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Intensivvården har länge varit före-
mål för diskussioner om huruvida den i
alla delar är kostnadseffektiv. Det är å
ena sidan otvetydigt att den kontinuerli-
ga övervakningen med registrering av
olika fysiologiska variabler har lett till
både förbättrad överlevnad och en bätt-
re livskvalitet genom att den medgivit
snabb insättning av adekvat terapi. Å
andra sidan omnämns ofta långvariga
insatser för att hålla döende patienter
vid liv, trots att alla insett att någon me-
ningsfull överlevnad knappast kan
åstadkommas.

I denna ömsom positiva, ömsom ne-
gativa atmosfär har det varit svårt att
finna sådana övergripande mått på
verksamheten att de kunnat användas
för en evaluering. De flesta försök till
vetenskaplig utvärdering har också
strandat.

Swan–Ganz-katetern
en symbol
Det är emellertid möjligt att i en be-

dömning av vissa delar försöka värdera
övervakningsrutinens för- och nackde-
lar. I en sådan bedömning kan det vara
förståndigt att börja med rent medicins-
ka frågor innan man går vidare för att
försöka beräkna kostnadseffektiviteten.
En sådan rutin, som nyligen aktualise-
rats, är kateterisering av lungartären
med en Swan–Ganz-kateter – den tunna
kateter som med hjälp av en liten bal-
long flyter in i lungartären av sig själv –
för att följa förändringar i hemody-
namiken hos svårt sjuka patienter, fram-
för allt i fråga om hjärtats pumpfunk-
tion.

Denna metod infördes redan i slutet
av 1960-talet av Ganz [1] i samarbete
med Swan, dock utan att någon kontrol-
lerad studie av nyttan (som ansågs
självklar) gjordes. I en översikt 1993
uppger Pagliarello [2] att upp till 2 mil-
joner katetrar användes under de första

tio åren utan någon som helst utvärde-
ring av hur metoden hade påverkat pati-
enternas tillstånd. Flera senare försök
att studera effektiviteten har gjorts [3,
4], men de har i allmänhet inte slutförts
som planerat på grund av svårigheter att
kontrollera relevanta variabler i de
komplicerade sjukdomstillstånd det all-
tid är fråga om.

Många av undersökarna har emeller-
tid antytt att riskerna med denna kateter
– i synnerhet i ovana händer – vida över-
stiger vinsterna.

Retrospektiv analys
Nu har en stor retrospektiv analys

vid flera centra genomförts för att bedö-
ma förhållandet mellan vinster och
eventuella risker [5]. Sammanlagt stu-
derades 5 735 svårt sjuka patienter som
behandlats vid intensivvårdsavdelning-
ar under tiden 1989–1994. Fallen hade
utvalts inom nio i förväg fastställda 
diagnoser. I varje fall bedömdes hur kri-
tiskt sjuk patienten var enligt överens-
komna skalor. Materialet delades i två
grupper, de som fått Swan–Ganz-kate-
ter inlagd inom de första 24 timmarna
och de som övervakats på annat sätt.

De patienter som fått kateter var i
sämre skick, och hade sämre prognos än
beräknat vid bedömning efter två måna-
der. De hade också högre dödlighet,
längre tids behandling i intensivvård
och drog därmed också större kostna-
der.

Man har genom olika statistiska me-
toder försökt öka jämförbarheten mel-
lan de två grupperna, och drar slutsatsen
att inläggning av katetern i sig ökar ris-
ken för sämre utgång. Detta gällde i
synnerhet postoperativt, och för mindre
svårt sjuka patienter. Däremot syntes
det inte föreligga någon sådan effekt
hos de patienter som hade akut eller
kronisk hjärtsvikt (456 patienter).

Man framhåller att undersökningen
är retrospektiv, med allt vad det innebär,
och rekommenderar kontrollerade stu-
dier för att bedöma när och för vilka pa-
tienter som metoden är bra.

