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Utvecklingen av olika former
av perkutan kranskärlsinter-
vention (PCI) har gått snabbt
med bättre katetermaterial,
ökat användande av stentar och
nya läkemedel, vilket lett till
ökad säkerhet och vidare indi-
kationer. Tack vare de tekniska
framstegen har ingreppen också
kunnat utföras utan lokal torax-
kirurgisk beredskap, vilket möj-
liggör decentralisering av PCI-
verksamheten till länssjukhus.
Utvecklingen och omfattningen
av en sådan decentralisering av-
görs av om verksamheten kan
bedrivas med oförändrade krav
på kompetens, säkerhet och
kvalitet (minimivolym 400 in-
grepp per år) och av om den är
förenlig med behovet av att vid-
makthålla större centra som ga-
ranti för jourverksamhet, ut-
bildning, teknisk utveckling och
forskning (minimivolym 600 in-
grepp per år).

Kranskärlssjukvården i Sverige har
genomgått en mycket snabb utveckling
sedan början av 1980-talet. De måltal
med ca 800 kranskärlsinterventioner
och 1 600 koronarangiografier per mil-
jon invånare och år som sattes upp av
KRUS-utredningarna i mitten av 1980-
talet har sedan länge överträffats [1].
Under de senaste fem åren har antalet
kranskärlsoperationer varit oförändrat
medan däremot kateterbaserade in-
grepp med ballong och stentar (perku-
tan kranskärlsintervention, PCI) visat
en kraftig ökning (Figur 1) [2]. Den tek-
niska och farmakologiska utvecklingen
har medfört att elektiv PCI kan genom-
föras med mycket liten komplikations-
risk [3]. Den tidigare uppfattningen att
toraxkirurgi måste finnas tillgänglig på
samma sjukhus har därför omprövats.
Den nya situationen medför såväl nya
möjligheter som nya svårigheter i ut-
vecklingen av PCI-verksamheten i Sve-
rige. Möjligheten att utföra såväl den
diagnostiska koronarangiografin som

den terapeutiska interventionen i sam-
ma seans har medfört ett önskemål från
flera sjukhus med koronarangiografi att
även starta PCI-verksamhet för att öka
tillgängligheten och den lokala kompe-
tensen. Samtidigt kan en alltför långt
driven decentralisering av sådan verk-
samhet medföra risker för en nedgång i
kvalitet, kompetens, utbildning och
forskning samt en risk för ökade kostna-
der orsakade av volymökning på grund
av indikationsglidning. Styrelserna för
de två specialistföreningar som arbetar
med kranskärlssjukvård – Svenska car-
diologföreningen och Svensk förening
för thoraxradiologi – vill därför framfö-
ra sin gemensamma bild av läget och
den önskvärda utvecklingen.

Koronarangiografi
rutinundersökning numera
Numera utförs i Sverige varje år ca

20 000 koronarangiografier med myc-
ket stora variationer i antal mellan de 27
angiograferande sjukhusen – från 250

till 2 000 per sjukhus. Indikationerna
för utredning utvidgas gradvis, vilket il-
lustreras av att de utredda patienterna
blir allt äldre. En ökande andel – idag ca
25 procent – genomförs brådskande
(inom ett dygn) på indikationerna insta-
bil angina pectoris eller akut hjärtin-
farkt. Av de angiograferade patienterna
går ca 30 procent till perkutan interven-
tion och ca 40 procent till kirurgiska in-
grepp [4]. Koronarangiografi är idag en
rutinundersökning med mycket liten
komplikationsrisk och måttlig kostnad,
och den utförs ofta polikliniskt. Under-
sökningen kommer in allt tidigare i
vårdkedjan när det gäller patienter med
misstanke om allvarlig kranskärlssjuk-
dom för att bedöma sjukdomens utbred-
ning och ge det bästa underlaget för val
av behandling [5]. Denna mycket gynn-
samma utveckling har möjliggjorts ge-
nom en decentralisering av koronaran-
giografi till flertalet länssjukhus, vilket
avsevärt minskat väntetiderna under de
senaste fem åren. Fortfarande finns
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dock ett behov av utbyggnad och ökad
tillgång till koronarangiografi på läns-
sjukhusen i vissa regioner.

