nedsatt njurfunktion görs en DT utan 

intravenöst kontrastmedel [2].   

 

2.2.2. Ultraljud 

Ultraljud har en hög diagnostisk säkerhet [2,5] och kan utföras på patienter med nedsatt 

njurfunktion, då det inte krävs något intravenöst kontrastmedel. Ytterligare en fördel är att det inte 

medför någon röntgenstrålning. Ultraljud är förstahandsval när det kommer till diagnostik och 

uppföljning av små aneurysm, däremot är den diagnostiska säkerheten låg vid blödning och är 
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därför inte att föredra vid ruptur. Med hjälp av ultraljud kan det dock bedömas om det finns ett AAA 

om en patient inkommer med ruptursymtom. Bland annat tarmgas kan försvåra diagnostiken [2]. 

 

2.3. Behandling och omvårdnad 

Patienter med större AAA bör genomgå kärlkirurgisk bedömning för operation. Här bedöms 

aneurysmdiametern, progresstakten och eventuella symtom. En indikation för operation är att 

aneurysmet är större än 5,5 cm i diametern hos män och 5 cm i diametern hos kvinnor, då kvinnor 

oftast är mindre till växten [2,3,5]. Några kontraindikationer kan vara bland annat hög ålder, 

njursvikt och kardiopulmonell sjukdom [6]. Invasiv behandling på mindre aneurysm har ännu inte 

visat sig vara effektiv, men aneurysm som växer snabbt och är smärtsamma behandlas ibland innan 

de har blivit 5-5,5 cm. Små aneurysm behandlas farmakologiskt och med hjälp av ändrad livsstil 

[2]. Rökstopp rekommenderas till alla AAA patienter då rökning är förenat med både 

aneurysmtillväxt och rupturrisk [2,3]. Även arteriell hypertension bör åtgärdas av samma orsaker 

[3]. För att se ytterligare om medicinering och dess effekter vid arteriell hypertension hänvisas till 

Lindgärde, Thulin & Östergren (2002, 329-330).  

 

Det finns två kirurgiska metoder som beskrivs nedan. Huvudsyftet med att operera AAA är att 

förebygga ruptur som leder till döden. I Storbritannien är detta den tredje vanligaste orsaken till 

plötsliga dödsfall. Målet med en operation är att eliminera blodflödet mot den försvagade 

kärlväggen [7]. 

 

2.3.1. Öppen kirurgi av aorta 

Öppen kirurgi av aorta (ÖA) etablerades under 1970-talet i Sverige [2]. Det innebär att aneurysmet 

ersätts med ett konstgjort graft av syntetiskt tyg, täckt med kollagen eller albumin [1], som sys fast 

mot kärlet ovan och nedanför aneurysmet. Vid denna operation öppnas buken och aneurysmet 

friläggs. Detta är en stor operation som innebär att kirurgen måste stänga av blodflödet till 

aneurysmet för att kunna öppna kärlväggen med ett längsgående snitt. Genom snittet läggs graftet in 

och sys fast, sedan sys snittet igen och blodflödet släpps på. Alla patienter klarar inte av att 

genomgå den här typen av stora kirurgiska ingrepp, då de är för sjuka. Överviktiga personer och 

personer som tidigare genomgått en bukoperation är svårare att operera öppet [2].   

 

 



4 

 

Alla patienter som opereras öppet blir innan operationen instruerade i andningsgymnastik då 

operationen, narkosen och smärtan efter, är påfrestande för andningsfunktionen. Den kraftiga 

smärtan efter operationen gör att patienten får svårt att mobilisera sig. Det är viktigt att patienten får 

den smärtlindring som behövs under och efter vårdtiden då tidig mobilisering påskyndar 

tillfrisknandet och minskar risken för komplikationer. Det är också viktigt att kontrollera såret 

regelbundet för att undvika infektion i detta [2].  

 

2.3.2. Endovasculär aortaaneurysm reparation (EVAR) 

EVAR (efter engelskans endovascular aneurysm repair) utvecklades först på 1990-talet [1,7], och är 

idag en metod som fortfarande utvecklas [7]. Den här metoden innebär att kirurgen eller 

röntgenläkaren går in genom ljumskpulsådrorna bilateralt med hjälp av ledare och grova katetrar, 

för att förstärka aneurysmet med ett stentgraft [1]. Med hjälp av röntgengenomlysning och 

intravenöst kontrastmedel ser operatören vad denne gör. Stentgraftet sitter på en typ av ledare, och 

placeras ovan och nedom aneurysmet. När ledaren dras tillbaka vecklas stentgraftet ut och fäster 

mot den friska kärlväggen. Detta gör att cirkulationen försvinner från aneurysmet och därmed 

minskar trycket [1]. Stentgraft är en kombination av metalliskt stent och graft i samma textil som 

vid öppen operation [1,2]. Vid den endovaskulära metoden är det nödvändigt med en korrekt 

anatomisk kartläggning med hjälp av datortomografi, för att bland annat få rätt storlek på 

stentgraftet [1,2]. EVAR är ett mindre ingrepp än öppen aortaoperation [2,7] och blodflödet i aorta 

behöver inte stängas av. Detta minskar påfrestningen på hjärtat, lungor och njurar samt minskar 

risken för blödning och infektion. Vissa patienter kan dock inte genomgå EVAR då de inte är 

anatomiskt lämpliga för det [2].  