Ledare i både JAMA [6] och BMJ [7]
kommenterar att det inte var oväntat att
risken för sämre prognos ökar vid an-

vändning av Swan–Ganz-kateter, efter-
som flera tidigare rapporter i mindre
material funnit detta. Det föreligger
dock ett dilemma, eftersom det i utval-
da fall har varit till hjälp att kunna följa
hemodynamiken från lungartären. Fle-
ra mindre studier har visat att använd-
ning av katetern för övervakning, i syn-
nerhet efter kärlkirurgi, i jämförelse
med kontroller har förbättrat prognosen
[3, 4].

Krav på prospektiv studie
Den logiska rekommendationen blir

också att det, sent omsider, är dags för
en väl genomförd prospektiv kontrolle-
rad studie. De fynd som gjorts i de tidi-
gare retrospektiva sammanställningar-
na kan endast tas som en varningssig-
nal, eftersom man kan rikta allvarlig
kritik mot de metoder som använts för
att få de två grupperna jämförbara i ef-
terhand.

Dalen och Bone slutar sin ledare [6]
med att fordra att antingen startar Na-
tional Institutes of Health en väl plane-
rad prospektiv studie av nyttan av ob-
servation via pulmonaliskateter i inten-
sivvårdsmiljö, eller förbjuds använd-
ningen därav. Detta förefaller väl dras-
tiskt, i synnerhet som Soni i sin ledare
[7] tar upp en annan väsentlig fråga som
behöver ytterligare belysning: tanken
att det ju inte behöver vara inläggning-
en av katetern i sig som har gett ett säm-
re resultat.

Det negativa inslaget för prognosen,
om detta finns, kan i själva verket också
vara en följd av den behandling som ka-
teterdata har lett till.

Alla data som kan insamlas rörande
kritiskt sjuka patienter är naturligtvis av
godo. Den svåra frågan är emellertid
hur olika läkare, med olika kunskaper
om akut intensivvård, reagerar på den
information man får rörande hemody-
namiken i ett visst fall. De många alter-
nativ som kan erbjuda sig visar hur svårt
det är att genomföra kontrollerade stu-
dier med patienter randomiserade till
olika övervaknings- och behandlings-
rutiner.

Inte desto mindre vore det av värde
med prospektiva studier i fråga om en

SVANESÅNG FÖR
SWAN–GANZ-KATETERN?
Efter decenniers användning kommer nu larmsignaler

Författare
LARS WERKÖ

professor, Statens beredning för me-
dicinsk utvärdering, Stockholm.

MEDICINSK KOMMENTAR



både dyrbar och potentiellt värdefull
metod.

Risker med nya metoder
utan kontroll
Utan alla jämförelser i övrigt kan

man betrakta osäkerheten kring an-
vändningen av Swan–Ganz-katetern
som ett parallellt fenomen till den pågå-
ende diskussionen om kalciumkanal-
hämmare och deras eventuella risker –
också de potentiellt värdefulla vid be-
handling av livshotande tillstånd, inför-
da med stor entusiasm men utan kon-
trollerade studier. Efter flera års – de-
cenniers! – användning kommer nu
larmsignaler om eventuella risker, base-
rade på retrospektiva studier. Alla synes
nu överens om behovet av en stor, väl
utförd, kontrollerad undersökning, men
resultatet av den kan inte väntas förrän
efter många år.

Vad göra under tiden? Beträffande
båda exemplen ovan – som sannerligen
inte är de enda – är även kritikerna
överens om att man inte kan avbryta an-
vändningen, bara tänka sig för ännu en
gång i varje nytt fall där behandlingen
kan vara aktuell.

Man skall alltså vara medveten om
risken med att föra in nya metoder i
sjukvården utan att dessa först prövats i
väl utförda kliniska undersökningar.
För att undvika liknande svårigheter i
framtiden fordras emellertid disciplin,
överenskommelser mellan olika intres-
senter och en särskild organisation
inom sjukvården som såväl administra-
törer som kliniska forskare måste backa
upp.