Kranskärlskirur gins
utbyggnad tillräcklig idag
Även kranskärlskirurgin har genom-

gått en mycket snabb utveckling under
de senaste 10–15 åren. I mitten av 1980-
talet var Sverige ett internationellt efter-
blivet land avseende volymen av krans-
kärlskirurgi. Genom en snabb uppbygg-
nad av hjärtkirurgin har Sverige idag
avancerat till en ledande position och är
nu på fjärde plats bland europeiska län-
der med 926 operationer per miljon in-
vånare och år [2, 6]. På grund av till -
komsten av perkutan kranskärlsinter-
vention som alternativ behandling har
operationsbehovet de senaste åren stag-
nerat och till och med minskat [2] (Fi-
gur 1). Toraxkirurgiska kliniker finns
vid nio centra (Umeå, Uppsala, Karo-
linska sjukhuset, Huddinge, Örebro,
Linköping, Göteborg, Lund och Karls-
krona). Den geografiska fördelningen
av dessa centra ger upptagningsområ-
den med tillräckligt antal invånare för
att upprätthålla adekvata elektiva ope-
rationsvolymer som kan bygga upp och
vidmakthålla en bred kompetens och
erfarenhet och möjliggöra utbildning,
utveckling, forskning och dygnetrunt-
beredskap. Dessa klinikers operations-
kapacitet synes också väl kunna klara
landets behov av öppen hjärtkirurgi (Fi-
gur 2). Ett av argumenten för spridning
av toraxkirurgin till fler sjukhus har va-
rit behovet av understöd vid en decent-
raliserad PCI-verksamhet. Idag är detta
inte relevant, då den tekniska utveck-
lingen medfört att perkutana kranskärl-
sinterventioner numera klaras utan lo-
kal toraxkirurgisk beredskap [3, 7-10].

PERKUTAN KRANSKÄRLS-
INTERVENTION
Totalt genomfördes 1997 i Sverige

ca 6000 perkutana kranskärlsinterven-
tioner, vilket motsvarar ca 700 per mil-
jon invånare och år. Detta ger Sverige en
niondeplats i Europa med ca 30 procent
färre interventioner än Finland och
Schweiz och hälften jämfört med Tysk-
land och Belgien [6]. Svenska registret
för coronar angioplastik (SCAP) ger en
god bild av svensk PCI-verksamhet [3].
Idag görs stentinläggning vid 67 pro-
cent av ingreppen. Av interventionerna
utförs ca 40 procent på indikationen in-
stabil angina, dvs brådskande och van-
ligen inom 1–2 dygn. Indikationen akut
hjärtinfarkt är ännu ovanlig och utgjor-
de endast 5 procent, varav direkt inter-
vention (som alternativ till trombolys)
hos 3 procent och »rescue-PCI» (som
lösning efter misslyckad trombolys)
hos 2 procent. Komplikationer till elek-

tiva perkutana kranskärlsinterventioner
är idag mycket sällsynta. Akut toraxkir-
urgi har behövt tillgripas endast i sam-
band med 0,5 procent av dessa ingrepp,
trots att alla PCI-centra utom ett haft
tillgång till toraxkirurgi vid samma
sjukhus. Endast vid fem av sjukhusen
behövdes toraxkirurgisk beredskap i
samband med elektiva ingrepp under
1997. Dödligheten vid de elektiva in-
greppen har också varit mycket låg, 0,1
procent. Vid akut intervention i sam-
band med hjärtinfarkt har behovet av
akut toraxkirurgi varit större (0,6 pro-
cent) samma år.

Säker metod även utan lokal
toraxkirur gisk beredskap
Perkutana kranskärlsinterventioner

med ballong och stentar genomförs i
Sverige idag vid tolv centra (Umeå,
Uppsala, Falun, Karolinska sjukhuset,
Huddinge, Örebro–Eskilstuna, Linkö-
ping, Göteborg, Lund, Malmö, Karls-
krona). Alla sjukhus har startat verk-
samheten på basen av en stor volym ko-
ronarangiografier och har byggt upp er-
farenheten med tillgång till toraxkirur-
gisk beredskap på det egna sjukhuset.
Såväl i Falun som i Malmö har dock den
toraxkirurgiska verksamheten seder-
mera avslutats medan PCI-verksamhe-
ten fortsatt. I Falun finns nu flera års er-
farenheter av perkutan kranskärlsinter-
vention utan tillgång till lokal toraxkir-
urgi. Resultaten i Falun skiljer sig inte
från resultaten vid övriga sjukhus [10].
Motsvarande resultat utan lokal torax-
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Figur 1. Utveckling av antalet röntgenundersökningar av kranskärl och antalet krans-
kärlsingrepp i Sverige enligt Socialstyrelsens statistik. CABG = Koronarkärls-bypass.
PCI = Perkutan kranskärlsintervention.
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Figur 2. Utveckling av antalet väntande på olika former av invasiva kranskärlsåtgärder i
Sverige. PTCA = Perkutan transluminal koronarangioplastik.
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kirurgisk beredskap har också uppnåtts
i stora internationella serier, vilket rap-
porterats exempelvis från centra i Tysk-
land [9]. Med upprätthållande av inter-
nationella krav på kompetens och kva-
litet måste därför perkutan kranskärl-
sintervention numera anses vara en sä-
ker metod även utan lokal toraxkirur-
gisk beredskap.

