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❙ ❙ Vid kirurgiska ingrepp finns etablerade rutiner för bloder-
sättning där man tillåter ett hematokritvärde (erytrocytvolym-
fraktion, EVF) kring 27–33. För den kritiskt sjuke intensiv-
vårdspatienten har meningarna varit delade om vilken lägsta
EVF-/Hb-nivå som kan vara lämplig. Under hösten 2002 har
två artiklar publicerats [1, 2] som manar till en restriktiv håll-
ning till blodtransfusioner hos intensivvårdspatienter. De
stödjer därmed samma uppfattning som presenterades vid
publiceringen av en prospektiv, randomiserad multicenterun-
dersökning från 1999 [3], där det även konkluderades att den
kritiskt sjuke intensivvårdspatienten utan pågående blödning,
instabil angina eller myokardinfarkt väl tolererar en Hb-nivå
på 70–100 g/l. 

Flera frågor finns dock: Kan vi utifrån dagens kunskap be-
svara hur vanligt behovet av blodtransfusion till intensiv-
vårdspatienter är? Föreligger det något samband mellan trans-
fusion och infektionsbenägenhet respektive mortalitet? Spe-
lar typ av transfunderat blod någon roll? Finns det några ris-
ker med mer restriktiva transfusionsindikationer?

Anemi vanligt hos intensivvårdspatienter
Anemi är vanligt hos intensivvårdspatienter och kan före-
komma hos upp till 77 procent [4]. Förutom anemi redan vid
intagning till intensivvårdsavdelningen samverkar en rad
andra orsaker: upprepade provtagningar, blödning (ockult el-
ler manifest), hämmad erytropoes på grund av sjukdom eller
farmaka, minskad produktion och funktion av endogent eryt-
ropoetin, intra- eller extravaskulär hemolys, extrakorporal
dialys samt sepsis eller svåra nosokomiala infektioner. 

En färsk studie [5] har visat att Hb minskar med cirka 5,2
g/l/dygn för patienter utan pågående blödningar, njursjuk-
dom, hematologisk sjukdom eller pågående extrakorporal
teknik. För patienter som intensivvårdades längre tid än 3
dygn var minskningen större under de 3 initiala dygnen än se-
nare, 6,6 g/l/dygn respektive 1,2 g/l/dygn. Vidare sjönk Hb
signifikant mer för patienter med sepsis än för patienter utan
sepsis. Dagliga provtagningar kunde tidigare motsvara
blodmängder upp till 70 ml/dygn [6]; dessa har sannolikt
minskats under de senaste 10 åren, men än idag förekommer
mängder kring 40 ml/dygn [1, 5]. 

Blodtransfusioner under intensivvårdsvistelse är vanliga.

Patienter har under intensivvårdstiden fått minst en blodtrans-
fusion i 31 procent [7], upp till 50 procent [8] och i 53 procent
[9] av fallen. Till patienter som vårdats på intensivvårdsav-
delning i mer än en vecka gavs blod i 85 procent [5] och i 75
procent [1] av fallen. Uppföljningar av transfusionsindikatio-
ner på intensivvårdsavdelningar har visat att i många fall har
transfusioner varit obefogade. I en uppföljning gavs i mer än
två tredjedelar av fallen blodtransfusioner utan pågående
blödning, och i 29 procent gavs transfusioner utan klar indi-
kation [5]. 

Förespråkare för en liberal hållning till transfusioner har
hävdat att tillfört blod gynnar vävnadssyresättningen. Några
säkra och övertygande vetenskapliga belägg för denna håll-
ning står inte att finna i intensivvårdslitteraturen. In vitro-stu-
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dier visar entydigt att röda blodkroppar genomgår förändring-
ar under lagring, såväl morfologiska förändringar/minskad
deformerbarhet som biokemiska förändringar när erytrocyter
lagras i 2–60C. 

