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Förord 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i april år 2012 i 
uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska utvärderingar av 
medicintekniska produkter. Verksamheten bedrevs i form av en 
försöksverksamhet och slutredovisades den 5 november år 2013. 
Slutredovisningen bestod dels av kunskapsunderlag i form av 
hälsoekonomiska utvärderingar av de utvalda medicintekniska 
produktgrupperna, dels av en bedömning hur en permanent verksamhet kan 
utformas. Uppdraget förlängdes och TLV utarbetade under år 2014 två 
kunskapsunderlag. Uppdraget slutredovisades den 31 december 2014. 
 
TLV fick fortsatt regeringsuppdrag gällande försöksverksamhet med 
hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2015. 
 
Det saknas svenska rekommendationer gällande användning av 
trombektomi. Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att revidera de 
nationella riktlinjerna för strokesjukvård och i detta arbete ingår 
frågeställningar gällande användningen av trombektomi. Socialstyrelsen och 
TLV har därför samarbetat gällande det medicinska kunskapsunderlaget som 
ligger till grund för TLV:s hälsoekonomiska utvärdering.  
 
Detta kunskapsunderlag syftar till att stödja jämlik vård och bidra till 
nationell samordning, genom att landstingen får tillgång till samma underlag 
inför beslut om införande av nya metoder i vården. Inom ramen för 
uppdraget fattar TLV inte några beslut, utan tar fram hälsoekonomiska 
underlag för beslut i landstingen.  
 
 
Stockholm den 29 oktober 2015 
 

 
 

Sofia Wallström  

Generaldirektör  
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Sammanfattning 

TLV har i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska utvärderingar av 
medicintekniska produkter. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 
den 31 december 2015.  
 
I Sverige registrerades 23 600 vårdtillfällen för akut stroke under år 2014. 
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till 
permanenta funktionsnedsättningar för vuxna. Stroke påverkar därmed 
patienternas livskvalitet. Samhällskostnaderna för stroke beräknas till cirka 
16 miljarder kronor årligen.  
 
Många strokepatienter behandlas med intravenös trombolys som är en 
etablerad och effektiv behandlingsmetod. Intresset för alternativa 
behandlingar har ökat under senare år, dels på grund av att intravenös 
trombolys har begränsad effekt vid akut svår ischemisk stroke och dels för 
att en del patienter har kontraindikationer för behandlingen. Som tillägg till 
standardbehandlingen, med intravenös trombolys om indicerat, finns 
numera behandlingsalternativet trombektomi för behandling av akut svår 
ischemisk stroke. Trombektomi innebär att man för in en kateter, vanligen 
med en så kallad stent retriever, i en artär i ljumsken och drar ut proppen. 
 
Socialstyrelsen och TLV har samarbetat gällande det medicinska 
kunskapsunderlaget som ligger till grund för den hälsoekonomiska 
utvärderingen. Detta kunskapsunderlag baseras på fem publicerade kliniska 
studier: MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND IA, SWIFT PRIME och REVASCAT. 
Studierna visar på en bättre klinisk effekt och en ökad patientnytta för 
patienter som behandlats med intravenös trombolys med 
tilläggsbehandlingen trombektomi jämfört med patienter som enbart 
behandlats med intravenös trombolys. Trombektomi rekommenderas 
numera internationellt som behandling när intravenös trombolys inte 
bedöms vara tillräckligt. 
 
I Sverige finns ännu ingen nationell behandlingsrekommendation. Syftet 
med kunskapsunderlaget är att stödja jämlik vård och bidra till nationell 
samordning, genom att landstingen har tillgång till samma underlag inför 
beslut om införande av nya metoder i vården. Kunskapsunderlaget bygger på 
bästa tillgängliga kunskap. Inom ramen för uppdraget fattar TLV inte några 
beslut, utan tar fram hälsoekonomiska underlag för beslut i landstingen. 
 
Resultatet av TLV:s utvärdering visar att trombektomi med stor sannolikhet 
är en kostnadseffektiv behandlingsmetod vid akut svår ischemisk stroke. I 
TLV:s grundscenario var kostnaden per vunnet QALY låg. Andelen av 
patienter med en stroke som är lämplig för trombektomi och har behov av 
särskilt boende är osäker. Därför gjordes även en känslighetsanalys för att 
beräkna ett extremfall där svårt sjuka patienter har betydligt högre vård- och 
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omsorgskostnader i jämförelse med den generella strokepopulationen. 
Resultatet av känslighetsanalysen visade att vård- och omsorgskostnaderna 
hade stor påverkan på resultatet och skulle innebära att resultatet blev 
kostnadsbesparande. TLV har utgått från att det idag föreligger samma 
betalningsvilja för medicinteknik som för läkemedel i förmånssystemet. Om 
detta överensstämmer med landstingens faktiska betalningsvilja kan TLV 
inte uttala sig om.  
 
TLV:s kunskapsunderlag består i normalfallet av två delar. Den första delen 
av kunskapsunderlaget beskriver kunskapsläget gällande aktuellt tillstånd, 
behandlingspraxis och en sammanvägd hälsoekonomisk utvärdering. Den 
andra delen beskriver de organisatoriska förändringar som införande av en 
ny metod kan kräva, exempelvis gällande utbildning, budget, behov av 
utvärdering och uppföljning. 
 

De två delarna i kunskapsunderlaget om trombektomi publiceras separat. 
Anledningen till detta är att möta landstingens behov och leverera den första 
delen, som inkluderar den hälsoekonomiska utvärderingen, tidigare. I den 
andra delen kommer TLV att följa upp den hälsoekonomiska utvärderingen 
och då kommer aspekter som är förknippade med hälso- och sjukvårdens 
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt relevanta etiska 
aspekter att utredas. Den andra delen av kunskapsunderlaget kommer att 
publiceras innan sommaren 2016. 
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1 TLV:s medicinteknikuppdrag 

1.1 Regeringsuppdraget 

I april år 2012 fick TLV i uppdrag av regeringen att i form av en 
försöksverksamhet göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska 
produkter. Uppdraget slutredovisades i november år 2013.  
 
I samband med TLV:s slutredovisning utvidgade regeringen 
försöksverksamheten. I det nya uppdraget ingick att vidareutveckla hur TLV 
ska utvärdera medicintekniska produkter samt att göra hälsoekonomiska 
utvärderingar av minst två nya medicintekniska produktgrupper/ metoder. 
För budgetåret 2015 förlängde regeringen försöksverksamheten för TLV med 
fortsatt uppdrag att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska 
produkter och metoder. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 
31 december 2015. 
 
Enligt regeringen ska följande produktegenskaper beaktas vid urval av de 
metoder som ska utvärderas:  

- avse en stor patientpopulation  
- kunna leda till ökad involvering och autonomi för patienter 
- ha kostnadsbesparingspotential inom sjukvården, särskilt 

primärvården och den specialiserade öppenvården  
 
De hälsoekonomiska utvärderingarna ska bland annat syfta till att stödja 
hälso- och sjukvårdshuvudmännen vid upphandling och beslut om att införa 
nya medicintekniska metoder. För att utvärderingarna ska göra störst nytta 
bör de genomföras i ett tidigt skede, ibland även innan det finns publicerade 
kliniska data men efter det att produkten blivit CE-märkt. 
 

