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❙ ❙ Det är ungefär 50 år sedan som den moderna intensivvår-
den såg dagens ljus i Köpenhamn i samband med den polio-
epidemi som då drabbade Skandinavien. Patienter med livs-
hotande andningssvikt samlades på en avdelning och behand-
lades enligt nya principer med trakeal intubation och kontrol-
lerad ventilation, som utfördes för hand av medicine kandida-
ter. Mortaliteten reducerades dramatiskt. Effektiva respirato-
rer utvecklades på kort tid. 

Det nya konceptet blev skolbildande, och under de närmast
följande decennierna byggdes intensivvården snabbt upp i
den industrialiserade delen av världen. God ekonomi och ett
ännu outvecklat etiskt tänkande gjorde att man i princip »sat-
sade allt på alla patienter«. Möjligheterna till att effektivt
stödja sviktande vitalfunktioner ökade ytterligare under
1980-talet. 

Successivt vaknade insikten om att en okritisk intensiv-
vårdssatsning i samband med livshotande sjukdomar inte
gagnar alla patienter, utan till och med kan vålla onödigt li-
dande, i värsta fall förlänga en dödskamp [1]. Minskande re-
surser i form av personalbrist och reducerat antal vårdplatser
under den senaste tioårsperioden har skapat nya problem
inom intensivvården och tvingat fram svåra prioriteringssitu-
ationer. Risken för att patienter inte får tillgång till den inten-
sivvård de behöver, eller skrivs ut för tidigt från intensiv-
vårdsavdelningen, är uppenbar på många av våra sjukhus. 

I detta nummer av Läkartidningen beskriver intensiv-
vårdsläkaren Hans Blomqvist mycket insiktsfullt några av de
allvarliga problem som behäftar dagens intensivvård. Viktiga
frågor kommer upp i sammanhanget.

Hur bör intensivvårdens resultat mätas och beskrivas?
Hittills har en övervägande majoritet av de forskare som stu-
derat intensivvårdens resultat valt mortalitet som mått.
Blomqvist har sammanställt sådana siffror och funnit att sjuk-
husmortaliteten för intensivvårdspatienter varierar mycket
(12–50 procent). Han påpekar helt riktigt att den stora varia-
tionen huvudsakligen beror på patienternas olika sjukdoms-
grad och ålder (patientmix), avdelningens och sjukhusets or-
ganisation samt på resurstillgång i form av teknologi och ut-
bildad personal. 

På senare år har mortalitet som resultatmått starkt ifråga-
satts. Alla kan säkert instämma i att intensivvårdens målsätt-
ning bör vara att ge patienten förutsättningar för att återgå till
ett liv med acceptabel livskvalitet. Mot denna bakgrund bor-

de s k hälsorelaterad livskvalitet, »health related quality of
life« (HLQ), vara ett bättre mått än mortalitet, som ju endast
beskriver att en viss fraktion av de vårdade patienterna fortfa-
rande är i livet efter en viss tid, men ingenting säger om deras
livskvalitet [2]. Ett problem är att tillgängliga instrument för
mätning av HLQ, som baseras på intervju- och/eller enkättek-
nik, fortfarande är relativt tidskrävande att använda och där-
för mindre lämpliga för rutinuppföljning av resultatet av in-
tensivvård. Förhoppningsvis kommer dock dagens omfattan-
de forskning att ge oss bättre och enklare metoder.

Hur skall intensivvårdsresultaten kunna förbättras?
Blomqvist påpekar att den brist på intensivvårdsresurser som
vi för närvarande upplever i vårt land riskerar att öka morta-
liteten bland kritiskt sjuka. Ansvariga läkare tvingas priorite-
ra, vilket kan innebära att vissa patienter antingen inte får till-
gång till de intensivvårdsplatser de behöver eller att de skrivs
ut för tidigt från IVA, med ökad risk för komplikationer drab-
bande vitala organ som följd. 

Det är självklart att ökade resurser till intensivvården vore
att önska. Men även i frånvaro av resursförstärkningar finns
en del att göra. Till syvende och sist gäller det att vårda rätt
patient i rätt skede av dennes kritiska sjukdom. En optimering
i detta hänseende kräver god prognostiseringsförmåga hos
ansvariga läkare, både i samband med inläggning och under
vårdtiden på IVA. Dessutom behövs en väl inarbetad bered-
skap för att avstå från eller avsluta medicinskt meningslös
livsuppehållande terapi som inte är i patientens bästa intresse
och därför är att betrakta som oetisk.