Dessa förändringar, av vilka några är reversibla, bidrar till
erytrocyternas »lagringsskador«. Efter 35 dygns lagring
(erytrocytkoncentrat kan lagras maximalt 42 dagar i 2–60C)
är nivån av ATP (adenosintrifosfat) cirka hälften av utgångs-
värdet. Syrgasavgivningen från hemoglobinet vid ett givet
pO2 beror på omgivningens pH, intracellulära nivåer av 2,3
DPG och andra variabler. När erytrocyterna kommer in i pa-
tientens cirkulation regenereras ATP och 2,3 DPG. De åter-
får normal metabolism och hemoglobinfunktion under cirku-
lation. Det tar cirka 12 timmar för långtidsförvarade erytrocy-
ter att regenerera hälften av sin 2,3 DPG-nivå och ungefär 24
timmar att helt återfå 2,3 DPG-nivåer och hemoglobinfunk-
tion. Alla dessa förändringar, tillsammans med en tilltagande
förlust av kvävemonoxid, kan bidra till en försämrad genom-
blödning och syreavgivning i kritiska kärlområden. 

Inga randomiserade prospektiva data finns som kan ge
svar på frågan om blod som lagrats ett visst antal dagar men-
ligt påverkar den syrebärande och syreavgivande förmågan.
Undersökningar har visat att blodtransfusion ökar syrgastill-
förseln till vävnader men inte syreupptaget hos intensivvårds-
patienter med sepsis [10, 11]. Hos patienter som fått blod äld-
re än 15 dagar sågs till och med en försämrad vävnadssyre-
sättning mätt med tonometri [10]. Utifrån retrospektiva data
har det även föreslagits ett samband mellan ålder på transfun-
derat blod och ökad mortalitet vid sepsis [12]. Dock användes
inte leukocytbefriat erytrocytkoncentrat i dessa studier. 

Transfusioner hos en kritiskt sjuk är inte heller utan risker.
Transfusion torde påverka och hämma såväl cellbunden som
humoral immunitet. Många av dessa effekter är snabbt över-
gående, men vissa effekter kan kvarstå längre tid efter avslu-
tad transfusion. Även andra risker finns. Förutom risken för
transmission av infektiösa agens och transfusionsrelaterad
lungskada är feberreaktioner och allergiska reaktioner inte
ovanliga och sannolikt till och med vanligare än man tidigare
trott, eftersom symtomen kan vara ospecifika. Feber, blod-
trycksfall och luftvägssymtom är inte sällan förekommande
hos intensivvårdpatienter och sätts inte alltid i relation till
transfusion, eftersom andra förklaringar likaväl kan finnas till
hands. Transfusioner kan även utlösa eller förvärra hjärtsvikt
på grund av cirkulatorisk överbelastning. 

Smittöverföring via de agens blodcentralerna testar varje
enhet för, dvs hepatit B, hepatit C, HIV-1/-2, är mycket ovan-
liga. Det har inte rapporterats något fall av posttransfusions-
hepatit C sedan 1992 och inget fall av transfusionsöverförd
HIV-1-smitta sedan 1985.

Blodtransfusion kan öka mortaliteten
I en prospektiv europeisk epidemiologisk studie av Vincent
och medarbetare [1] har man undersökt grad av anemi och
transfusionsrutiner under en tvåveckorsperiod (n=3 534, 134
intensivvårdsavdelningar). Vid inskrivning på intensivvårds-
avdelning var i medeltal Hb-nivån 112 g/l (standardavvikel-
se 2,3), men 29 procent av patienterna hade ett Hb <100 g/l.
Totalt 37 procent fick transfusion under intensivvårdsvistel-
sen, och för patienter som vårdats på IVA i mer än en vecka
gavs blod i 75 procent av fallen. Hemoglobinnivå vid första
transfusionstillfället var i medeltal 84 g/l (standardavvikelse
1,3). Transfusioner gavs i större utsträckning vid högre ålder,
låga Hb-nivåer och ökad grad av multiorgansvikt. 