1.2 Utgångspunkt för TLV:s arbete 

1.2.1 Den etiska plattformen 

 
TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar utgår från den etiska plattformen och 
har som mål att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som 
fördelas inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens etiska 
plattform, vilken riksdagen beslutat om, ska gälla vid prioriteringar inom 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Den etiska plattformen utgår från 
tre principer: människovärdesprincipen, behovs-och solidaritetsprincipen 
samt kostnadseffektivitetsprincipen.  
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Människovärdesprincipen är en övergripande princip som innebär att alla 
människor har lika värde och samma rätt till vård. Principen kan sägas 
utgöra den ram inom vilken prioriteringsbeslut alltid måste ske. Behovs- och 
solidaritetsprincipen innebär att om prioriteringar måste ske mellan olika 
åtgärder ska mer av vårdens resurser ges till de mest behövande, således de 
patienter med de svåraste tillstånden och de med den sämsta livskvaliteten. 
Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan olika åtgärder bör 
en rimlig relation råda mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa 
och förhöjd livskvalitet. Vid prioriteringsbeslut behöver därmed en 
avvägning göras mellan behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen.  
 
Sammanfattningsvis handlar kostnadseffektivitetsprincipen om den mängd 
nytta för patienter som skapas per satsad krona, och behovs- och 
solidaritetsprincipen handlar om att den mängd nytta för patienter som 
skapas ska vara rättvist fördelad. TLV gör avvägningen genom att acceptera 
mindre hälsovinst per satsad krona desto svårare en sjukdom är. 
 

1.2.2 Samhällsekonomiskt perspektiv 

 
En viktig utgångspunkt i TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar av 
medicinteknik är ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett 
samhällsekonomiskt perspektiv innebär att kostnader utanför sjukvården tas 
med i den hälsoekonomiska utvärderingen. Detta skiljer TLV:s arbete från 
det arbete som landstingen vanligen själva utför. I detta kunskapsunderlag 
tas inte alla indirekta kostnader i beaktande. Kostnader för anhörigvård har 
inte kunnat inkluderas. 
 

1.2.3 Hälsoekonomiska utvärderingar har ibland begränsat 
evidensunderlag 

 
Inför landstingens beslut om införande av en ny behandling, beslut om inköp 
eller upphandling av en ny behandling är det av stor vikt att en 
hälsoekonomisk utvärdering genomförs. Ju mer evidens som finns om en 
medicinteknisk produkt desto mindre blir osäkerheten i bedömningen av 
kostnadseffektiviteten. Det finns alltid osäkerhet när det gäller 
hälsoekonomiska modeller. Evidensen kan vara bristfällig och validerad data 
kan saknas. Trots detta bedömer TLV att det är viktigare att ha ett 
beslutsunderlag baserat på bästa tillgängliga data, om än med viss osäkerhet, 
än inget beslutsunderlag alls. Brist på evidens kräver alltid att utvärderingen 
tar hänsyn till de särskilda problem och svårigheter som finns för 
medicintekniska produkter i tidig fas. 
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1.2.4 Det är inte begränsat evidensunderlag gällande trombektomi 

 
Detta kunskapsunderlag baserat på bland annat fem randomiserade 
kontrollerade studier; MR CLEAN [1], ESCAPE [2], EXTEND IA [3], SWIFT 
PRIME [4] och REVASCAT [5], varav samtliga är publicerade. Mot bakgrund 
av detta bedömer TLV att tillgången på evidens i detta fall är god. 
 

1.2.5 Kunskapsunderlaget 

 
Syftet med kunskapsunderlaget är att stödja jämlik vård och bidra till 
nationell samordning, genom att landstingen får tillgång till samma underlag 
inför beslut om införande av nya metoder i vården. Kunskapsunderlaget 
bygger på bästa tillgängliga kunskap. Slutsatserna är inte bindande utan ska 
användas som stöd och vägledning för landstingen.  
 
I detta kunskapsunderlag har TLV samarbetat med Socialstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) programråd för stroke som 
utvärderar trombektomi.  
 
TLV:s kunskapsunderlag beskriver kunskapsläget gällande aktuellt tillstånd, 
behandlingspraxis och en sammanvägd hälsoekonomisk utvärdering. Den 
andra delen beskriver de organisatoriska förändringar som införande av en 
ny metod kan kräva, exempelvis gällande utbildning, budget, behov av 
utvärdering och uppföljning. 
 

De två delarna i kunskapsunderlaget om trombektomi publiceras separat. 
Anledningen är att möta landstingens behov och leverera den första delen, 
som inkluderar den hälsoekonomiska utvärderingen, tidigare. I den andra 
delen kommer TLV att följa upp den hälsoekonomiska utvärderingen och då 
kommer aspekter som är förknippade med hälso- och sjukvårdens 
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt relevanta etiska 
aspekter att utredas. Den andra delen av kunskapsunderlaget kommer att 
publiceras innan sommaren 2016. 
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2 Behandling av stroke med 
intravenös trombolys och 
trombektomi 

Sammanfattning  
 
Stroke är ett samlingsnamn för ischemisk stroke (stroke orsakad av propp), 
och hemorragisk stroke (hjärnblödning). Vid en ischemisk stroke utsätts 
delar av hjärnan för syrebrist till följd av att en blodpropp blockerar 
blodflödet i något av hjärnans kärl. Detta leder till en hjärninfarkt om inte 
blodflödet återställs i tid. I Sverige registrerades 23 600 vårdtillfällen för 
akut stroke under år 2014. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och 
den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna.  
 
Intravenös trombolys är en etablerad och effektiv behandling om den sätts 
in inom 4 timmar och 30 minuter efter strokedebut. Behandlingen är dock 
inte alltid tillräcklig och kan inte användas vid hög risk för blödning hos 
patienten.  
 
Vid plötslig ocklusion av hjärnans större artärer löper patienten risk att 
drabbas av omfattande hjärnskador. Intravenös trombolys är effektiv om 
proppen är mindre och är lokaliserad i mindre artärer. Ju större proppen är 
desto mindre effektiv är behandlingen för att lyckas lösa upp den. Således 
har vi fram till idag inte haft någon effektiv behandling för de patienter som 
löper störst risk att drabbas av de mest omfattande hjärnskadorna. Nu finns 
det ett ytterligare behandlingsalternativ för akut svår ischemisk stroke, 
trombektomi. Denna behandling innebär att man för in en kateter, vanligen 
med en så kallad stent retriever, i en artär i ljumsken och drar ut proppen. 
 
