
R2 Postoperativ överlevnad efter levertransplantation 

Mått Andel patienter som är vid liv efter 1 år efter att patientens genomgått 

levertransplantation utav alla patienter som är att betrakta som en 

standardtransplantation. 

Mätenhet Procent, redovisas som rullande 12 månader, kvartalsvis 

Syfte Måtten visar andelen av levertransplantationspatienter med en normalrisk som 

överlever efter att ha genomgått transplantation 

Måtten avser att mäta kvaliteten och tillgängligheten på vården i innan och under 

levertransplantation och även det fortsatta omhändertagandet i vårdkedjan efter 

utskrivning från NHV-enheten. 

En standardtransplantation definieras som en transplantation med ett riskpanorama 

som på förhand kan betecknas som ett lågriskscenario. Det innebär att patienten inte 
skall ha uttalade riskfaktorer i form av hög ålder, avancerad leversjuklighet eller 

andra svårt komplicerade faktorer till ingreppet. Det innebär också att det donerade 

organet och under vilka omständigheter omhändertagandet skett har fallit inom 
standardkriterier. Andelen standardtransplantationer uppgår för närvarande till ca 

50% av alla levertransplantationer i Sverige.   

Typ av indikator Medicinska resultat 
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begränsningar 

 

Endast resultat för standardtransplantationer redovisas (c:a 50% av alla 

transplantationer. På grund av relativt små volymer kan enstaka dödsfall resultera i en 

relativt stor procentuell skillnad. 

Teknisk beskrivning 
Populationen är alla standardtransplantationer som genomförts under året. En 

standardtransplantation ska uppfylla följande kriterier: 

• MELD-score (Model for end stage liver disease) ≤ 20 

• BAR score (Balance of risk) ≤ 9 (BAR är ett sammansatt mått som 

innefattar donatorsålder, MELD hos recipient, recipientålder, 

Retransplantationsstatus, respiratorvård recipient, kall ischemitid) 

• Ej akut leversvikt 

• Ej respiratorvård 

• Ej DCD (donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd) 

• Inga kirurgiska riskfaktorer (Retransplantation, portatrombos, tidigare stor 

abdominell kirurgi, split och reducerade graft) 

• Ej barn 

Täljare: Antal levertransplantationer, enligt nämnaren, där patienten är vid liv efter 1 år från 

det att patienten genomgått levertransplantation  

Nämnare: Samtliga patienter som genomgått standardlevertransplantation under det aktuella 

året.  

Beskrivning för patienten Indikatorn mäter andelen patienter som under en 12-månadersperiod överlevt minst 1 

år efter genomförd levertransplantation. Alla diagnoser är inkluderade men för att 
kunna göra en bra jämförelse med andra enheter har här valts att redovisa utfallet för 

transplantation som genomförts under standardiserade betingelser, s.k. 

standardtransplantation. Denna grupp utgörs av transplantationer med ett förväntat 
normalt riskutfall. Övriga transplantationer t.ex. re-transplantationer, akuta 

transplantationer, transplantationer vid svår sjuklighet och/eller hög ålder har en 

förväntad något högre riskprofil och innefattas inte i denna indikator. Observera att 
resultatet bygger på patienter som har transplanterats för minst 1 - 2 år sedan då det 

krävs minst 1 års uppföljning för att studera 1-årsöverlevnad. 

 

 

 