 

Omvårdnaden efter EVAR kräver inte lika mycket som efter öppen operation då ingreppet inte är 

lika stort. Det brukar räcka med lättare smärtlindring och patienten kan ofta mobilisera sig redan 

första postoperativa dagen, men ska ligga plant de första 4-8 timmarna efter ingreppet. Det som bör 

kontrolleras noga är insticksstället, där det kan uppkomma blödning. Misstänks blödning där görs 

kompression i förstahand. Oftast sticker operatören snett in i kärlet, därför brukar själva 

kärlpunktionen ligga något högre upp än hudsåret. Ibland läggs en mekanisk kompression om 

ljumsken och det är viktigt att kontrollera den regelbundet så att det inte sitter för hårt eller glider 

undan från insticksstället. Det är även viktigt att kontrollera njurfunktionen efter en EVAR på grund 

av den intravenösa jodkontrasten [2].   
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2.3.3. Vanliga komplikationer efter ingreppen 

Endoläckage är en vanlig komplikation efter EVAR. Detta innebär att det fortfarande finns viss 

blodcirkulation utanför stentgraftet, men innanför aneurysmväggen [2,7]. Aneurysmet kan alltså 

fortfarande vara utsatt för blodtryck som bidrar till att det kan expandera och i värsta fall rupturera 

trots ingreppet. Därför kontrolleras alltid patienter kontinuerligt efter EVAR med någon typ av 

radiologisk undersökning [2,7]. Övriga komplikationer vid EVAR kan vara bland annat 

blodproppar, sårinfektion, fortsatt expansion av kärlväggen och infektion vid stentgraftet. 

Majoriteten av komplikationerna är kopplade till själva operationen [7]. 

 

Pseudoaneurysm (falska aneurysm), infektioner och nya aneurysm är exempel på komplikationer 

som kan uppkomma efter ÖA [6]. Ärrbråck är också en vanlig komplikation hos ÖA-patienter, och 

andra typer av bukkirurgipatienter. Det definieras som en utbuktning som är visuellt synlig och 

palpabel när patienten står upp [8]. Oftast så uppkommer bråcket inom 2 år efter ingreppet och det 

är sällan det krävs ytterligare en operation för att åtgärda detta [9].  

 

2.4. Problemformulering 

Då det finns olika typer av operationer, är det viktigt att veta vilken operationstyp som ger den bästa 

behandlingen för patienter med AAA större än 5-5,5 cm i diametern. Eftersom operationerna är 

olika stora varierar både mortalitet och komplikationer mellan dem. Det är då viktigt att veta vilka 

komplikationer som är vanligast för respektive ingrepp, samt att veta hur mortaliteten ser ut under 

och efter ingreppen. 

 

3. Syfte 

Syftet var att se hur mortaliteten och komplikationerna ser ut efter EVAR jämfört med ÖA, och 

vilka olika kort- respektive långsiktiga för- och nackdelar som finns med de olika metoderna.   
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4. Metod 

4.1. Sökmetod 

För att få fram artiklarna användes databasen PubMed och tidsskriften Radiology. Sökorden som 

användes var angiography, endovascular, abdominal aortic aneurysm, repair. Dessa sökord 

kombinerades på olika sätt för att få fram olika sökresultat [10]. De flesta intressanta artiklar som 

framkom var dock samma på samtliga kombinationer.  

 

4.2. Urval  

De artiklar som inkluderats har slumpmässigt urval, inkluderar mer än 300 personer i 

undersökningsgruppen och har ett litet eller inget bortfall [10]. Totalt valdes 10 artiklar ut som var 

baserade på 6 olika studier. Alla artiklar är kvalitetsgranskade enligt en checklista (utgiven av 

ansvariga för kursen), som anpassats efter författarens kunskaper, där 1 är lägst och 4 är högst 

(Bilaga 1). 

 

4.2.1. PubMed 

En sökning på PubMed gjordes med sökorden Abdominal Aortic Aneurysm Repair och 

begränsningarna clinical trial och 10 år. I första urvalet lästes titlarna igenom på samtliga 359 

träffar. Därefter valdes 26 titlar ut. I urval 2 lästes abstrakten på dessa 26 artiklar. En artikel 

exkluderades då den inte var på engelska och en artikel exkluderades då den inte var 

originalartikeln. Originalartikeln hittades istället och står med som ”manuell sökning” i 

urvalsmatrisen (Bilaga 2). 13 abstrakt var relevanta för denna studie. I urval 3 lästes de kvarvarande 

artiklarna igenom. Det granskades bland annat om artiklarna var etiskt godkända, vilken typ av 

studie det var, hur stor undersökningsgruppen var och om artiklarna svarade på någon eller flera av 

frågeställningarna i den här litteraturstudien. Här avgjordes det vilka artiklar som slutligen skulle 

framgå i resultatet. Ytterligare en studie tillkom i urval 3 som kändes relevant. Den artikeln står 

också med som ”manuell sökning”. Totalt blev det åtta artiklar från den första PubMed sökningen, 

plus två från de manuella sökningarna, som inkluderades i studien.  
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En ny sökning gjordes via PubMed med sökorden angiography, endovascular och aortic aneurysm. 