Idag finns det inte några svenska nationella rekommendationer gällande 
användning av trombektomi. Socialstyrelsen arbetar dock med uppdatera 
riktlinjerna för stroke gällande bland annat användningen av trombektomi. 
Socialstyrelsen och TLV har därför samarbetat gällande det medicinska 
kunskapsunderlaget. Trombektomi rekommenderas numera internationellt 
som behandling när intravenös trombolys inte bedöms vara tillräckligt. 
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2.1 Stroke 
 
Stroke är ett samlingsnamn för ischemisk stroke (stroke orsakad av propp), 
och hemorragisk stroke (hjärnblödning) där hjärt-kärlsjukdom är en 
bakomliggande orsak. Vid en ischemisk stroke utsätts delar av hjärnan för 
syrebrist till följd av att en blodpropp blockerar blodflödet i något av 
hjärnans kärl. Detta leder till en hjärninfarkt om inte blodflödet återställs i 
tid. De besvär som drabbar patienten vid ischemisk stroke varierar och beror 
bland annat på vilket område av hjärnan som drabbas och hur omfattande 
hjärnskadan blir. 
 
I Sveriges nationella kvalitetsregister för stroke, Riksstroke, registrerades 
cirka 23 600 vårdtillfällen för akut stroke under år 2014 [6]. De registrerade 
vårdtillfällena inkluderar både förstagångsinsjuknanden och 
återinsjuknanden. I jämförelse med år 2013 är detta en minskning med cirka 
800 vårdtillfällen [6]. Den nedåtgående trenden under de senaste åren 
fortsätter och beror sannolikt på en minskad risk för att insjukna [6]. Av de 
registrerade strokefallen under år 2014 berodde 86 procent på en propp [6, 
7] och 13 procent berodde på blödningar i hjärnans vävnad [6]. Blödning 
mellan hjärnhinnorna, subaraknoidalblödning, drabbar cirka fem procent av 
alla vuxna strokepatienter [7] men registreras inte idag i Riksstroke. 
 
Ungefär var femte patient som drabbas av stroke avlider. Detta gör stroke till 
den tredje vanligaste dödsorsaken [8, 9]. Stroke är den vanligaste orsaken till 
långvariga funktionsnedsättningar hos vuxna vilket medför stora vårdbehov 
[9] och innebär även vanligen att patientens livskvalitet minskar.  
 
Patienter med ischemisk stroke med tilltäppning i hjärnans stora kärl inom 
den främre cirkulationen, tillhör den gruppen av strokepatienter som har 
störst risk för att avlida eller drabbas av en svår funktionsnedsättning. 
Ischemisk stroke i basilaris har ännu sämre prognos. 
 

2.1.1 Höga samhällskostnader för stroke 

 
Den genomsnittliga kostnaden för behandling av en genomsnittlig 
strokepatient uppgår till cirka 162 500 kronor per individ det första året efter 
insjuknandet. Den genomsnittsliga kostnaden för sjukvård, kommunal 
omsorg och nedsatt arbetsförmåga för en genomsnittlig patient uppskattas 
till totalt 741 000 kronor per individ och livstid [10]. Det innebär att de 
totala samhällsekonomiska kostnaderna för de patienter som insjuknade 
under år 2009 motsvarade cirka 16,1 miljarder kronor [10]. Gruppen av 
patienter med tilltäppning av hjärnans stora kärl inom främre cirkulationen 
har sannolikt högre kostnad per genomsnittlig patient. 
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2.2 Behandling av stroke 

2.2.1 Intravenös trombolys är en effektiv behandling av stroke 

 

Intravenös trombolys med alteplas (ett propplösande läkemedel), har varit 
en etablerad behandling av hjärninfarkt under en längre tid [11]. Det finns 
vetenskapligt stöd för behandlingens effektivitet och säkerhet [11].  
 
Om en individ behandlas med intravenös trombolys inom tre timmar från 
första symptom förbättras chansen att bli helt eller nästan helt återställd 
markant. Den positiva kliniska effekten avtar dock över tid [12]. Detta 
betyder att även om sannolikheten för att patienten blir helt eller nästan helt 
återställd ökar om behandling sätts in mellan 3 till 4 timmar och 30 minuter 
efter symptomdebut så minskar andelen drastiskt i detta tidsintervall 
jämfört med om behandlingen sätts in tidigare [12]. Upplösningen av 
blodproppar efter intravenös trombolys kan ta upp till två timmar [13]. 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård från år 2009 
uppdaterades år 2014 avseende riktlinjerna för intravenös 
trombolysbehandling [14]. Enligt dessa riktlinjer bör en propplösande 
behandling erbjudas alla patienter, oavsett ålder, inom 4 timmar och 30 
minuter från första symptom [14]. När det gäller äldre patienter, över 80 år, 
bör särskilt risken med behandlingen ställas mot nyttan med behandlingen 
om tiden från första symptom överstiger tre timmar [14].  
 

2.2.2 Risker och biverkningar med intravenös trombolys 

 
Det finns grupper av patienter med ischemisk stroke som inte kan behandlas 
med intravenös trombolys framför allt på grund av hög risk för blödning. 
Den största gruppen är de patienter som behandlas med antikoagulantia, 
exempelvis Waran (INR >1,7) eller nyare typer av antikoagulantia (Pradaxa, 
Eliquis eller Xarelto). Andra grupper är de som nyligen genomgått 
operationer, patienter med mycket svåra bortfallsymptom, tidigare 
hjärnblödningar och även vid misstanke om subaraknoidalblödning trots 
normal datortomografisk underökning.  
 
Mellan fem och sex procent av patienterna drabbas av en allvarlig biverkning 
med intrakraniell blödning med klinisk försämring vid behandling av 
intravenös trombolys, det vill säga att ett blodkärl i hjärnan brister och 
börjar blöda [6]. 
 

2.2.3 Intravenös trombolys inte tillräcklig vid akut svår ischemisk stroke 

 
Vid plötslig ocklusion av hjärnans större artärer löper patienten risk att 
drabbas av omfattande hjärnskador. Hos majoriteten av patienter med akuta 
ischemisk stroke är emellertid mindre hjärnartärer drabbade med mer 
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begränsade hjärnskador som följd. Den behandling tillgänglig fram till idag 
med intravenös trombolys är effektiv om proppen är mindre och är 
lokaliserad i mindre artärer. Således finns idag en effektiv behandling för 
majoriteten av patienter med akut ischemisk stroke. Problemet med 
intravenös trombolys är dock att ju större proppen är desto mindre effektiv 
är behandlingen för att lyckas lösa upp den. Om en propp är mer än 8 mm 
lång och blockerar blodflödet i mellersta hjärnartärens första del klarar 
behandlingen med intravenös trombolys inte av att återställa blodflödet [15]. 
Vidare återställs blodflödet enbart hos en av tjugo patienter efter behandling 
med intravenös trombolys om proppen är lokaliserad i halspulsåderns sista 
del, vilket är den största artären som försörjer hjärnan [16]. Således har fram 
till idag inte funnits någon effektiv behandling för de patienter som löper 
störst risk att drabbas av de mest omfattande hjärnskadorna.  
 

2.2.4 Trombektomi  

 
Trombektomi är ytterligare ett behandlingsalternativ till akut svår ischemisk 
stroke och innebär att ett instrument förs in i ljumskartären och sedan styrs 
till blodproppen i hjärnans kärl där blodproppen mekaniskt avlägsnas. Detta 
ingrepp är således en mer invasiv behandling än intravenös trombolys, som 
sker genom att ett propplösande läkemedel, alteplas, ges som ett dropp i en 
ven. 
 