Mortaliteten för dem som fått transfusion jämfört med dem
som inte fått någon transfusion var 18,5 mot 10,1 procent
(P<0,001), och transfunderade patienter hade högre morta-
litet än icke-transfunderade för varje nivå på initialt Hb-vär-

de. I ett inte helt lättbegripligt separat matchningsförfarande
där man tagit hänsyn till bakgrundsfakta (ålder, kön, intag-
ningsätt, diagnos, grad av multiorgansvikt, sjukdomssvårig-
hetsgrad, initial Hb-nivå, preexisterande anemi eller nyligen
genomgången blödning) förelåg fortfarande en skillnad i
mortalitet för dem som fått respektive inte fått transfusion,
22,7 mot 17,1 procent (P<0,02). 

Kritik kan förstås riktas mot att ett kausalsamband mellan
transfusion och mortalitet inte säkert föreligger, eftersom in-
dikationer för transfusion inte redovisas och eftersom studien
är en observationsstudie. Författarna konkluderar dock att an-
emi är vanlig hos intensivvårdspatienter samt att transfusion
kan innebära ökad risk för dödlighet.

Transfusion kan öka infektionsbenägenheten
I en amerikansk retrospektiv studie av Taylor och medarbeta-
re (n=1 717) [2] på en allmän intensivvårdsavdelning har re-
lationen mellan transfusion och nosokomial infektion stude-
rats. Transfunderade patienter hade en högre frekvens noso-
komiala infektioner, 15,4 mot 2,1 procent (P<0,05). Ju fler
transfusioner, desto större var risken för infektion – för varje
ny enhet som transfunderades ökade infektionsinsjuknandet
med en faktor på 1,5. Sjukhusmortaliteten var 24,3 procent
för dem som fått transfusion mot 10,2 procent (P<0,0001) för
dem som inte transfunderats. 

Även här kan kritik riktas mot att kausalsambandet mellan
transfusion och infektion inte är säkert, eftersom övriga pati-
entuppgifter och typ av blod inte redovisas. 

Restriktiv regim för transfusion utan större risk
Hebert och medarbetare [3] randomiserade patienter (n=831)
till grupper med restriktiv respektive liberal transfusions-
gräns motsvarande Hb-nivåer på 70–90 g/l respektive
100–120 g/l och där transfusioner gavs först när Hb-nivån var
<70 respektive <100 g/l. Patienter med pågående blödning,
kronisk anemi, instabil angina eller pågående hjärtinfarkt var
exkluderade. Totalt erhöll 33 procent färre patienter transfu-
sion i den »restriktiva« gruppen jämfört med den »liberala«,
och inte oväntat erhöll gruppen med restriktiv transfusion
mindre blod: 2,6 (4,1) enheter mot 5,6 (5,3) enheter. 

I den restriktiva transfusionsgruppen var 30-dagarsmorta-
liteten 18,7 procent mot 23,3 procent i den liberala (P=0,11).
Sjukhusmortaliteten, men ej 60-dagarsmortaliteten, var sig-
nifikant lägre i den restriktiva gruppen. För patienter med
lindrig till måttlig sjukdomsvårighetsgrad (skattad med 
Apache II, »acute physiology and chronic health evaluation«)
var 30-dagarsmortaliteten signifikant lägre i gruppen med re-
striktiv transfusionsgräns, 8,7 mot 16,1 procent (P=0,03), och
även för patienter yngre än 55 år, 5,7 mot 13,0 procent
(P=0,021). Noterbart var att frekvensen av kardiella kompli-
kationer som lungödem och akut hjärtinfarkt var högre i grup-
pen med liberal transfusionsgräns, 21,0 mot 13,2 procent
(P<0,01). 

Förutom att vissa patientgrupper var exkluderade kan kri-
tik riktas mot att en stor andel patienter (1 201/2 039) som
uppfyllde inklusionskriterierna inte medverkade i studien; i
cirka 50 procent av dessa fall hade ansvarig läkare avböjt pa-
tientens deltagande. 