Korta väntetider
Idag är väntetiden kort och knappast

mer än 1–2 månader på något sjukhus.
Brådskande ingrepp kan vanligen utfö-
ras inom 1–2 dygn. Även ett ökande an-
tal elektiva ingrepp utförs direkt i an-
slutning till koronarangiografin. Anta-
let interventioner per sjukhus varierar
från ca 200 till 1100 per år (Tabell I)
[3]. Av nuvarande PCI-centra är fem
små med en volym under 400 ingrepp
per år, vilket gör det svårt att upprätthål-
la adekvat kompetens dygnet runt under
hela året. Sex centra är medelstora med
600–750 interventioner per år, vilket
ger ett tillräckligt underlag för att lång-
siktigt upprätthålla adekvat kompetens
dygnet runt, erbjuda utbildning av nya
»interventionalister» och delta i forsk-
nings- och utvecklingsaktiviteter. För
närvarande finns i Sverige endast ett
PCI-centrum (Göteborg) som utför mer
än 1000 interventioner per år.

Behovet förväntas öka
Under de senaste 10–15 åren har vi

sett en kontinuerlig ökning av perkuta-
na kranskärlsinterventioner. Till en bör-
jan var denna ökning säkert betingad av
ett dolt behov av ingrepp som en följd
av tidigare dålig tillgänglighet till koro-
narangiografi och kranskärlsingrepp.
Naturligtvis förändras indikationerna
kontinuerligt såväl genom den medi-
cinska utvecklingen som genom en för-
ändrad inställning till sjukdom och livs-
kvalitet hos patienter och läkare. Å ena
sidan kan behoven av kranskärlsin-
grepp förväntas minska genom fram-
växt av behandlingar som minskar ut-
vecklingen av kranskärlssjukdom –
bättre livsstil, kolesterolsänkande och
andra läkemedel och nya tekniker för att
minska risken för restenos. Å andra si-
dan kan behovet förväntas öka genom
att indikationerna vidgas, ingreppen vid
instabil kranskärlssjukdom och akut
hjärtinfarkt blir fler, befolkningen åld-
ras, teknikerna blir bättre, resultaten
blir jämförbara med dem vid  koronar-
artär-bypass (CABG) vid flerkärlssjuk-
dom samt genom att patientkraven ökar.
Mot bakgrund av att Sverige utför avse-
värt färre perkutana kranskärlsinterven-
tioner än USA, Nederländerna och
Tyskland och att det i vissa områden i
Sverige utförs avsevärt färre interven-
tioner än i andra, är det rimligt att PCI-
verksamheten kommer att behöva öka

ytterligare under den närmaste femårs-
perioden. Tekniken har utvecklats ge-
nom tillkomst av bättre katetermaterial,
ökat användande av stentar och nya
blodproppshämmande läkemedel, vil-
ket lett till ökad säkerhet och därmed
spridning till nya indikationer och äldre
patienter. Den gynnsamma effekten av
akuta ingrepp vid hjärtinfarkt och insta-
bil kranskärlssjukdom har blivit alltmer
övertygande [11, 12]. Det finns också
kliniska och vetenskapliga erfarenheter
som talar för att ingreppet är ett både
snabbare och effektivare sätt att lindra
patienternas anginösa besvär än långva-
rig medicinering samt att det ofta kan
minska behovet av en kranskärlsopera-
tion [13].