De tekniker som har använts vid trombektomi har utvecklats över tid. Äldre 
generationers teknik har inte visat sig tillräckligt effektiva [17-20]. 
Genombrottet för den mekaniska trombektomin följde med utvecklingen av 
så kallade stent retrievers [4, 21].  
 
Stent retrievers består av en stent, en metallnätscylinder som fälls ut över 
blodproppen. Blodproppen fastnar i metallnätet och kan sedan dras ut ur 
kärlet. Proceduren kan behöva upprepas om blodproppen eller delar av 
blodproppen kvarstår och fortsatt blockerar blodcirkulationen [22, 23]. Det 
är fortsättningsvis denna typ av trombektomi som åsyftas i detta 
kunskapsunderlag. 
 
Under våren 2016 publicerar TLV del 2 av kunskapsunderlaget om 
trombektomi som fokuserar på de organisatoriska aspekterna. Det bör dock 
redan nu nämnas att behandling med trombektomi är högspecialiserad vård. 
De som utför denna behandling måste vara subspecialiserade på 
neurointervention och huvudsakligen ägna sig åt detta för att kunna 
upprätthålla sina färdigheter. De flesta studier som har genomförts har haft 
krav på antal och frekvens av genomförda trombektomibehandlingar. För att 
resultaten från studierna ska kunna reproduceras är det rimligt att det ställs 
krav på liknande erfarenhet. Behandlingen utförs enbart på ett fåtal 
vårdinrättningar i Sverige. Det rör sig dessutom om relativt få patienter i 
Sverige som behandlas med trombektomi. 
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Det finns enbart ett uppskattat antal förväntadetrombektomier i en 
västerländsk population och dessa utgår ifrån antalet patienter som 
behandlas med intravenös trombolys. Cirka 20-30 procent av patienter som 
uppfyller kriterier för intravenös trombolys är enligt uppskattningen 
lämpliga för trombektomibehandling [24]. Enligt Riksstroke behandlas 2271 
patienter med intravenös trombolys i Sverige år 2014. För sjukhus med väl 
fungerande vårdkedjor för intravenös trombolys behandlas en något högre 
andel och det totala antalet patienter som behandlas med intravenös 
trombolys skulle då öka till drygt 3000 patienter. Utifrån detta antal 
intravenösa trombolysbehandlingar skulle det svenska behovet av 
trombektomibehandlingar uppskattningsvis ligga på mellan 450 och 900 
behandlingar. Ett annat sätt att uppskatta antalet trombektomibehandlingar 
är att utgå ifrån data från Karolinska Universitetssjukhuset som är ledande i 
Sverige gällande trombektomi. År 2012 låg andelen 
trombektomibehandlingar per 100 000 invånare på 5,3 vilket skulle 
motsvara cirka 510 behandlingar per år [25]. Den senare siffran stämmer väl 
överens med en tidigare uppskattning om cirka 550 utförda trombektomier 
årligen inom 3-4 år [26]. 
 
EVAS-registret (EndoVaskulär behandling av Akut Stroke) är ett nationellt 
register där detaljerade uppgifter kring utförande, resultat av olika 
diagnostiska metoder samt förekomst av komplikationer av ingreppen 
registreras [27]. Registret har presenterat sin första årsrapport [27] som 
redovisar data från behandlingar utförda från den 1 juli år 2013 till den 31 
december år 2014. Registret förväntas bli värdefullt för att följa 
behandlingseffekten i patientgruppen. Det finns även ett internationellt 
forskningsregister vid Karolinska Institutet där endovaskulära behandlingar 
vid stroke registreras, SITS-registret. 
 
Det saknas svenska nationella rekommendationer gällande 
behandlingsmetoden trombektomi. Det finns dock protokoll från de 
vårdinrättningar i Sverige som utför trombektomi. Socialstyrelsen arbetar 
för närvarande med att revidera de nationella riktlinjerna för strokesjukvård 
och i detta arbete ingår frågeställningar gällande användningen av 
trombektomi. TLV har därför samarbetat med Socialstyrelsen gällande den 
medicinska delen av kunskapsunderlaget. 
 

2.2.5 Internationellt rekommenderas trombektomi 

 
De första organisationerna som publicerade rekommendationer gällande 
trombektomi var European Stroke Organisation (ESO), European Society of 
Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) samt European Society 
of Neuroradiology (ESNR) som i samband med Karolinska Stroke Update 
konferensen publicerade ett konsensusdokument [28]. 
Rekommendationerna byggde på flera på varandra följande studier som visat 
en positiv effekt av trombektomi: MR CLEAN [1], ESCAPE [2], EXTEND IA 
[3], SWIFT PRIME [4] och REVASCAT [5], 2015. 
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Dessa organisationer rekommenderar bland annat att trombektomi sätts in 
hos akuta strokepatienter med ocklusion i de stora artärerna i den främre 
cirkulationen upp till sex timmar efter första symptomen i kombination med 
intravenös trombolys utförd inom 4 timmar och 30 minuter [28]. Om 
intravenös trombolys inte ska användas är trombektomi rekommenderad 
som första behandlingsalternativ vid ischemisk stroke orsakad av 
tilltäppning i stora blodkärl [28]. 
 
American Heart Association/American Stroke Association har publicerat 
rekommendationer i juli 2015 [29]. Enligt rekommendationerna [29] ska 
bland annat patienter som kan behandlas med intravenös trombolys 
behandlas med detta även om trombektomi övervägs. Patienterna ska vara 
över 18 år och ha tilltäppning av sista delen av halspulsådern (distala arteria 
carotis interna) eller mellersta hjärnartärens första segment (proximala 
arteria cerebri media (M1)) för att bli aktuella för trombektomibehandling 
[29]. Trombektomi ska även påbörjas inom sex timmar och intravenös 
trombolys ska ha satts in inom 4 timmar och 30 minuter [29].  
Canadian Stroke Best Practice Recommendations har publicerats i augusti 
2015 [30] även i Kanada rekommenderas trombektomi om patienten kan 
behandlas inom sex timmar. Trombektomi ska användas om patienten har 
fått intravenös trombolys eller om patienten inte kan behandlas med 
intravenös trombolys. 
 
I det konsensusdokument som European Stroke Organisation (ESO), 
European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) 
samt European Society of Neuroradiology (ESNR) i samband med 
Karolinska Stroke Update konferensen publicerade [28] rekommenderade 
stent retrievers, godkända av lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter, när 
trombektomi utförs. De konstaterade också att andra 
trombektomiinstrument eller ett instrument för proximal aspiration, 
godkända av lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter, kunde användas om 
snabb, fullständig och säker rekanalisering kunde uppnås. 
 
American Heart Association/American Stroke Association [29], har 
rekommenderat stent retrievers med motiveringen att andra produkter för 
trombektomi inte är tillräckligt utvärderade samt att de flesta patienter, 82 
till 100 procent, i de senast genomförda studierna [1-5] har behandlats med 
stent retrievers. Andra trombektomiinstrument användes i en del fall, vilket 
utgör 2 procent till 14 procent. Enligt rekommendationerna saknas det [29] 
publicerade randomiserade kliniska studier som visar kliniska fördelar för 
övriga produkter i jämförelse med stent retrievers.  
 