Begränsningarna var clinical trial, 10 år och english (då tidigare sökning fått artiklar på annat 

språk). Denna sökning fick 121 träffar, dock hittades inga nya, relevanta artiklar jämfört med förra 

sökningen (Bilaga 2). 

 

4.2.2. Radiology  

Två sökningar gjordes också i tidskriften Radiology med samma sökord och samma kombinationer, 

men inga nya intressanta artiklar hittades. 

 

4.3. Analys och bearbetning 

Enligt Forsberg & Wengström innebär en analys att plocka isär det valda ämnet och granska det i 

mindre delar för att sedan sätta ihop det till en helhet igen, fast på ett nytt sätt [10]. I den här studien 

har de granskade artiklarna lästs först en gång som en helhet, där svårare ord översattes med hjälp 

av ett lexikon. Sedan lästes artiklarna mer noggrant och författaren översatte och skrev ner de 

väsentliga delarna för varje artikel. I resultatet sammanställdes dessa delar till en ny helhet. Den nya 

helheten granskades ett flertal gånger och jämfördes med artiklarna för att stämma överens, och få 

ett korrekt resultat. För att få en bättre överblick av studiernas innehåll och kvalitet har en 

sammanställning av artiklarna gjorts [10] (Bilaga 3). Vancover har använts som referenssystem.  

 

4.4. Etiska överväganden  

Artiklarna har kontrollerats för att se att de är granskade och godkända av en etisk kommitté eller 

att noggranna etiska överväganden har gjorts. Alla artiklar som ingår i studien är redovisade och alla 

resultat som svarar på frågeställningen är presenterade [10]. 
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5. Resultat  

5.1. Mortalitet 

5.1.1. 30 dagar efter intervention, under sjukhusvistelsen och upp till 1 år efter intervention 

I en studie av Jackson et al [11] beskriver de att majoriteten av dödsfallen som skedde inom 30 

dagar hos ÖA-patienterna var aneurysmrelaterade, och var fler än inom EVAR. Prinssen et al [12] 

redovisar att även under ingreppen var mortaliteten högre hos ÖA-patienter än hos EVAR. I studien 

av Greenhalgh et al [13] beskriver de att under 30 dagarna efter intervention var dödsantalet 60 % 

lägre hos EVAR-patienterna än hos ÖA-patienterna. Senare i studien fann Greenhalg et al [14] att 

under 30 dagar hade 1,8 % av patienterna dött i EVAR-gruppen och 4,3 % i ÖA-gruppen. Enligt 

Lederle et al [15] var skillnaden i mortalitet signifikant högre hos ÖA-patienter efter 30 dagar och 

under sjukhusvistelsen, jämfört med EVAR, medan Wahlgren & Malmstedt [16] menar att 

mortaliteten inte hade någon signifikant skillnad efter 30 dagar, men det var en signifikant högre 

mortalitet hos EVAR-patienterna efter ett år, och att EVAR förknippades med högre mortalitetsrisk 

än ÖA. 

 

Jackson et al [11] kom fram till att inom den första månaden dog fler patienter vid ÖA än EVAR, 

både när det gällde aneurysmrelaterade dödsorsaker och alla andra typer av dödsorsaker. Efter en 

månad var det inte längre en signifikant skillnad mellan de två grupperna, medan Greenhalgh et al 

[13] redovisar att under hela sjukhusvistelsen var det tre fjärdedelar färre dödsfall hos patienterna i 

EVAR-gruppen, och senare i studien [14] fann de att totalt under sjukhusvistelsen var det 2,3 % av 

EVAR-patienterna som dog och 6 % av ÖA-patienterna. Aneurysmrelaterade dödsorsaker var högre 

under de första sex månaderna hos ÖA-patienterna [14]. 

 

5.1.2. 2-4 år efter intervention 

Studien av Jackson et al [11] visade att fram till ca två år efter ingreppet var mortaliteten högre hos 

ÖA-patienter, även om de flesta av dessa patienter dog tidigt i förhållande till EVAR-patienterna. 

Efter 2-3 år menar Prinssen et al [17] och Lederle et al [15] att det in längre syntes någon 

signifikant skillnad mellan de två patientgrupperna. Prinssen et al [17] beskriver att en tidigare 

fördel för EVAR verkade ha att göra med att det var fler som dog under sjukhusvistelsen hos ÖA-

patienterna. Dessa siffror planade sedan ut då fler dog av EVAR-patienterna jämfört med ÖA. Efter 

två år var det fler som dog av kardiovaskulära sjukdomar av EVAR-patienterna än ÖA-patienterna, 
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även om skillnaden inte var signifikant. Det var fortfarande fler som dött i aneurysmrelaterade 

orsaker av ÖA-patienterna än EVAR, fast dessa siffror var helt baserade på dödsfallen under 

sjukhusvistelsen då det bara var en till i vardera gruppen som dog efter detta [17].  