Fördelaktigt med diagnostik
och ingrepp i samma seans
Ett av de starkaste argumenten för

spridning av tekniken till flera koronar-
angiograferande sjukhus är möjligheten
att utföra interventionen direkt i sam-
band med den diagnostiska koronar-
angiografin. Behandlingen blir effekti-
vare och billigare genom att det krävs
färre vårdtillfällen, färre sängplatser,
mindre laboratorietid och mindre per-
sonal per behandlad patient. Samtidigt
blir behandlingskapaciteten högre var-
vid väntetider och väntelistor förkortas
och kapaciteten ökar. Naturligtvis finns
det administrativa svårigheter att över-
vinna i ett nytt system med samtidig ko-
ronarangiografi och intervention, så-
som att tid måste avsättas till patientin-
formation, planering av vårdplatser, la-
boratorieundersökningar och till utbild-
ning och forskning.

Centralisering
kontra decentralisering
Uppenbarligen finns såväl möjlighe-

ter som svårigheter med en spridning av
PCI-verksamheten utanför sjukhusen
med toraxkirurgi. Argument för sådan
verksamhet enbart på centra med stora
volymer och toraxkirurgi är maximal

patientsäkerhet, hög teknisk standard
och bred repertoar av ingrepp, kontroll
över indikationer, ständig jourverksam-
het samt bibehållet underlag för utbild-
ning, utveckling och forskning. För de-
centralisering till mindre enheter talar
ökad tillgänglighet för patienten, ökad
kompetens och teknisk standard på
mindre sjukhus, möjligheten att göra in-
terventionen i samband med den dia-
gnostiska angiografin, oftare möjlighet
till akut intervention, underlättad rekry-
tering av specialister samt större möj-
ligheter till deltagande i samarbetspro-
jekt för utveckling och forskning på de
mindre sjukhusen. Skillnaden i kostnad
per ingrepp vid olika typer av centra är
marginell eftersom den största kostna-
den ligger i engångsmaterial i form av
katetrar, stentar och läkemedel.

Enighet om höga krav
på kompetens och kvalitet
Även om värderingen av för- och

nackdelar med decentralisering av PCI-
verksamheten varierar mellan företrä-
dare för etablerade och företrädare för
potentiella nya centra råder det en full-
ständig enighet om att internationella
krav på kompetens och kvalitet alltid
skall upprätthållas [14]. Baserat på det
nationella registret för perkutana
kranskärlsinterventioner (SCAP) skall
komplikationsfrekvensen avseende
mortaliteten vara <0,5 procent och be-
hovet av akut bypass-kirurgi <1 pro-
cent. Dessa kriterier uppfylls idag väl av
alla nu verksamma PCI-centra i Sve-
rige. Det råder enighet om att alla cent-
ra måste delta i det nationella kvalitets-
registret (SCAP) för att man skall kun-
na följa kvaliteten kontinuerligt. Data
från registret presenteras på nationell
nivå per sjukhus och på lokal nivå per
interventionalist.

Enighet råder också om hur stor vo-
lymen bör vara, en uppfattning som
nära ansluter sig till internationella re-
kommendationer [14-17]. Ett självstän-
digt PCI-centrum bör ha en volym av
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Tabell I. Översikt av dagsläget i fråga om perkutana koronara interventioner (PCI) i Sverige
1997. Källa: Svenskt register för coronar angioplastik, årsrapport 1997 [3].

Ungefärligt Interventions- Toraxkirurgisk
Sjukhus antal PCI/år läkare beredskap Jourverksamhet

Umeå 478 4 Eget sjukhus Alltid
Falun 392 3 200 km Vardagar
Uppsala 650 6 Eget sjukhus Alltid
Karolinska sjukhuset 631 5 Eget sjukhus Alltid
Huddinge 336 4 Eget sjukhus Vardagar
Örebro 686 5 Eget sjukhus Alltid
Eskilstuna 75 1 Eget sjukhus Vardagar med PCI
Linköping 642 7 Eget sjukhus Alltid
Göteborg 1 064 7 Eget sjukhus Alltid
Lund 726 6 Eget sjukhus Alltid
Malmö 234 2 20 km Vardagar med PCI
Karlskrona 201 3 Eget sjukhus Vardagar
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400 interventioner per år för att kunna
upprätthålla kompetensen hos de 4–5
interventionalisterna och den laborato-
riepersonal som är nödvändig och möj-
liggöra träning, utbildning och jourlin-
jer. Ingen verksamhet bör startas om un-
derlaget förväntas bli mindre än 200 in-
terventioner per år, eftersom kvaliteten
då inte kan garanteras. För att ett
centrum skall kunna bedriva såväl tek-
nisk utveckling som utbildning av själv-
ständiga interventionalister och bedriva
forskning bör volymen vara minst 600
interventioner per år.