Canadian Stroke Best Practice Recommendations rekommenderar också 
stent retrievers I första hand men att andra typer av instrument kan 
användas [30].  
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2.2.6 Jämförelsealternativ 

 
Trombektomi används som ett tillägg till intravenös trombolys eller som 
förstahandsbehandling om intravenös trombolys inte kan ges. Det mest 
relevanta jämförelsealternativet till trombektomi som tillägg till intravenös 
trombolys, och det alternativ där det finns säkrast data, är därför behandling 
med enbart intravenös trombolys. Detta är även jämförelsealternativet i den 
hälsoekonomiska analysen, se kapitel 4. I den fortsatta analysen för den 
hälsoekonomiska utvärderingen gäller för patienter med akut svår ischemisk 
stroke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Översikt över jämförelsealternativen 
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3 Klinisk effekt och patientnytta 

Sammanfattning  
 
Kunskapsunderlaget jämför två behandlingar vid stroke: 

1) att behandla patienten med enbart intravenös trombolys  
2) att behandla patienten med intravenös trombolys och 

tilläggsbehandlingen trombektomi 
 

Kunskapsunderlaget baseras på fem studier: MR CLEAN, ESCAPE, 
EXTEND IA, SWIFT PRIME och REVASCAT. 
 
En sammanfattning av de fem studierna visar att tre månader efter en 
stroke hade en större andel av patienterna som behandlades med 
trombektomi en lägre funktionsnedsättning med möjlighet att leva 
självständiga liv utan behov av hjälp, jämfört med patienterna som inte fick 
tilläggsbehandlingen. 
 

 
 
Detta kapitel baserar sig på de fakta som framkommit i Socialstyrelsens 
kunskapsunderlag om inget annat anges, se bilaga 2. 
 

3.1 Fem studier som har påvisat effekten av stent 
retrievers  

 
Kunskapsunderlaget baseras på fem studier: MR CLEAN [1], ESCAPE [2], 
EXTEND IA [3], SWIFT PRIME [4] och REVASCAT [5]1. Det finns, som 
tidigare nämnts, även äldre studier där effekten av trombektomi har 
studerats. I studierna har dock äldre endovaskulära tekniker studerats. De 
faktorer som sannolikt har varit avgörande för att äldre studier inte påvisat 
någon klinisk effekt jämfört med intravenös trombolys har troligtvis 
sannolikt varit en kombination av ineffektiva endovaskulära tekniker och att 
man vid selektionen av patienter inte krävde datorangiografiskt påvisad 
kärlocklusion lämplig för endovaskulär behandling för randomisering.  
 
De fem studierna är relativt liknande i studiedesign genom att samtliga var 
prospektiva, randomiserade och med öppen behandling men blindad 
utvärdering.  
 
  

                                                   
1
 Av vad som framkommit i de fem studierna är de stent retrievers som främst använts Solitaire FR (Medtronic) och Trevo 

ProVue (Stryker Neurovascular). Detta utesluter dock inte att ytterligare stent retrievers kan ha använts. 
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3.1.1 mRS-skalan mäter funktionsnedsättning 

 
Funktionsnedsättning har ett samband med livskvalitet och efterföljande 
vårdkostnader för de patienter som drabbats av stroke [31-33]. Effektmåttet 
som är centralt i de fem studierna [1-5] är modified Rankin Scale (mRS-
skalan). Effektmåttet är vanligt inom strokeområdet [31]. Måttet är en skala 
mellan noll och sex där noll motsvarar ingen kvarstående 
funktionsnedsättning och sex motsvarar död, se tabell 1. mRS-skalan anses 
vara ett globalt mätverktyg efter stroke som skattar patienternas 
funktionsnedsättning [34].  
 
 
Tabell 1. Beskrivning av funktionsnedsättning och funktionsoberoende enligt mRS-skalan 

 

mRS-skalan Symtombeskrivning 

mRS 0 Inga neurologiska symtom 
  

mRS 1 Ingen signifikant funktionsnedsättning trots symtom, kan utföra alla 
tidigare aktiviteter 

  
mRS 2 Lätt funktionsnedsättning, kan inte utföra alla tidigare aktiviteter, men 

har möjlighet att sköta sig själv utan assistans 
  

mRS 3 Måttlig funktionsnedsättning, behöver viss hjälp, men kan gå utan 
assistans 

  
mRS 4 Måttligt till svår funktionsnedsättning, kan inte gå utan assistans och 

kan inte sköta kroppens behov (såsom påklädning, toalettbesök 
och/eller hygien) utan assistans 

  
mRS 5 Svår funktionsnedsättning, sängbunden, inkontinent och behöver 

konstant omvårdnad och uppsikt 
  

mRS 6 Avliden 
  

 
 

3.2 Patienterna som studerades i de fem studierna 
var relativt liknande  

 
Inklusionskriterierna, det vill säga en beskrivning över vilka faktorer som ska 
vara uppfyllda för att en person ska kunna delta i studierna, i de fem 
studierna var akut ischemisk stroke med symtom från främre cirkulationens 
kärl. Påvisandet av ocklusion i något av de stora kärlen i främre 
cirkulationen var obligatoriskt. 
 
De patienter som studerades hade relativt liknande bakgrundsdata. 
Patienternas medelålder var 65-70 år och samtliga hade en svår stroke men 
med begränsad hjärnskadeutbredning.  
 
Majoriteten av patienterna med akut ischemisk stroke som studerades i de 
fem studierna hade ocklusion av antingen halspulsåderns sista del (26 



20 

 

 

procent) eller mellersta hjärnartärens första segment (65 procent av första 
segmentet och 7 procent av andra segmentet) [35]. Innan de behandlades 
hade majoriteten uttalade neurologiska bortfallsymptom. Bortfallsymptom 
vid stroke värderas med en klinisk stroke skala som heter NIH Stroke Scale 
(NIHSS). Vid den kliniska undersökningen enligt denna skala skattas 15 
olika bortfallsymtom, till exempel förlamning i arm eller ben, 
synfältsbortfall, språkstörning och neglekt (det vill säga var omedvetna om 
stimuli till den ena sidan). Är patienten utan kliniska symptom enligt skalan 
får patienten 0 poäng. Vid milda bortfallsymptom har patienten upp till 5 
poäng, måttliga mellan 6 och 12 poäng och vid svåra mellan 13 till 19 poäng. 
De svåraste bortfallsymptomen vid dessa typer av kärlavstängningar kan 
sträcka sig upp till strax över 25 poäng. Genomsnittspatienten i de fem 
studierna hade 17 poäng vid värdering enligt NIHSS, se bilaga 2, vilket skiljer 
sig avsevärt från en genomsnittlig strokepatient i Sverige som har kring 3 
poäng [6]. En genomsnittligpatient i studierna hade således uttalad 
förlamning i arm och ben (hemipares), oförmåga att uppfatta synintryck från 
ena sidan (hemianopsi) och hade antingen stora svårigheter att tala (dysfasi 
och dysartri) eller neglekt. Om inte kärlocklusionen lyckas hävas i tid är 
risken överhängande för att dessa patienter drabbas av omfattande 
hjärnskador och löper stor risk att få svår neurologisk funktionsnedsättning 
eller att avlida [36, 37].  
 