Författarnas konklusion var att en restriktiv hållning till
transfusion inte medför ökad risk – en restriktiv hållning kan-
ske till och med är överlägsen en traditionell liberal transfu-
sionsregim. Undersökningen, som väckt mycket uppmärk-
samhet, har fått stor inverkan på synen på blodtransfusioner
inom intensivvården. I uppföljningar som tillkommit efter
studien har befintlig transfusionspraxis studerats. Transfu-
sion gavs först vid ett Hb <90 g/l i 75 procent av fallen [8],
och transfusion gavs först vid ett genomsnittligt Hb-värde på
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84 g/l [1]. I ytterligare en uppföljning gavs blod på felaktig in-
dikation utifrån nationella riktlinjer i bara 3 procent av fallen
[13].

Hebert och medarbetare [14] har även konkluderat att den
restriktiva transfusionsregimen inte medförde någon ökad
mortalitet hos patienter med kardiella sjukdomar. I en sub-
grupp av patienter med ischemisk hjärtsjukdom förelåg dock
en icke-signifikant minskad överlevnad i gruppen med re-
striktiv transfusionsregim. Samma författare har dock tidiga-
re konkluderat att anemi ökar risken för död hos kritiskt sju-
ka patienter med hjärtsjukdomar [7]. Man konkluderade även
att för anemiska patienter med kardiella sjukdomar kan en ök-
ning av Hb-värdet förbättra överlevnaden. I en översiktsarti-
kel om myokardischemi och anemi sammanfattas att risker
för myokardischemi inte föreligger vid Hb-nivå över 90–100
g/l [15]. 

Sambandet mellan anemi, transfusion och mortalitet hos
äldre (<65 år) patienter med akut myokardinfarkt vid inlägg-
ningen har studerats retrospektivt i en stor studie (cirka
79 000 patienter) [16]. Låg EVF var förenad med en ökad 30-
dagarsmortalitet, och de patienter med EVF <33 procent vid
ankomsten som transfunderats hade lägre 30-dagarsmorta-
litet. För patienter med ischemisk hjärtsjukdom föreligger
därför en risk med en alltför restriktiv transfusionsregim. 

I ytterligare en efteranalys har Hebert och medarbetare
[17] även visat att respiratortider samt lyckad urträning efter
respiratorbehandling var lika, oavsett om patienten behand-
lats med restriktiv eller liberal transfusionsregim. Patienter
med COPD eller där det varit svårt med respiratorurträningen
kan dock vara behjälpta av en högre Hb-gräns enligt andra
författare [18, 19]. 

Spelar typ av blod någon roll?
I Sverige finns huvudsakligen två typer av erytrocytkoncen-
trat: dels helblod där man tar bort plasma och lättcellsskiktet
(buffy coat) och tillsätter 100 ml SAGMAN(salin, adenin,
glukos och mannitol)-lösning, dels helblod där man tar bort
plasma och lättcellsskiktet, tillsätter 100 ml SAGMAN-lös-
ning och sedan filtrerar koncentratet. I första fallet finns un-
gefär 50 procent av leukocyterna i helblodet kvar, i en filtre-
rad enhet finns <0,5 promille av leukocyterna. I och med att
blodgivarna kan variera i Hb-nivå, lägsta godkända nivå för
kvinnor är 125 g/l och för män 135 g/l, kommer erytrocytkon-
centratet att variera. Det skall vara >43 g hemoglobin/enhet i
ett erytrocytkoncentrat där lättcellsskiktet tagits bort, enligt
riktlinjer från Europarådet. Enligt statistik från egna kvalitets-
kontroller varierar hemoglobinnivån mellan 50 och 60 g/en-
het.

Metodologisk kritik kan som noterats riktas mot de här re-
dovisade studierna, och inte i någon av dem är redovisningen
av vilken typ av blod som transfunderats fullständig. 