 

5.1.3. Mer än 4 år efter intervention 

Greenhalgh et al [18] skriver att fyra år efter ingreppet var det en liten skillnad i aneurysmrelaterad 

dödsorsak med fördel för EVAR, men ingen signifikant skillnad vid alla andra typer av dödsorsaker. 

De menar senare i studien [14] att efter fyra år blev det fler aneurysmrelaterade dödsorsaker hos 

patienterna i EVAR-gruppen, vilket gjorde att skillnaden jämnade ut sig och inte längre blev 

signifikant. Fem år efter ingreppet fann Peterson et al [19] att skillnaden i mortalitet inte var 

signifikant och båda grupperna hade liknande mönster när det kom till dödsorsak. Efter nio års 

uppföljning beskriver Lederle et al [20] att 2,3 % hade dött av aneurysmrelaterade orsaker av 

EVAR-patienterna (två tidiga dödsfall och åtta sena), och att det var 3,7 % som hade dött av samma 

orsak av ÖA-patienterna (13 tidiga dödsfall och tre sena). Överlevnaden var marginellt bättre hos 

patienter under 70 års ålder vid EVAR jämfört med ÖA, men tvärtom för patienter över 70 år [20].  

 

5.2. Komplikationer 

5.2.1. 30 dagar efter intervention, under sjukhusvistelsen och upp till 1 år efter intervention 

Under operationen hade ÖA-patienter enligt både Prinssen et al [12] och Lederle et al [15] högre 

blodförlust, mer blodtransfusion samt längre tid i respirator efter operationen än patienterna i 

EVAR-gruppen. Prinssen et al [12] redovisar vidare att svårare typer av komplikationer var 

vanligare under och efter ÖA, framförallt när det gällde lungkomplikationer, medan Wahlgren & 

Malmstedt [16] kom fram till att det inte var någon skillnad i svåra komplikationer efter 30 dagar, 

men att EVAR-patienter hade fler blödningar och ÖA-patienter fick mer lungproblematik. De menar 

också att det inte var någon skillnad på hjärtproblematik, cerebrovaskulära komplikationer eller 

njurfunktion [16]. Lokala vaskulära komplikationer och implantatrelaterade komplikationer var 

vanligare vid EVAR visar Prinssen et al [12], och Greenhalgh et al [13] fann att 75 % fler 

reinterventioner blev utförda på EVAR patienterna inom 30 dagar efter ingreppet och under 

sjukhusvistelsen.   
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5.2.2. 2-4 år efter intervention 

Jackson et al [11] skriver att patienter som genomgick ÖA och hade diabetes fick oftare 

komplikationer än de diabetiker som genomgick EVAR, men det var mindre risk att dessa patienter 

fick hypertoni. De redovisar också att det inte var någon skillnad i antalet återinläggningar, 

reinterventioner eller amputeringar av nedre extremiteter mellan de två grupperna, medan Prinssen 

et al [17] menar att det var vanligare med reinterventioner hos EVAR-patienterna efter två år och 

Greenhalgh et al [14] styrker detta genom att beskriva att reinterventioner var vanligare vid EVAR 

upp till 4 år efter ingreppet. Jackson el al [11] och Greenhalgh et al [14] skriver båda att hos de 

patienter som genomgick en reintervention var det vanligare hos EVAR-patienter att komplikationer 

med stentgraft var orsaken. Greenhalgh et al [18] fann att vid fyra år efter ingreppet hade 41 % av 

EVAR-patienterna minst en komplikation till följd av ingreppet jämfört med 9 % av ÖA-

patienterna. Reintervention gjordes på 20 % av EVAR-patienterna jämfört med 6 % av ÖA-

patienterna. De menar också att komplikationer och reinterventioner var ovanliga vid ÖA [18]. 

 

I studien med Prinssen et al [17] menar de att efter två år var det 2,5 % skillnad i överlevnad utan 

svåra komplikationer, med fördel EVAR, men dessa siffror var baserade på sjukhusvistelsen då det 

endast tillkom några få fall i vardera gruppen efter detta [18]. 

  

Ärrbråck var vanligt hos ÖA-patienter enligt Jackson et al [11] och Lederle et al [15], medan 

endoläckage rapporterades oftare hos EVAR-patienterna [15].  

 

5.2.3. Mer än 4 år efter intervention 

Peterson et al [19] redovisar att mellan 12 månader och fem år var 31 % av EVAR-patienterna fria 

från svåra komplikationer, och 15 % av ÖA-patienterna. Skillnaden var signifikant till fördel EVAR. 

ÖA bildar dock snabbare svårare komplikationer under den första månaden, sedan planar det ut och 

de båda grupperna följer varandra [19]. 

 

Efter nio år hade Lederle et al [20] rapporterat sex rupturer hos EVAR-patienterna, varav fyra hände 

mer än fem år efter ingreppet. Hos ÖA-patienterna rapporterades inga rupturer. Det var också 

vanligare med ingrepp av olika slag efter en EVAR [20].   
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5.3. Sjukhusvistelsen 

Patienter som genomgick ÖA vårdades i snitt 6,5 dagar längre på sjukhus efter ingreppet än EVAR-

patienter [11]. EVAR-patienterna hade förutom kortare sjukhusvistelse även kortare operationstid 

och kortare vistelse på intensiven än ÖA-patienterna [12, 13, 15, 16].  