PS
Jag kan inte underlåta att göra en sär-

skild kommentar till JAMAs ledare [6],
vars författare, Jim Dalen, är elev till
Lewis Dexter. Dalen anger nämligen att
Dexter var den som först både kateteri-
serade lungartären och angav hur man
skulle mäta trycket i lungkapillärerna.
Cournand, Richards och Forsmann fick
Nobelpriset för kateteriseringstekni-
ken, som Dexter, liksom vi på S:t Eriks
sjukhus i Stockholm, snabbt anamma-
de. Att man genom att ockludera en
lungven kan avleda trycket från vänster
förmak visades, oberoende av varandra,
av både Dexter och medarbetare och
Lagerlöf och Werkö. Det var vi på S:t
Erik som sedan gav de slutliga bevisen
för att det verkligen var pulsen i vänster
förmak som avleddes. Dessa publika-
tioner är nu så gamla att de inte längre
finns i Medline, och därför betraktas
som obefintliga. Lewis Dexter och jag

har varit vänner sedan 1946, och följt
varandras framfart, medan Dalen kom-
mit in i bilden senare.

Dalen och Bone ger [6] ännu ett ex-
empel på amerikansk chauvinism när
de apostroferar Swan som uppfinnare
av Swan–Ganz-katetern. I verkligheten
var det tjecken Ganz som uppfann den.
Han vistades en tid på Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg, på väg till USA.
Där fick han kontakt med Swan, som vi-
sade att metoden var idealisk för över-
vakning inom intensivvården.
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Lars Werkö tar upp ett kliniskt myc-
ket viktigt och aktuellt ämne när han i
föregående medicinska kommentar dis-
kuterat Swan–Ganz-kateterns risker
med utgångspunkt i en nyligen publice-
rad och mycket omtalad artikel i den
amerikanska läkartidningen JAMA
(Werkös referens [5]). Artikeln åtfölj-
des av en provocerande ledare i samma
tidskrift (Werkös referens [6]).

Swan–Ganz-katetern – eller, som
den vanligtvis kallas, pulmonaliskate-
tern – är en kateter som sätts in via ju-
gularis- eller subklaviavenen och under
tryckmätning läggs med sin spets i
lungartären. Med hjälp av katetern kan
trycken i lungartären mätas, trycket i
vänster förmak uppskattas och hjärtmi-
nutvolymen bestämmas. Vissa katetrar
ger även möjlighet till kontinuerlig mät-
ning av blandad venös syrgassaturation.

Dessa egenskaper har bidragit till
pulmonaliskateterns stora popularitet
och gjort att den har använts extensivt i
samband med intensivvård och stor kir-
urgi, trots att inga kontrollerade studier
egentligen har visat dess nytta. Artikeln
i JAMA tyder på att dödligheten i själva
verket ökar hos patienter som pulmona-
liskateteriseras. De risker med katetern
som brukar åberopas är relaterade dels
till själva inläggningen och placeringen
i pulmonalisartären, dels till möjlighe-
ten att uppmätta variabler feltolkas, vil-
ket kan leda till felriktad terapi.

Studien har
sina begränsningar
Den refererade artikeln har dock sina

brister:
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För det första är studien varken ran-
domiserad eller prospektiv. Patientma-
terialet var insamlat mellan 1989 och
1994 som en del i en annan studie, SUP-
PORT-studien [1], som var planerad för
att värdera huruvida information till
vårdpersonal om patientens prognos
kunde minska frekvensen av menings-
lös terminal intensivvård. Tvärtemot
det förväntade justerade inte vårdgivar-
na sitt beteende, och längden på den ter-
minala intensivvården blev oförändrad.