Erytrocytkoncentrat där man tagit bort lättcellsskiktet
tycks av metodbeskrivningarna vara vanligast förekomman-
de [2, 3], men även leukocytbefriat blod har getts (46 procent
[1]). Typ av blod som getts kan tänkas påverka tolkningen av
funna resultat, särskilt gäller det konklusioner om transfusio-
ners inverkan på mortalitet och infektionsbenägenhet. 

Undersökningar i samband med vissa typer av kirurgi [20-
24] har i och för sig redovisat data som kan tala för ett sam-
band mellan transfusion och ökad infektionsfrekvens. Även
om flera av dessa studier vinnlagt sig om att med statistiska
metoder kompensera för bakgrundsfaktorer som initialt Hb,
kirurgiska ingreppets längd i tid, chock m m grumlas tolk-
ningen även här av att olika typer av blod har getts. 

Undersökningar talar för att leukocytbefriat blod som
transfunderats i det perioperativa förloppet ger mindre risk för
infektiösa komplikationer [25-27], men inga motsvarande

data finns specifikt för enbart intensivvårdspatienter. För
hjärtkirurgipatienter, särskilt när fler än tre transfusioner
krävts, resulterade leukocytbefriat blod i en signifikant
minskning av postoperativ 60-dagarsmortalitet, vilken bara
till en del kunde förklaras av en icke-signifikant högre infek-
tionsfrekvens för patienter som fått erytrocytkoncentrat [27]. 

I en studie från 2002 [28] på patienter som genomgått
hjärtkirurgi kunde man visa att antalet komplikationer mins-
kade under det år då man hade genomfört övergången till leu-
kocytbefriade erytrocyttransfusioner jämfört med året
dessförinnan då man använt standardkomponenter. Man kun-
de visa att vårdtider på intensivvårdsavdelning och sjukhus,
antalet dagar med antibiotikaterapi samt dödsfall under vård-
tiden minskade signifikant. Även om andra författare inte de-
lar uppfattningen [29] att leukocytbefriat blod påverkar infek-
tionsfrekvensen är det inte otänkbart att skillnaden mellan
transfunderade och icke-transfunderade/restriktivt transfun-
derade inte längre är lika uppenbar som tidigare om enbart
leukocytbefriat blod ges. 

I Sverige ökar användningen av leukocytbefriat (filtrerat)
blod. Under 2001 användes leukocytbefriade erytrocytkon-
centrat vid 43 procent av alla transfusioner i Sverige, en ök-
ning på 32 procent jämfört med år 2000. I Stockholm, Göte-
borg, Malmö och Örebro används leukocytbefriat erytrocyt-
koncentrat till 100 procent. I januari 2001 röstade det ameri-
kanska Advisory Board on Blood Safety and Availability for
the Department of Health and Human Services att rekommen-
dera FDA att implementera övergång till leukocytbefriat eryt-
rocytkoncentrat så snart som möjligt.

Transfundera med eftertanke!
Även om det kan vara svårt att påverka många av de faktorer
som bidrar till anemi hos intensivvårdspatienter kan strikta
ordinationer för provtagningar förhindra onödigt transfu-
sionsbehov. Inga studier kan entydigt styrka att en viss Hb-
nivå för intensivvårdspatienter är lämplig eller optimal. Det
är inte otänkbart att förmågan till kompensationsmekanismer,
som möjligheter att öka cardiac output och extraktionsgrad av
syrgas i vävnaden, kan variera hos kritiskt sjuka. 

Sammanfattningsvis anser vi att en restriktiv hållning till
transfusioner, med vissa undantag, inte innebär ökade risker
samt att ett samband mellan transfusion och ökad risk för no-
sokomiala infektioner eller ökad mortalitet inte kan uteslutas
om enbart icke-leukocytbefriat blod används. Såväl en re-
striktiv transfusionsregim som bruket av leukocytbefriat blod
är därför särskilt indicerat på intensivvårdspatienter, som ofta
kan vara immunsupprimerade på grund av såväl sjukdom som
övrig behandling. 