 

Antalet återinläggningar på sjukhus efter det första ingreppet, var jämt fördelade mellan de två 

grupperna. En liten, men inte signifikant skillnad, var att fler inläggningar hos EVAR-patienterna 

berodde på aneurysmrelaterade orsaker jämfört med ÖA-patienterna [20]. 

 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Den här litteraturstudien bygger endast på de artiklar som nämns i resultatet. Hade andra sökord, 

MeSH-termer, databaser och artiklar använts hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Vid 

artikelsökningen användes begränsningen ”10 år” för att få fler träffar. Detta gjorde att hela 

metaanalyser kom med i studien och att resultatet visar utvecklingen under tid, men det kan även 

innebära att visst resultat är gammalt. Operationsmetoderna kan ha utvecklats under 10 års tid och 

om studier som undersöker det kortsiktiga perspektivet hade gjorts idag, hade resultatet kanske sett 

annorlunda ut. Alla sökningar gjordes även på specifika datum. Skulle sökningarna göras idag 

skulle det eventuellt bli ett annat antal sökträffar.  

 

För att granska artiklarnas kvalitet användes en rekommenderad checklista (Bilaga 1). Checklistan 

har anpassats för att passa den här granskningen och författarens kunskaper. Bristande kunskaper 

inom kvalitetsgranskning kan dock göra att artiklarna har blivit felbedömda, antingen för högt eller 

för lågt. Alla artiklar är etiskt granskade och godkända av någon form av etisk kommitté, vilket 

också är viktigt i en kvalitetsgranskning [10].     

 

Flera av artiklarna som användes var delar i olika metaanalyser. De olika analyserna hade olika 

namn och utfördes i olika länder: DREAM (Dutch Randomized Endovascular Aneurysm 

Management) bestod av artiklarna från Prinssen et al [12, 17], EVAR-1 (United Kingdom 

Endovascular Aneurysm Repair-1) bestod av artiklarna publicerade av Greenlagh et al [13,14, 18] 

och OVER (Open Versus Endovascular Repair) bestod av artiklar skrivna av Lederle et al [15, 20]. 

På så sätt var det lättare att hålla isär de olika studierna. I dessa avhandlingar följdes 
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patientgrupperna under en längre tid för att få fram långtidsresultat, framförallt för EVAR som är en 

relativt ny metod. Det finns både för- och nackdelar med att använda metaanalyser. En fördel är att 

samma grupp patienter följs vilket gör att patientgruppen är likadan från gång till gång, med 

undantag från några nytillkomna för att ersätta avhopp och dödsfall, och för att hela tiden ha en stor 

undersökningsgrupp. Detta kan också vara en svaghet då det är just samma grupp som följs. Det ger 

inte lika stor variation på patienter, som om det hade varit ytterligare en studie där det var en helt 

annan patientgrupp som studerats.  

 

Några artiklar visade resultat ”under sjukhusvistelsen”. Det var oklart vad som menades med ”under 

sjukhusvistelsen”. Sjukhusvistelsen kan vara olika lång för olika individer och därför ger det inget 

klart tidsperspektiv på hur lång tid efter operationen de menar. Som granskare kan det då vara svårt 

att placera in dessa resultat under rätt rubrik. Därför användes begreppet ”under sjukhusvistelsen” 

som en rubrik i resultatet med reservation för att sjukhusvistelsen kan innebära olika lång tid. 

 

Reservation görs även för feltolkning av artiklarna då engelska inte är författarens modersmål. 

Mycket tid har lagts på att översätta artiklarna korrekt, och med hjälp av lexikon där det behövts, 

men trots detta kan fel ha uppkommit.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

De flesta studier som granskades var överens om att mortaliteten, både den aneurysmrelaterade och 

den övriga mortaliteten, var signifikant högre hos ÖA-patienterna än hos EVAR-patienterna, under 

de första 30 dagarna efter operationen och under hela sjukhusvistelsen. Även under operationen 

rapporterade flera studier en högre mortalitetsrisk hos ÖA-patienterna än hos EVAR-patienterna. 

Även Dangas et al [21], som också har gjort en artikelgranskning, kom fram till detta i sitt resultat. 

Den enda artikel som visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika ingreppen 

efter 30 dagar var Wahlgren & Malmström [16] och denna artikel fanns inte med hos Dangas et al 

[21]. Wahlgren & Malmströms [16] resultat visade också att det dessutom var en signifikant högre 

mortalitet för EVAR-patienterna upp till ett år efter operationen. Ingen av de andra studierna visade 

på samma resultat utan snarare tvärtom. En orsak till detta skulle kunna vara att Wahlgren & 

Malmströms [16] EVAR-patienter var högrisk patienter, men de kom fram till att även för 

högriskpatienter gav ÖA bättre framtidsutsikter. Den största skillnaden från de övriga studierna var 

att Wahlgren & Malmström [16] hade en lägre dödssiffra när det kom till ÖA-patienterna, medan 

EVAR-patienterna hade liknande resultat som övriga studier. Dock lutade korttidsresultatet mot 
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fördel EVAR, men skillnaden var inte signifikant [16], och efter ett år var denna lilla fördel borta. 