Elektiv intervention kan idag ge-
nomföras med hög säkerhet även utan
lokal toraxkirurgisk beredskap. Under
de närmaste 12 timmarna efter en inter-
vention skall det dock finnas möjlighet
till förnyat ingrepp inom 60 minuter vid
eget eller närbeläget sjukhus. Vid av-
saknad av lokal toraxkirurgi skall det
också finnas ett avtal med närbelägen
toraxkirurgisk klinik om akut toraxkir-
urgi inom en transporttid på 1–2 tim-
mar. För sådana sällsynta akuta trans-
porter måste det också finnas en i förväg
etablerad organisation med möjlighet
till intensivvårdsövervakning samt cir-
kulationsunderstöd med aortaballong-
pump och andningsstöd med respirator.

Decentralisering av PCI-verksamhe-
ten påverkar inte heller de krav som
ställs på interventionalisterna när det
gäller kompetens och utbildning [14].
Vid ett självständigt PCI-centrum bör
den för verksamheten ansvarige inter-
ventionalisten själv ha utfört minst 500
ingrepp. För att upprätthålla kompeten-
sen bör varje interventionalist självstän-
digt utföra minst 75 interventioner per
år. Dessutom bör det vid varje centrum
finnas en handledare med utbildnings-
ansvar som själv utför minst 150 in-
grepp per år. Behandlande läkare bör
också delta i hela verksamheten inklu-
derande patientbedömning, angiogra-
fisk diagnostik, kateterbaserad inter-
vention, medicinering före, under och
efter ingreppet samt uppföljning av så-
väl elektiva som akuta patienter.

KONKLUSIONER
Målsättningen med utvecklingen av

PCI-verksamheten är att de patienter
med kranskärlssjukdom för vilka per-
kutan kranskärlsintervention ökar livs-
längden och förbättrar livskvaliteten
snabbare, effektivare och bättre än and-
ra behandlingsalternativ också skall
kunna erbjudas sådan behandling. Tek-
niken har genomgått en snabb utveck-
ling med bättre katetermaterial, ökat an-
vändande av stentar och nya blod-
proppshämmande läkemedel, vilket lett
till ökad säkerhet och därmed spridning
till nya indikationer och äldre patienter.
Den dokumenterat gynnsamma effek-

ten av akuta ingrepp vid hjärtinfarkt och
instabil kranskärlssjukdom vinner
gradvis insteg i vårdprogrammen vid
flertalet sjukhus [11, 12]. Perkutan
kranskärlsintervention är också ett
snabbare och effektivare sätt att lindra
kronisk angina än långvarig medicine-
ring och kan ofta minska behovet av en
kranskärlsoperation [13]. PCI-verk-
samheten kommer därför att behöva
öka under den närmaste femårsperio-
den.

De senaste årens tekniska framsteg
har också möjliggjort ingrepp utan lo-
kal toraxkirurgisk beredskap. Därige-
nom finns möjlighet att öka tillgänglig-
heten till behandlingen genom decent-
ralisering till länssjukhus. Det råder to-
tal enighet om att behandlingen, även
vid en spridning av tekniken, skall ut-
föras med samma höga krav på kompe-
tens, säkerhet och kvalitet som idag.
Mot bakgrund av de volymer som krävs
för att upprätthålla kvalitet, kompetens
och tillgänglighet dygnet runt bör ett
självständigt centrum utföra minst 400
interventioner per år. För att upprätthål-
la en bredare metodologisk repertoar
samt bedriva teknisk utveckling, forsk-
ning och utbildning bedöms minimivo-
lymen vara 600 interventioner per år.
Även med en expansion av volymen
finns det knappast utrymme för mer än
två självständiga PCI-centra per region
i Sverige om universitetssjukhusen
skall kunna fortsätta som kompetens-,
utbildnings- och utvecklingscentra. En
ytterligare decentralisering av verk-
samheten medför risk för en omvand-
ling av en regions samtliga centra till
mer begränsade produktionsenheter.

En alternativ utvecklingslinje, som
övervägs i Uppsalaregionen, är en re-
gional organisation med en gradvis de-
centralisering av verksamheten till
samtliga länssjukhus under ansvar av en
gemensam grupp av interventionalister
med jourverksamheten lokaliserad till
två sjukhus och ett gemensamt utbild-
nings-, utvecklings- och forskningspro-
gram med centrum på universitetssjuk-
huset.
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