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Carotisstenose. 
Disse retningslinjer er laget på grunnlag av et møte mellom Med. avd., overlege Storvik og overlege 
Vallersnes i desember 1994. Det pågår flere store randomiserte undersøkelser, og det kan bli nødvendig å 
forandre disse retningslinjer etterhvert som resultater foreligger. Nylig gjennomlest og lettt redigert av 
L.Ålvik, og H.Espelid 

• Det er ønskelig å oppdage de pasienter som kan tenkes å profittere på operativ behandling.  
Tenk på muligheten av carotis stenose hos: 

• pasienter som har hatt TIA.  
• pasienter som har gjennomgått et cerebralt insult.  
• pasienter som har en systolisk bilyd på halsen.  

Hvem skal undersøkes videre? 
Undersøkelser med tanke på carotis stenose er ressurskrevende og skal bare utføres dersom resultatet kan 
tenkes å få terapeutiske konsekvenser. 
Det betyr: 
Det er vanligvis kontraindisert å gjøre videre undersøkelse hvis pasienten ikke skal opereres for en eventuell 
carotis stenose p.g.a. : 

• Alder. Der er ingen absolutt aldergrense, men pasienter >80 år skal være usedvanlig spreke for å 
komme i betraktning.  

• Generell tilstand. Det betyr at pasienter som er betydelig generelt svekket p.g.a. betydelig apoplexi 
sequele eller av annen grunn ikke kommer i betraktning.  

• Annen alvorlig sykdom. Pasienter med malign sykdom, langtkommen hjertesvikt, lungesvikt, 
nyresvikt, leversvikt eller annen sykdom med dårlig prognose er ikke aktuelle.  

• Manglende symptomer. Asymptomatiske pasienter skal ikke opereres for carotis stenose. Tilfeldig 
påvist systolisk bilyd på halsen er derfor ikke indikasjon for videre undersøkelse i fravær av 
symptomer fra ipsilaterale hemisfære.  

•  

Følgende pasientkategorier kan være aktuelle for videre undersøkelser: 
• Etter TIA. Pasienter som har hatt ett eller flere TIA er kandidater for videre undersøkelser. Isolert 

syncope skal ikke oppfattes som TIA. Amaurosis fugax skal oppfattes som TIA.  
• Etter cerebralt insult. Pasienter som har hatt et cerebralt insult som ikke skyldes blødning er 

kandidater dersom de ikke har betydelig sequelae etter sin apoplexi.  

Hva slags undersøkelser skal gjøres? 

• Ekko-Dopplerundersøkelse av halskar gjøres først. Undersøkelsen gjøres av røntgenavdelingen og 
rekvireres på vanlig røntgenrekvisisjon. Hos pasienter som er innlagt skal undersøkelsen gjøres 
poliklinisk etter utskrivning dersom det ikke dreier seg om "halvøyeblikkkelig hjelp".  

• Angiografi rekvireres i annen omgang dersom Ekko-Dopplerundersøkelsen gir holdepunkter for 
>70% reduksjon av diameter i carotis eller gir mistanke om ulcererende plaque.Det gjøres selektiv 
fremstilling av begge carotis communis og interna fra avgangen til carotis sifongen. Vertebralis 
undersøkes ikke. Angiografi gjøres også poliklinisk. Pasientene må ligge 6 timer etterpå . 
Undersøkelsen rekvireres av karkirurg.  

• MR angio, vil etter hvert overta for angiografi, og er en "snillere" undersøkelse.  



• Andre undersøkelser: Pasienter med carotisstenose har oftest også andre arteriosclerotiske 
manifestasjoner. Tenk på coronarsykdom, claudicatio intermittens, aortaanevrisme, 
hyperkolesterolemi, hypertensjon, røyking, diabetes og gjør de adekvate undersøkelser.  

Når skal undersøkelsene gjøres? 
• Hos pasienter som har hatt apoplexi bør angiografi ikke gjøres for det har gått 4-6 uker. Bestill 

undersøkelsen poliklinisk etter utskrivning.  
• Unntak: Opphopede TIA. Dette kan sammenliknes med ustabil angina og rettferdiggjør 

halvøyeblikkelig ekko-Doppler og eventuelt angiografi under innleggelsen.  

Hva skal gjøres med de som har fått påvist stenose? 

• Det er vist at operativ behandling av pasienter som har stenoser >70% og som har eller har hatt 
symptomer reduserer risikoen for slag og død i betydelig grad. Slike pasienter bør derfor tilbyes 
operasjon.  

• Hos pasienter med lavgradige stenoser (<40%) er det vist at operativ behandling ikke bedrer 
prognosen.  

• Hos de som har stenoser >40, men mindre enn 70% er spørsmålet uavklaret, men større studier 
pågår.  

• Inntil resultatene av disse foreligger vil vi som hovedregel ikke tilby operativ behandling til denne 
gruppe. Heller ikke pasienter med tilfeldig påvist systolisk bilyd eller påvist stenose uten symptomer 
tilbys operasjon.  

• I spesielle tilfelle kan man likevel overveie operativ behandling: 
Påviste ulcerasjoner i arterien styrker operasjonsindikasjonen. 
Residiverende TIA til tross for optimal  

• medikamentell behandling styrker også operasjonsindikasjonen. 
Ved total kontralateral okklusjon av carotis interna må operasjon overveies ved lavere stenosegrad 
enn 70%.  

• Dersom pasienten kan tenke seg operativ behandling og dersom det ikke foreligger tungtveiende 
kontraindikasjoner henvises pasienten til karkirurg  

• Husk at pasienter med carotis stenose oftest har langtkommen arteriosclerotisk sykdom. Hvordan er 
det med coronar arteriene? Claudicatio? Aortaanevrisme?  

TIA – pasienter: 
• Alle TIA pasienter vurderes for ø.hj. innleggelse.  
• Repeterende TIA eller TIA på ASA eller Marevan, bør innlegges som ø.hj. i slagenhet for 

antikoagulasjonsbehandling.  
• Dersom TIA symptomene er komplett forsvunnet og tilstanden virker helt fredelig, kan rask 

pol.klinisk utredning vurderes. Dette gjøres av praktiske årsaker på Ger.pol. av med.lege som også 
har slagenheten  

• Cerebral CT og Albyl E 160mgx1 administreres i evt. ventetid  

 
Møte for Diabetes interesserte leger og sjukepleiere: 
AMANDA HOTELL den 14/3 kl : 17-21 
Påmelding til Margarth Worre-Bårdsen Tlf: 52732355 
Tema; 

• Ny tbl. beh. for type II diabetes.  
• Aktuelle tekn.hjelpemidler og undervisningsmateriell  
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• HJERNESLAG  

• BETABLOKADE v/Hjertesvikt  

• BARN MED DIABETES  

• HOSPITERINGS ORDNING v/FIH  
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