Wahlgren & Malmströms [16] studie var inte lika stor som metaanalyserna av Greenhalgh et al [13, 

14, 18], Prinssen et al [12, 17] och Lederle et al [15, 20] och detta innebar att deras resultat inte var 

lika starkt. Ju större patientgrupperna är desto starkare blir resultatet [10]. 

 

Vissa artiklar visade resultat under 30 dagar och vissa efter en månad. Detta kan tyckas vara samma 

sak och vara förvirrande, men 30 dagar räknas som den så kallade perioperativa perioden alltså från 

det att patienten ligger på operationsbordet och 30 dagar framåt. Alla resultat som presenteras inom 

ramen för 30 dagar räknas som operationsrelaterade och är då alltså aneurysmrelaterade [21]. De 

som skriver ”en månad” menar antagligen samma sak, men detta gör att resultatet kan vara lite 

förvirrande.  

 

Efter 2-3 år visade Prinssen et al [17] och Ledele et al [15] att skillnaden i mortalitet mellan de två 

grupperna inte längre var signifikant, medan Jackson et al [11] berättade att EVAR fortfarande hade 

en liten med signifikant fördel gentemot ÖA. Jacksson et al [11] menade dock att skillnaden 

planade ut då fler dog i EVAR-gruppen jämfört med ÖA och Prinssen et al [17] höll med om detta. 

Den tidiga fördelen som EVAR hade verkade successivt minska ju längre tid som gick, och de flesta 

artiklar verkade överens om detta. Fördelen för EVAR var fortfarande bara baserat på det första 

resultatet. Dangas et al [21] berättade i sitt resultat att fram till två år var fördelen för EVAR 

fortfarande synlig, men inte alls lika tydlig.  

 

Mer än fyra år efter det ursprungliga ingreppet fanns det inte längre någon signifikant skillnad 

mellan grupperna vad gällde mortalitet, vilket även Dangas et al [21] kom fram till. Vad som dock 

bör påpekas är att vid aneurysmrelaterade dödsorsaker rapporterade Lederle et al [20] att vid ÖA 

skedde de flesta dödsfall tidigt medan vid EVAR skedde dödsfallen mycket senare. Detta påvisar 

återigen att EVAR har en stark fördel i det tidiga förloppet, men att det inte vinner i längden.  

 

Enligt det svenska kärlregistret (Swedvasc) är mortaliteten betydligt lägre vid ÖA än hos de 

utländska studierna. Vissa svenska kliniker har till och med visat att EVAR har högre mortalitet än 

ÖA under den första tiden efter operationen [22]. Därför tycker Lundgren [22] att det inte är helt 

givet att basera den svenska vården på dessa stora randomiserade studier, något som Björck & 

Wanhaninen [23] inte håller med om. De menar att den svenska vården är evidensbaserad och att 

resultat från randomiserade studier kan tolkas olika. De tycker att Lundgrens sätt att tänka är, med 

en från grunden, negativ inställning mot EVAR och att det inte går att jämföra studier med snäv 
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selektion gentemot registerdata utan selektion.  

  

EVAR är ett bra alternativ för patienter som inte kan genomgå ÖA av fysiologiska skäl. Dock kan 

inte alla patienter genomgå EVAR, men då på grund av anatomiska avvikelser. Detta innebär att 

vissa patienter inte kan få någon vård för sitt aneurysm utan får leva med det tills det rupturerar, då 

det inte finns någon farmakologisk bot [2]. Antagligen är denna ”dödsdom” väldigt påfrestande för 

patienten så det gäller att det finns bra stöd och hjälp att tillgå. Mer forskning behövs om 

farmakologisk behandling för att täcka upp glappet där dessa patienter hamnar.  

 

Då det inte är helt ovanligt med sena endoläckage och rupturer vid EVAR kan det vara en fördel att 

rekommendera ÖA till yngre patienter som förväntas leva längre efter operationen [23]. Lundberg 

[22] påpekar att den långsiktigt dåliga hållbarheten för EVAR är ett orosmoment. ÖA har färre 

långsiktiga komplikationer men den kortsiktiga, signifikant högre mortalitets- och 

komplikationsrisken väger också in. Reinterventioner var också vanligare hos EVAR efter två år 

och framåt. Dangas et al [21] visade på samma resultat. Mer forskning behövs inom EVAR för att 

minska omfattningen av endoläckage och reinterventioner.   

 

Flera studier påpekar att lungkomplikationer var ett vanligt problem hos ÖA-patienterna, men de 

definierar inte exakt vad för typ av komplikation det handlar om. Därför var det svårt att skriva 

något specifikt om just lungproblematik, då det finns många olika typer.  