Majoriteten av patienterna i båda grupperna fick intravenös trombolys, 68 - 
100 procent i interventionsgruppen respektive 78 - 100 procent i 
kontrollgruppen.  
 
Samtliga fem studier visade goda resultat. Fyra av studierna avbröts i förväg; 
tre på grund av att interimanalyser visade övertygande positiva effekter och 
en av studierna på grund av etiska skäl då övriga studier bevisat 
trombektomins positiva effekt. Detta resulterade i att istället för de 
planerade 2 623 patienterna inkluderades totalt 1 288 patienter i de fem 
studierna. Behandlingsresultaten för de patienter som redan hade 
inkluderats i studierna publicerades. 
 

3.3 Trombektomi ger bättre klinisk effekt vid akut 
svår ischemisk stroke 

 
Studierna visar att tilläggsbehandling med trombektomi, i majoriteten av fall 
med trombektomi med stent retrievers, i jämförelse med standard 
behandling, som i majoriteten av fall inkluderade intravenös trombolys, ger 
en absolut skillnad på 19,8 procentenheter. Resultaten gäller för 
funktionsoberoende tre månader efter insjuknandet. Med 
funktionsoberoende menas i studierna att patienten kan klara sig utan hjälp 
och kan leva ett självständigt liv, det vill säga värdet 0-2 på mRS-skalan. 
Andelen patienter som kunde leva ett funktionsoberoende liv var därmed 
högre hos de patienter som fick trombektomi än de som inte fick 
trombektomi, se tabell 2. 
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Det kunde inte påvisas någon ökad eller minskad mortalitetsrisk. Studierna 
kunde inte heller påvisa ökad eller minskad risk för symtomgivande 
intracerebrala blödningar, det vill säga blödningar inne i hjärnvävnaden, 
eller intrakraniella blödningar, det vill säga hjärnblödning med klinisk 
försämring.  
 
De komplikationer som ansågs relaterade till trombektomi i studierna var 
kärldissektion (skada som leder till blödning i kärlväggen) eller 
kärlpenetration (kärlet punkterat) med efterföljande subaraknoidalblödning 
(blödning mellan hjärnhinnorna) men skedde i en begränsad andel av 
patienter som behandlades (0-3,7 procent respektive 0-4,1 procent). I MR 
CLEAN-studien påvisades en ökad risk för akut ischemisk stroke i annat 
kärlterritorium. I interventionsgruppen var andelen cirka sex procent och 
cirka en halv procent i kontrollgruppen. I ESCAPE-studien sågs en viss ökad 
risk för ny stroke hos de behandlade patienterna. I interventionsgruppen var 
andelen cirka fem procent och cirka två procent i kontrollgruppen.  
 

3.3.1 Viktade resultat av de fem studierna 

 
Resultaten från alla fem studierna har viktats efter antalet patienter i varje 
studie, se tabell 2. De sammanvägda resultaten och resultatet från varje 
enskild studie ligger till grund för den hälsoekonomiska utvärdering som 
beskrivs i kapitel 4.  
 
 
Tabell 2. Resultat av studierna, redovisat sammanvägt och enskilt enligt mRS-skalan 

 

 mRS 0 mRS 1 mRS 2 mRS 3 mRS 4 mRS 5 mRS 6 

Alla studier        

Trombektomi 0,10 0,17 0,19 0,17 0,15 0,06 0,15 

Standardbehandling 0,05 0,08 0,14 0,16 0,25 0,14 0,19 

MR CLEAN        

Trombektomi 0,03 0,09 0,21 0,18 0,22 0,06 0,21 

Standardbehandling 0,00 0,06 0,13 0,16 0,30 0,12 0,22 

ESCAPE         

Trombektomi 0,15 0,21 0,18 0,16 0,13 0,07 0,10 

Standardbehandling 0,08 0,10 0,12 0,15 0,24 0,12 0,19 

EXTEND-IA        

Trombektomi 0,26 0,26 0,20 0,17 0,00 0,03 0,09 

Standardbehandling 0,17 0,11 0,11 0,11 0,17 0,11 0,20 

SWIFT PRIME        

Trombektomi 0,17 0,26 0,17 0,12 0,15 0,03 0,09 

Standardbehandling 0,09 0,11 0,16 0,17 0,22 0,13 0,13 

REVASCAT        

Trombektomi 0,07 0,17 0,19 0,18 0,08 0,12 0,18 

Standardbehandling 0,06 0,07 0,16 0,19 0,17 0,20 0,16 
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4 Hälsoekonomisk utvärdering  

Sammanfattning 
 
Syftet med den hälsoekonomiska utvärderingen är att kvantifiera effekten 
på livskvalitet, livslängd och kostnader. Resultaten bygger på klinisk effekt 
hämtade från fem publicerade studier. Dessa visar att behandling med 
trombektomi, som tillägg till intravenös trombolys, ger upphov till en 
hälsovinst för patienter med akut svår ischemisk stroke.  
 
Resultaten av den hälsoekonomiska utvärderingen visar att trombektomi 
med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv behandlingsmetod. TLV:s 
grundscenario resulterade i en låg kostnad per vunnet QALY. Andelen av 
patienter med en stroke som är lämplig för trombektomi och har behov av 
särskilt boende är osäker. Därför gjordes även en känslighetsanalys för att 
ta hänsyn till betydligt högre vård- och omsorgskostnader i jämförelse med 
den generella strokepopulationen. Resultatet av känslighetsanalysen visade 
att vård- och omsorgskostnader har en stor påverkan på resultatet och 
skulle innebära att resultatet blev kostnadsbesparande.  
 
 

4.1 Antaganden som påverkar den hälsoekonomiska 
utvärderingen  

 
I en hälsoekonomisk utvärdering görs antaganden från bästa tillgängliga 
data för att beräkna effekterna av en behandling. I en hälsoekonomisk 
utvärdering är man intresserad av tre faktorer för interventionen och 
jämförelsealternativet: 
 

- Effekter på livskvalitet 
- Effekter på livslängd 
- Effekter på kostnader 

 
Av kapitel 3 framgår att trombektomi ger förbättrad mRS-poäng vilket i sin 
tur påverkar samtliga tre faktorer det vill säga livskvaliteten förbättras, 
patienten vinner levnadsår (och därmed ökad livslängd) och vård- och 
omsorgskostnader förväntas sjunka på sikt, se figur 4.  
 
I detta kapitel beräknas kostnadseffektiveteten av interventionen 
trombektomi, primärt med stent retrievers, som tilläggsbehandling till 
intravenös trombolys vid nyligen upptäckta fall av akut svår ischemisk 
stroke.  
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Figur 4. Aspekter som påverkar den hälsoekonomiska utvärderingen 

 
 

4.2 En modell är ett komplement till studier på 
patienter 

 
Vid hälsoekonomiska utvärderingar kan en modell användas då det ofta 
krävs mer data än vad som finns tillgängligt i en enda klinisk studie för att 
kunna bedöma effekter och resursutnyttjande (kostnader) för en behandling 
på lång sikt, se bilaga 1. I en modell sammanför man därför information från 
en mängd olika källor. Utifrån denna information gör man sedan 
antaganden om vad sannolikheten är för att olika händelser inträffar, 
exempelvis en stroke. Därefter görs antaganden om vilken effekt på hälsa och 
resursutnyttjande dessa händelser har.  
 