Prognostisering
En rad olika prognostiseringsmetoder har tagits fram under
åren. De baseras vanligen på värderingar av patientens medi-
cinska status vid intagningen. Tyvärr har det visat sig att ing-
en metod är riktigt bra för prognostisering i enskilda patient-
fall [3]. Därför är vi fortfarande beroende av klinisk bedöm-
ning baserad på kunskap, erfarenhet och »kliniskt förnuft«.
En sådan bedömning av vilket omhändertagande och vilken
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vårdnivå som skulle vara lämpliga vid en eventuell framtida
akut försämring görs bäst i ett team bestående av olika speci-
alister, inkluderande s k primäransvarig läkare (exempelvis
kirurg) och intensivvårdsläkare. 

Onödiga och etiskt tvivelaktiga inläggningar på IVA skul-
le kunna undvikas om primäransvariga läkare oftare än nu i
lugnt skede tog upp frågan om terminal vård med kroniskt
svårt sjuka patienter och deras anhöriga. För att undvika fel-
aktiga inläggningar under jourtid bör sådana diskussioner do-
kumenteras tydligt, klart och lättillgängligt i journalen. Väl
formulerade och kloka inläggningskriterier är värdefulla ock-
så när det gäller att välja rätt patient för intensivvård.

Begränsning av livsuppehållande behandling
Någon form av begränsning av livsuppehållande behandling
görs numera avseende 70–80 procent av patienter som avli-
der på IVA [4]. Den vanligaste orsaken är dålig prognos –
behandlingen betraktas som medicinskt meningslös för pa-
tienten. Sådana beslut är etiskt viktiga av flera skäl: i första
hand för att bespara patienten och anhöriga onödigt lidande
och personalen svåra frustrationer, i andra hand för att hus-
hålla med resurser som kan användas bättre för andra pati-
enter. 

Beslut om inskränkning av livräddande behandling är svå-
ra att ta. De bör fattas av ansvarig läkare efter noggrant och
prestigelöst samråd i behandlingsteamet, inkluderande andra
involverade läkare och sjuksköterskor, och efter omsorgsfull
och öppen kommunikation med anhöriga.

Bättre IVA-utnyttjande med lätt-IVA?
Hans Blomqvist nämner möjligheten av att inrätta avdelning-
ar för intermediär vård, s k lätt-IVA, med lägre personaltäthet
och lägre kostnader än traditionella intensivvårdsenheter. Så-
dana avdelningar – »step up/step down units« – har prövats
utomlands med goda resultat. Tanken är att svårt sjuka pati-
enter som behöver effektivare övervakning och visst vital-
funktionsstöd, men inte nödvändigtvis intensivvårdens alla
resurser, skall kunna vårdas säkrare än på vårdavdelning och
billigare än på IVA. 

Avdelningar för intermediär vård kan sålunda förväntas
avlasta intensivvården, frigöra resurser, minska vårdkostna-
der och öka patientsäkerheten. En lätt-IVA kan användas så-
väl för patienter som skrivits ut från IVA (och då fungera som
en säker mellanstation på vägen till vårdavdelningen, step

down) som för patienter i tidigt skede av sin sjukdom (som
inte kräver full intensivvård, step up). 

Det har nyligen visats att tidig identifikation av allvarliga
sjukdomstillstånd med hotande svikt i vitala funktioner (ex-
empelvis sepsis) och tidigt insatt aktiv terapi redan på vård-
avdelning kan minska mortaliteten betydligt [5]. Med hjälp av
effektiv övervakning och diagnostik på en lätt-IVA och med
stöttning från ett mobilt IVA-team kan adekvata insatser sät-
tas in tidigt, sjukdomsförloppet lindras och därmed behovet
av regelrätt intensivvård minskas. Dessutom torde inläggning
på IVA i »oträngt mål« i vissa fall kunna leda till kostsam och
potentiellt skadlig överbehandling.

Sammanfattningsvis finns, som Blomqvist påpekar, en up-
penbar risk för att dagens resursbrist inom intensivvården
både försämrar vårdkvaliteten och ökar mortaliteten i svåra
livshotande sjukdomar. Ett resurstillskott är givetvis angelä-
get. Men det torde också finnas möjligheter att optimera re-
sursutnyttjande och vårdkvalitet inom befintliga ramar ge-
nom att optimera urvalskriterierna, dvs välja »rätt patient och
rätt tidpunkt för intensivvård«, prioritera ett etiskt agerande
och införa avdelningar för intermediär vård med tillgång till
mobila IVA-team. 
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Det är självklart att ökade resurser till 
intensivvården vore att önska. Men även i
frånvaro av resursförstärkningar finns en
del att göra. Till syvende och sist gäller det
att vårda rätt patient i rätt skede av sin kri-
tiska sjukdom. En optimering i detta hänse-
ende kräver god prognostiseringsförmåga
hos ansvariga läkare, både i samband med
inläggning och under vårdtiden på IVA. 
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