 

Längden på sjukhusvistelsen och tiden för intensivvård var signifikant längre hos ÖA-patienterna, 

vilket Dangas et al [21] håller med om. Resultatet visade också att blodförlust, blodtranfusioner och 

respiratortid ökade vid ÖA jämfört med EVAR. Detta kan ses som en fördel för EVAR, speciellt när 

det kommer till äldre och högriskpatienter, då risken för infektioner och svårare komplikationer, 

som bland annat lungkomplikationer, ökar vid ÖA. På grund av att EVAR har ett bra perioperativt 

resultat och ÖA har ett bra långsiktigt resultat är det viktigt att båda ingreppen finns och kan 

komplettera varandra. Wahlgren & Malmstedt [16] visade däremot att det inte var någon skillnad 

när det gällde svåra komplikationer under de första 30 dagarna.  

 

Jackson et al [11] och Lederle et al [15] berättade att det inte var någon skillnad i antalet 

återinläggningar, reinterventioner eller amputeringar av nedre extremiteter mellan de två grupperna 

efter 2-4 år. Detta resultat höll inte Prinssen et al [17] och Greenhalgh et al [14] med om, utan de 

står fast vid att reinterventioner var vanligare hos EVAR. Jackson et al [11] och Greenhalgh et al 
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[14] var däremot överens om att reinterventionerna hos EVAR oftast berodde på komplikationer 

med stentgraftet. Dessa skillnader i resultat har antagligen med de olika patientgrupperna att göra. 

Jackson et al [11] är en retrospektiv studie och inte randomiserad, detta gör att den inte värderas lika 

starkt som de övriga studierna. 

 

Ärrbråck var en betydligt vanligare komplikation hos ÖA-patienterna. Detta kan bero på att 

ingreppet är större och muskulaturen bli mer förstörd än hos EVAR, där ärren blir relativt små. Vid 

ÖA öppnas hela buken upp, därav det stora ärret. Hos framförallt yngre patienter, där ÖA är att 

föredra på grund av de långsiktiga fördelarna, kan det stora ärret få psykiska konsekvenser. 

  

De flesta senare studier, där EVAR fortfarande har en signifikant fördel, är baserade på det tidiga 

resultatet då det inte har tillkommit något relevant sedan de första resultaten presenterades, även om 

resultatet har planat ut något. Därför är det viktigt att inte bara titta på det långsiktiga resultatet utan 

att faktiskt titta på det över tid, som flera av dessa metaanalyser har gjort. Detta gör att resultatet bli 

mer trovärdigt och korrekt.   

 

7. Konklusion 

Under de första 30 dagarna efter operation och upp till ett år efter, är mortalitets- och 

komplikationsrisken signifikant lägre hos EVAR-patienterna. Denna skillnad planar dock successivt 

ut och blir inte längre signifikant efter två till tre år. Komplikationer och risk för endoläckage, 

ruptur trots operation och reinterventioner blir dock vanligare hos EVAR-patienterna efter längre 

tid. Det kan därför vara bra att genomföra ÖA på de patienter som förväntas leva längre. 
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Bilaga 1. Checklista för rapporter och uppsatser 

För systematisk genomgång, använd denna checklista. 

Fundera kritiskt inför varje punkt hur du skall bedöma den. 

 

Frågan ej aktuell     Nej     Ja, i stort sett      Ja, utan tvekan 

             1          2      3                         4                         1   2  3   4 

Bakgrund 

1. Innehåller bakgrunden tillräckligt med 

    information för att förstå frågeställningen/metoden?  

2. Är bakgrunden skriven utan faktafel?  

3. Finns det på ett lättfattligt sätt klargjort det  

   övergripande syftet, med en tydlig frågeställning? .  

Metod 

4.  Är metoden beskriven så att andra kan upprepa   

     analysen/undersökningen/studien?  

5.  Finns det på ett tillfredsställande sätt beskrivet provmaterialet 

    /deltagargruppen  

6.  Anges lösningars innehåll, reagenser och apparatur på ett  

     vedertaget sätt?  

Resultat  

7.  Har författaren varit restriktiv när det gäller att presentera  

     data av begränsat allmänt intresse?  

8.  Är resultatet presenterat i löpande text?  

9. Kan figurer och tabeller läsas separat utan att man tvingas  

      att gå till texten för att förstå dem?  

Diskussion                                                 

10. Diskuteras återkoppling av resultaten till frågeställningen?  

11.  Diskuteras alternativa metoders för- och nackdelar?      

12. Finns det angett och diskuterat mättnoggrannheten i  

     insamlade data?                          

13. Framgår det klart när det är författarens egen aktuella studie 

      eller när det är frågan om andra studier?      

14. Diskuteras eventuella felkällor?                                                      

15. Finns en analys och ett kritiskt tänkande  i diskussionen?   

16. Utgör de resultat som presenteras tillräckligt underlag  

       för  de slutsatser som redovisas?   

 

 



 

 

Bilaga 2. Sökningar, träffar och urval av artiklar.   

Databas Sökord Datum Begränsnin

gar 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed Abdominal aortic 

aneurysm repair 

13-03-27 10 år, 

clinical trial 

359 26 12 8 

Manuell 

sökning 

Two-Year outcomes after 

conventional or 

endovascular repair of 

abdominal aortic 

aneurysms 

13-03-27 Inga 1 1 1 1 

PubMed Angiography, 

endovascular, Aortic 

Aneurysm 

13-03-28 10 år, 

clinical 

trial, 

english 

121 0 0 0 

Manuell 

sökning 

Comparison of Long-term 

Survival 

After Open vs 

Endovascular Repair 

of Intact Abdominal 

Aortic Aneurysm 

Among Medicare 

Beneficiaries 

13-03-28 Inga 1 1 1 1 

Totalt    482 28 14 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Sammanställning och kvalitetsgranskning av artiklarna som ingår i litteraturstudien. 