För det andra, för att få jämförbara
grupper gjordes retrospektivt en be-
dömning, en »propensity score», där en
expertpanel listade parametrar, bl a
APACHE III (Acute Physiology, Age,
Chronic Health Evaluation), som skulle
vara lika i de två grupperna. APACHE
III är ett graderingssystem för kritisk
sjukdom, i vilket man använder det
mest avvikande värdet i en rad fysiolo-
giska parametrar under de första 24 tim-
marna efter ankomsten till intensiv-
vårdsavdelningen. Ju högre poäng, des-
to sjukare är patienten [2].

Ett påtagligt problem med att utnytt-
ja APACHE III för att jämföra patient-
grupper är att de olika grupperna kan få
samma poäng, trots att patienterna i re-
aliteten kan vara helt olika svårt sjuka;
en patient som kommer in med cirkula-
torisk chock och svarar bra på vätskebe-
handling får samma APACHE III-po-
äng som en patient som råkar ut för en
cirkulatorisk chock under de första 24
timmarna, men där riklig vätskebe-
handling och inotrop behandling inte
hjälper. Det är troligt att den sistnämn-
da, som har dålig prognos och har ge-
nomgått en bekymmersam behand-
lingsperiod, får en pulmonaliskateter,
men inte den förstnämnda, som har bra
prognos. Därför tror vi att grupperna i
studien kan vara olika, trots att poäng-
summorna visade sig vara lika.

För det tredje utfördes studien på
universitetskliniker i USA, där vanligen
oerfarna läkare, »residents», gör pul-
monaliskateteriseringen, tolkar mät-
resultaten och inleder behandlingen.
Iberti och medarbetare har visat att be-
handlande läkare ofta har klart bristan-
de kunskaper både om innebörden av
mätresultaten och om hur de skall an-
vändas för att patienten skall bli korrekt
behandlad [3].

För det fjärde gjordes studien under
åren 1989–1994, då det var på modet att
supranormalisera syrgastransporten
med ibland kraftig inotrop behandling.
För att styra denna behandling fordra-
des en pulmonaliskateter. Behandlings-
strategin i fråga har i en randomiserad,

kontrollerad studie visat sig öka dödlig-
heten [4].

För det femte finns inte nämnt i arti-
keln hur länge katetern användes. Om
en pulmonaliskateter ligger kvar i flera
dagar ökar komplikationsfrekvensen
drastiskt [5].

Bekräftar tidigare misstankar
Trots att studien har sina begräns-

ningar, bekräftar den tidigare misstan-
kar om att pulmonaliskateterisering inte
är riskfri. Som alltid när avancerad och
dyrbar medicinsk teknologi används är
det särskilt viktigt att i det enskilda fal-
let noggrant väga risker och kostnader
mot nyttan av metoden. Det skall såle-
des finnas starka indikationer för att an-
vända denna typ av monitorering. Själ-
va använder vi pulmonaliskateter en-
bart vid septisk chock och allvarlig
lungsvikt, där vi upplever oss ha nytta
av mätning av fyllnadstryck och blan-
dad venös syrgassaturation. Emellertid
är användningen av pulmonaliskateter
inte obligatorisk vid dessa tillstånd; lik-
nande information kan erhållas bl a
med hjälp av ekokardiografi.

Vi tycker dock, liksom Werkö, att ett
moratorium baserat på nuvarande kun-
skaper är en väl drastisk och förmodli-
gen felaktig åtgärd och kan tänka oss att
delta i en väl utformad, prospektiv och
kontrollerad studie som utvärderar nyt-
tan av och komplikationerna till pulmo-
naliskateterisering hos intensivvårds-
patienter.

En liknande studie, inkluderande
äldre patienter som genomgår stor kir-
urgi, pågår redan i Kanada [Bart Cher-
now, Baltimore, pers medd, 1996].
Över 1 500 patienter har rekryterats.
Studien övervakas av en kommitté som
kontrollerar säkerheten, och eftersom
den tydligen inte har avbrutits i förtid
förefaller stor kirurgi på denna typ av
patienter att kunna göras med rimlig sä-
kerhet även i frånvaro av övervakning
med pulmonaliskateter.
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