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Lungeemboli og dyb venøs trombose (DVT) er almin
deligt forekommende komplikationer i forbindelse 
med kirurgiske indgreb. Al kirurgi medfører en akti
vering af koagulationssystemet, som i kombination 
med immobilisering kan udløse venøse tromboembo
liske komplikationer (VTE). Postoperativ DVT er ofte 
asymptomatisk, men forbundet med risiko for plud
selig død som følge af en lungeemboli. Kroniske til
stande som posttrombotisk syndrom og sjældnere 
pulmonal hypertension kan udvikles som senkompli
kationer. 

I en kasuistik af Vestergaard & Mærkedahl i dette 
nummer af Ugeskrift for Læger beskrives et tilfælde af 
fatal lungeemboli efter et langvarigt håndkirurgisk 
indgreb, hvorunder patienten ikke fik tromboseprofy
lakse. Der spekuleres på, om patienterne skal risiko
vurderes efter en operation for at optimere trombose
profylakse ved eventuelle komplikationer. 

Den videnskabelige evidens for brugen af trom
boseprofylakse er baseret på studier med større orto
pædkirurgiske indgreb (hofte og knæalloplastikind
sættelser eller operation for hoftenær femurfraktur) 
[1] eller større abdominalkirurgiske indgreb (kolo
rektal cancerkirurgi eller anden kirurgi for cancer i 
bækkenet) [2]. 

Der resterer således en lang række operative ind
greb på områder, hvor der ikke findes randomiserede 
undersøgelser, og det har været nødvendigt at fore
tage skøn om anbefalingerne for tromboseprofylakse 
til disse patientgrupper [1, 2]. Ligeledes findes der 
endnu ingen randomiserede videnskabelige undersø
gelser, hvor man belyser betydningen af ændrede 
anæstesimetoder, hurtigere postoperativ mobilise
ring eller operationstekniske fremskridt (f.eks. lapa
roskopi) for forekomsten af postoperativ venøs trom
boemboli. 

Da det er umuligt at forudsige, hvilken asympto
matisk DVT der kompliceres med lungeemboli eller 
posttrombotisk syndrom, bør alle postoperative 
DVT’er forebygges ved administration af trombose
profylakse i henhold til de internationale og nationale 
retningslinjer. Ved anvendelse af antikoagulerende 
midler må man nødvendigvis afveje risikoen for blød
ning mod risikoen for trombose. I studierne med an
vendelse af lavmolekylært heparin har man dog ikke 
fundet nogen signifikant øget blødning sammenlignet 
med kontrolgruppen, der ikke fik behandling med 
lavmolekylært heparin [13].

I Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins 
guidelines, der er udarbejdet efter grading of recom
mendations assessment, developement and evaluation
kriterierne, anbefales det, at patienterne i forbindelse 
med parenkymkirurgi risikovurderes præoperativt og 
inddeles i tre risikogrupper: lav risiko (f.eks. opera
tion i lokalbedøvelse eller mindre indgreb), interme
diær risiko (indgreb af under en times varighed) og 
høj risiko (større abdominalkirurgiske indgreb, can
cerkirurgi, tidligere VTEtilfælde og alder > 40 år). 
Tromboseprofylaksen til de respektive grupper er 
henholdsvis: hurtig mobilisering, farmakologisk 
tromboseprofylakse i form lavmolekylært heparin og 
lavmolekylært heparin i kombination med thrombo
embolic deterrentstrømper [4]. Ved anvendelse af 
disse vejledninger vil man formodentlig overbe
handle nogle, men også forhindre uventede dødsfald 
som det, der er beskrevet i kasuistikken i dette num
mer af Ugeskrift for Læger. Hvis der forekommer æn
dringer i præmisserne for risikovurderingen i løbet af 
operationen eller i det postoperative forløb, bør de 
behandlende læger ændre tromboseprofylaksen i 
overensstemmelse hermed.

I Storbritannien er der indført National Institute 
for Health and Care Exelenceguidelines, hvor man 
anbefaler, at alle patienter, som indlægges på hospi
tal, risikovurderes for udviklingen af VTE og efterføl
gende får tromboseprofylakse i henhold hertil [5]. 

Indførelse af tilsvarende guidelines i Danmark 
ville kunne forhindre unødige dødsfald som følge af 
lungeemboli. 

Korrespondance:  
Morten Schnack Rasmussen, 
Abdominalcenter K, Bispe-
bjerg Hospital, Bispebjerg 
Bakke 23, 2400 København 
NV. E-mail: msr@dadlnet.dk

InteresseKonflIKter: 
Forfatterens ICMJE-formular 
er tilgængelig sammen med 
lederen på Ugeskriftet.dk

leder

Hans Morten Schnack 
Rasmussen

Ugeskr læger 
2014;176:V65495

Forebyggelse af postoperative venøse tromboser  
bør styrkes

lItteratUr
1. Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA et al. Prevention of VTE in orthopedic sur-

gery patients: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: 
American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. 
Chest 2012;141(suppl 2):e278S-325S.

2. Gould MK, Garcia DA, Wren SM et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical 
patients: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: Ameri-
can College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 
2012;141(suppl 2):e227S-77S.

3. Schmidt LM, Foli-Andersen NJ, Rasmussen HMS et al. Tromboseprofylakse på ki-
rurgiske afdelinger i Danmark – status 2005 og 25 års udvikling. Ugeskr Læger 
2008;170:947.

4. www.regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/
Medicin/R%C3%A5det%20for%20Anvendelse%20af%20Dyr%20Sygehusmedi-
cin/Behandlingsvejledning%20for%20tromboseprofylakse%20til%20parenkym-
kirurgiske%20patienter.ashx (3. nov 2013).

5. Reducing the risk of venous thromboembolism in patients admitted to hospital. 
http://guidance.nice.org.uk/CG92 (3. nov 2013).