Författare, år, land. Antal 

patienter 

Typ av studie Syfte Konklusion Checklista Kvalitet 

Greenhalgh et al., 

2004, 

Storbritannien 

n=1082 Randomiserad, 

kontrollerad 

multicenter 

studie  

Studien syftade till 

att jämföra EVAR 

mot ÖA, då det 

fortfarande var en 

relativt ny metod. De 

ville jämföra 

metoderna på 

patienter som ansågs 

passande för båda 

operationsmetoderna. 

Hos patienter med stora 

AAA reducerades 30 

dagars mortalitet med 

2/3 hos EVAR-patienter 

jämfört med ÖA. 

4 Hög 

Prinssen et al., 

2004, 

Nederländerna 

n=345 Randomiserad, 

kontrollerad 

multicenter 

studie  

Att jämföra 

perioperativa 

dödsfall, 

komplikationer och 

andra utfall vid 

elektivt utförda 

ingrepp av EVAR 

och ÖA.  

EVAR är att föredra 

hos patienter som har 

ett aneuryssm > 5 cm i 

diametern. 

4 Hög 

Prinssen et al., 

2005, 

Nederländerna 

n=351 Randomiserad, 

kontrollerad 

multicenter 

studie  

Att kontrollera om 

den perioperativa 

fördelen för elektiv 

EVAR fortfarande 

bestod efter den 

perioperativa 

perioden. 

Två år efter operationen 

finns ingen signifikant 

skillnad i mortalitet 

mellan de två 

grupperna. 

4 Hög 

Greenhalgh et al., 

2005, 

Storbritannien 

n=1082 Randomiserad, 

kontrollerad 

multicenter 

studie  

Kontrollera 

långtidsöverlevnad, 

generalisering och 

graftkomplikationer 

vid både EVAR och 

ÖA. 

Halvtidsresultatet. 

Fyra år efter 

randomiseringen ger 

EVAR inga fördelar vid 

all typ av mortalitet och 

det ledde till fler 

komplikationer och 

reinterventioner. Det 

var dock bättre vid 

aneurysmrelaterade 

dödsorsaker.  

4 Hög 

 

 

 

 



 

 

Fortsättning bilaga 3. 

Författare, år, land. Antal 

patienter 

Typ av studie Syfte Konklusion Checklista Kvalitet 

Peterson et al., 

2007, USA 

n=334 Kontrollerad 

multicenter 

studie 

Att jämföra 

långtidsresultat vid 

EVAR och ÖA.  

Vid 5 års kontroll är 

EVAR en säkrare och 

effektivare metod än 

ÖA. Större 

komplikationer är 

ovanligare vid EVAR 

men reinterventioner är 

vanligare.   

3 Medel 

Wahlgren et al., 

2008, Sverige 

n=3831 Prospektiv Jämförande studie 

för att utvärdera 

resultatet för elektivt 

utförda EVAR och 

ÖA hos 

högriskpatienter. 

ÖA verkar ha en bättre 

prognos än EVAR hos 

högrisk patienter som 

kan genomgå båda 

ingreppet. 

3 Medel 

Lederle et al., 2009, 

USA 

n=881 Randomiserad, 

klinisk 

multicenter 

studie 

Att jämföra 

postoperativa  

resultat upp till två år 

efter EVAR eller 

ÖA. 

Mortaliteten direkt efter 

ingreppen var låg hos 

båda grupperna men 

lägre för EVAR. Efter 

två år var det ingen 

signifikant skillnad 

längre. 

4 Hög 

Greenhalgh et al., 

2010, 

Storbritannien 

n=1252 Randomiserad, 

kontrollerad 

multicenter 

studie  

Jämföra 

långtidsresultat 

mellan EVAR och 

ÖA vid stora 

aneurysm. 

Ingen skillnad syntes på 

mortaliteten i det långa 

loppet i de båda 

grupperna. EVAR var 

förknippad med fler. 

Graftrelaterade 

komplikationer och 

reinterventioner.  

4 Hög 

Jackson et al., 2012, 

USA 

n=4529 Retrospektiv  Att jämföra 

långtidsresultat av 

alla typer av 

mortalitetsorsaker 

vid EVAR eller ÖA. 

ÖA var förknippat med 

en högre risk för all typ 

av mortalitet samt 

AAA-relaterad 

mortalitet. 

3 Medel 

Lederle et al., 2012, 

USA 

n=881 Randomiserad, 

klinisk 

multicenter 

studie 

Att jämföra 

långtidsresultat efter 

ÖA och EVAR. 

EVAR och ÖA visade 

sig ha samma 

långsiktiga mortalitet. 

Under flera år hade 

EVAR patienter en 

4 Hög 



 

 

bättre överlevnad, men 

hade en högre 

rupturrisk.  



 

 

 

 

 

 