Hälsovinsten uttrycks oftast som ett kvalitetsjusterat levnadsår och benämns 
QALY. QALYs är ett sätt att beräkna hälsovinster och inkluderar effekter på 
livslängd och livskvalitet. Resultatet från hälsoekonomiska utvärderingar 
visar skillnaden mellan hälsovinster och kostnader för båda 
behandlingsalternativen.  
 

4.2.1 Ett antal viktiga antaganden påverkar resultatet 

 
Data för de första tre månaderna i de fem studierna har använts för det 
första året i modellen. I modellen följs patienterna i ett livstidsperspektiv. 
Åldersmässigt var de patienter som ingick i de kliniska studierna 65-70 år. 
Den hälsoekonomiska utvärderingen utgår följaktligen från att 
genomsnittspatientens ålder är 67 år. Detta motsvarar genomsnittsåldern för 
patienterna i de fem studierna [1-5].  

Trombektomi som tillägg  

till trombolys 

5.  Lägre vård- och 

omsorgskostnader 

3.  Minskad mortalitet direkt 
vid behandling  

(fler levnadsår) 

1.  Lägre mRS 

4.  Kostnad för trombektomi 

3.  Lägre mortalitet på lång 
sikt  

(fler levnadsår) 

2.  Högre livskvalitet  
(mindre  

funktionsnedsättning) 
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TLV använder sig av ett samhällsekonomiskt perspektiv i modellen vilket 
innebär att även kostnader utanför sjukvården tas med i beräkningen, se 
tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Faktorer som påverkar den hälsoekonomiska utvärderingen 

 

Faktor från figur 1 Kostnadseffektiviteten blir bättre 

desto; 

Antagande i 

grundscenario 

Källa 

1. Funktionsoberoende 
…lägre mRS-poäng som patienten 

har efter stroke. 

5 %, 9 %, 5 %, 1 %, 

-10 %, -8 % 

[1-5] 

2. Livskvalitet 
…högre livskvalitet patienter har 

efter stroke. 

se tabell 4 [38] 

3. Livslängd 
…fler som lever tre månader efter 

behandlingen. 

4% [1-5] 

…längre förväntad återstående 

livslängd patienten har. 

Ålder för första 

stroke 

67 år 

[1-5] 

…lägre riskkvot att avlida patienten 

har utifrån sitt mRS-poäng (den 

ökade risken att avlida till följd av 

sin stroke). Strokepatienternas 

långsiktiga riskkvot att avlida. 

1,21 

1,19 

2,11 

3,12 

4,71 

6,03 

[39] 

4. Kostnaden för 
trombektomi  

…lägre kostnaden för trombektomi 

som tilläggsbehandling är. 

78 400 kronor* [40-43] 

5. Kostnaden för vård och 
omsorg 

…lägre kostnaderna för vård- och 

omsorg är. 

se tabell 7 [10, 32] 

 
   

*Summan består av kostnader för behandlingen: medicintekniska produkter, andra produkter, läkemedel, lokal, och 

personal (inklusive jour och datortomografi). 

 
 

4.3 Mindre funktionsnedsättning ger högre livskvalitet 
 
De kliniska effekterna som uppmätts på mRS-skalan beskriver skillnaden i 
funktionsnedsättning mellan patienter som behandlats med trombektomi 
som tilläggsbehandling och jämförelsealternativet [1-5]. Högre mRS-poäng 
tilldelades större livskvalitetsminskning [38], se tabell 4. Dessa 
livskvalitetsminskningar samt livskvalitet baserade på patienternas 
ålderskategorier [44], se tabell 5, har kombinerats för att beräkna den totala 
livskvaliteten med QALY-måttet. 
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Risken för ytterligare en stroke antas vara samma för de patienter som 
behandlats med trombektomi som för patienter som behandlats med 
jämförelsealternativet. Det finns ingen ökad risk för ytterligare stroke vid 
behandling av trombektomi i jämförelse med trombolys. Därför görs 
antagandet att risken för ytterligare stroke är lika för båda behandlingar.  
 
 
Tabell 4. Livskvalitetsminskning                     Tabell 5. Livskvalitet för olika 

enligt mRS-skalan [38]                       ålderskategorier [44] 

mRS             Livskvalitetsminskning  Åldersgrupper                   QALYs 

mRS 0 -0,08    

mRS 1 -0,17  60 – 69 0,81 (0,79 – 0,83) 

mRS 2 -0,25    

mRS 3 -0,40  70 – 79 0,79 (0,76 – 0,82) 

mRS 4 -0,64    

mRS 5 -0,75  80 – 88 0,73 (0,68 – 0,79) 

mRS 6 -1,00    

 
 

4.4 Trombektomi påverkar livslängden  
 
I modellen används mortalitetsdata i flera olika steg. Mortaliteten efter tre 
månader är direkt kopplad till trombektomibehandlingen [1-5]. I modellen 
användes också svensk populationsdata för den grundläggande 
mortalitetsrisken matchat för ålder och kön [45]. Utöver detta användes 
även en riskkvot för strokepatienters risk att avlida kopplat till mRS-poäng 
[39].  
 

4.4.1 Fler förväntas leva efter ett år 

 
De fem kliniska studierna visar inte på en statistiskt säkerställd skillnad i 
överlevnad tre månader efter stroke för patienter som fått 
trombektomibehandling och det vetenskapliga underlaget för denna slutsats 
var begränsat [35], se bilaga 2. I de kliniska studierna har däremot 4 procent 
fler patienter som överlever med trombektomibehandlingen efter tre 
månader [1-5]. Dessa data används som ett antagande för överlevnaden 
under det hela första året i modellen, se tabell 2. 
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4.4.2 Förväntad livslängd  

 
TLV har utgått från den genomsnittliga livslängden för den svenska 
befolkningen vilket bygger på data från SCB [45]. Efter behandling med 
trombektomi uppnår patienterna i genomsnitt en lägre mRS-poäng i relation 
till jämförelsealternativet [1-5]. En lägre mRS-poäng leder till lägre 
mortalitet kopplat till stroke, det vill säga fler levnadsår [39].  
 