Beslut om transfusion bör alltid föregås av en bedömning
av patientens hemodynamik (hypovolemi utesluts), förmåga
till kompensationsmekanismer (cardiac output, lungfunktion,
möjlighet att öka syrgasextraktion i vävnad), förekomst av
kardiopulmonala sjukdomar och förmåga att klara ytterligare
Hb-fall. Indikation för transfusion skall ske på individuell ba-
sis och inte utifrån ett visst Hb-värde. En rutinmässig tillför-
sel av flera enheter samtidigt vid anemi är inte indicerad.

I början av 2003 kom ett direktiv från EU (2002/98/EG)
där förutom krav på blodcentralerna vad gäller kvalitet och
säkerhet i hela processen från givare till färdig komponent
även finns krav på hemovigilans (»blodövervakning«). Alla
allvarliga biverkningar vid och efter transfusion skall anmä-
las. Dessa skall därefter årligen sammanställas och rapporte-
ras till EU. I Sverige håller representanter för regionblodcen-
tralerna på att ta fram rapporteringsdokument som sannolikt
finns tillgängliga snart. I flera länder i Europa finns sådana sy-
stem redan implementerade. Det som har varit tillgängligt
längst är SHOT (serious hazards of transfusions), som sedan
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1996 arbetat med nationell samordning i Storbritannien. De-
ras rapporter kan läsas på www.shot.demon.co.uk

Förutom dessa beaktanden finns det i dagsläget fog för föl-
jande rekommendationer: 

• Intensivvårdspatienter med pågående blödning transfun-
deras med blod utifrån storleken på blödningen.

• Patienter med pågående myokardischemi bör inte ha utta-
lad anemi, och Hb-nivån bör därför hållas högre än hos
andra intensivvårdspatienter. Även om säkra kunskaper
om lämplig nivå saknas torde, utifrån nuvarande kunskap,
en nivå kring 100 g/l vara lämplig (kanske till och med
högre) för att lättare klara träning ur respirator och som
marginal för ytterligare anemi vid ockult blödning. 

• För patienter med stabil hemodynamik och utan ovanstå-
ende riskfaktorer talar data för en restriktiv inställning till
transfusion vid Hb-värden under 100 g/l. Bevisligen med-
för detta inte någon ökad risk; kanske ger det till och med
en mindre risk än en liberal transfusionsregim även vid ni-
våer på 70–90 g/l. Mängden transfunderat blod skall be-
gränsas för att nå dessa målvärden.

Alternativa metoder för transfusion som erytropoetin har fö-
reslagits och även prövats bland intensivvårdspatienter där
erytropoetin såväl ökar Hb som minskar behovet av transfu-
sion [30]. 

Fortfarande är dock erytropoetinets roll och eventuella in-
verkan på överlevnad inte slutgiltigt klarlagd [31]. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Intensive care patients need blood transfusions 
– within limits. Risks must be weighed against
potential benefit on an individual level

Hans Blomqvist, Kerstin Sondell
Läkartidningen 2003;100:3307-10

Anaemia is common in intensive care and its caus-
es multifactorial. Blood transfusion is not without
risks and the efficacy of stored blood to increase tis-
sue oxygenation has been questioned. Still, trans-
fusion is common; more than 80% of patients stay-
ing more than one week in ICU receive transfusion
of more than one unit of red blood cells. Recent data
in intensive care patients support that there might
be a relation between transfusion and an increased
incidence of nosocomial infections as well as in-
creased mortality rate. There is also evidence for a
benefit with the use of leucocyte reduced trans-
fusions. With exception for patients with ongoing
bleeding, instabile angina, myocardial infarction or
COPD during weaning, a restrictive regime with a
haemoglobin concentration between 70-90 seems
to be without risks. 
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