4.5 Kostnader för tilläggsbehandling av trombektomi  

4.5.1 Första årets kostnader 

 
De kostnader som har inkluderats i den hälsoekonomiska utvärderingen 
avser de tilläggskostnader för behandlingen med trombektomi som 
föreligger utöver intravenös trombolys. Behandling med trombektomi 
inkluderar för interventionskostnader, personalkostnader och övriga 
kostnader [40, 41]. Då en viktig faktor är att behandlingen sker inom en viss 
tidsram, gjordes ett antagande att personalkostnader även inkluderar 
jourkostnader. Ett antagande som gjordes i modellen var att 
personalkostnaderna för 68 procent av tiden har justerats upp [46]. 
Inkluderat i personalkostnader är även utredningskostnader för att bedöma 
om patienten är lämplig för en behandling med trombektomi [47]. Övriga 
kostnader som används vid behandlingen av trombektomi inkluderar allt 
från produkter för vaskulär förslutning, introduktionsskida, slangar, 
handskar och andra förbrukningsartiklar [40, 41]. Till detta tillkommer även 
läkemedel och lokalkostnader. För en genomsnittspatient bedöms dessa 
kostnader vara 78 400 kronor [40-43]. Kostnader för trombektomi och 
strokerelaterade kostnader är redovisade i tabell 6. Risken för intracerebrala 
blödningar är inte högre för trombektomi än vid intrevenös trombolys, se 
bilaga 2. Utifrån dessa data gjordes antagandet att risken och även kostnader 
för intracerebrala blödningar är lika för behandlingsgrupperna.  
 
Behovet av vård och omsorg ökar ju sämre mRS-poäng en patient har. Vård- 
och omsorgskostnader för första året inkluderar kostnader för återbesök, 
läkemedel, hemtjänst och vårdboende. Svenska kostnader har använts till 
TLV:s grundscenario [10] och har fördelats enligt mRS-skalan 0-5 [32]. 
Dessa baseras på kostnaden för det första stroketillfället och eventuellt 
återkommande stroke under det första året.  
 
Vård- och omsorgskostnader baserades på svensk kostnadsdata för en 
generell strokepopulation. Justeringar uppåt har gjorts med hjälp av data 
från SAHLSIS-databasen i Göteborg [48] eftersom patienterna i detta fall 
har en svårare stroke än en generell strokepopulation. Därefter har vård- och 
omsorgskostnader fördelats utifrån svårighetsgraden enligt mRS-skalan. 
Detta eftersom trombektomi används vid behandling av stroke orsakad av en 
större blodpropp, vilket innebär högre vårdkostnader för dessa patienter. 
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Tabell 6. Kostnader för trombektomi det första året (SEK 2015) 

 

Kostnader trombektomi som tillägg till intravenös trombolys [40-43, 47] 78 400 

Medicintekniska produkter (kateter, mikrokateter, guidewire och stent 

retriever ) 

42 000 

Personal (anestesiläkare, anestesisjuksköterska, neurointerventionist, 

sjuksköterskor och radiolog, inklusive jour)  

26 700 

Övriga produkter, läkemedel och lokal 9 700 

  

Vård och omsorgskostnader för första året fördelat efter mRS-skalan [10, 32]  

mRS 0 71 600 

mRS 1 94 000 

mRS 2 147 200 

mRS 3 178 700 

mRS 4 233 900 

mRS 5 284 700 

  

 
 

4.5.2 Lägre vårdkostnader på sikt 

 
Vård- och omsorgskostnader för efterföljande år inkluderar, precis som för 
första året, används svenska kostnader för återbesök, läkemedel, hemtjänst 
och vårdboende [10]. Till skillnad från första året dock har ett antagande 
gjorts om att vårdkostnaderna fördelas mellan två grupper: mRS 0-3 och 
mRS 4-5 eftersom behovet av vård och omsorg är betydligt större för de två 
sistnämnda mRS tillstånden [49].  
 
 
Tabell 7. Årlig kostnad för trombektomi efter det första året (SEK 2015) 

 

Vård- och omsorgskostnader för följande åren fördelat efter mRS-skalan [10, 49] 

mRS 0 - 3 40 600 

mRS 4 - 5 103 900 
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4.6 Trombektomi bedöms vara kostnadseffektivt 
utifrån de grundantaganden som gjorts 

 
Utvärderingen visar, baserat på de fem kliniska studierna, att trombektomi 
som tilläggsbehandling till intravenös trombolys är kostnadseffektivt vid 
akut svår ischemisk stroke, se tabell 8. Kostnaden per QALY är 45 000 
kronor i grundantagandet vilket får anses vara en låg kostnad per vunnen 
QALY. 
 

Tabell 8. Resultat av den hälsoekonomiska utvärderingen 

 

 Trombektomi Trombolys Skillnaden 

Behandlingseffekt    
Levnadsår 8,55 7,31 1,24 
QALY 3,18 1,97 1,21 
    

Kostnader     
Totala 782 000 727 400 54 600 

    
Kostnad/ QALY   45 000 
    

 
 
TLV: s utvärdering utgår ifrån att det från landstingens sida föreligger 
samma betalningsvilja gällande medicinteknik som landstingen hittills haft 
gällande läkemedel i förmånssystemet. Detta överensstämmer i huvudsak 
med de gränser för betalningsviljan som Socialstyrelsen har redovisat [50]. 
Om detta överensstämmer med landstingens faktiska betalningsvilja kan 
TLV inte uttala sig om. 
 

4.7 Viktigt att testa hur olika antaganden påverkar 
resultatet 

 
En hälsoekonomisk utvärdering har alltid en viss grad av osäkerhet och det 
är därför viktigt att mäta stabiliteten av resultaten. Antaganden som prövas i 
känslighetanalysen är funktionsoberoende, livskvalitet, livslängd, kostnaden 
för trombektomi, kostnaden för vård och omsorg samt tidshorisont. 
Resultaten av känslighetsanalyserna redovisas nedan, se även tabell 9. 
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4.7.1 Faktor 1 och 2. Hur livskvalitet påverkas av patientens mRS-
poäng 

 

Funktionsoberoendet som uppmätts i de fem randomiserade kontrollerade 
studierna  

 
Studiernas sammanlagda resultat uppmätt i mRS ligger till grund för de 
hälsoekonomiska beräkningarna. En känslighetsanalys genomfördes där 
patienter från varje mRS-nivå flyttades till en sämre nivå, detta gjordes 
endast för mRS-grupperna 0-4. När detta gjordes för fem respektive tio 
procent av patienterna ökade kostnaden till 103 260 kronor respektive 
351 000 kronor per vunnen QALY.  
 

Livskvalitetsminskning 

 
Känslighetsanalys har även genomförts gällande livskvalitetsminskningen 
för varje mRS-nivå. När andelen patienter med mRS 0-4 förändrades med 
plus och minus tio procent påverkades resultatet minimalt jämfört med 
resultaten i grundscenariot (46 300 och 43 700 kronor per vunnen QALY).  
 

4.7.2 Faktor 3. Livslängd 

 
Strokepatienternas livslängd påverkas av mortalitetsrisken efter behandling, 
genomsnittsålder och en långsiktig riskkvot för att avlida. Risken för 
ytterligare stroke finns också i grundscenariot och antas vara densamma för 
båda behandlingsgrupperna.  
 

Mortalitetsrisk efter ett år 

 
När fler strokepatienter överlever till följd av behandling med trombektomi 
vinner patienterna fler levnadsår och därmed blir kostnadseffektiviteteten 
bättre. Enligt de fem kliniska studierna har trombektomipatienter en absolut 
skillnad i överlevnad med fyra procent. Betydelsen av denna skillnad har 
undersökts genom att ta bort patienter från mRS 6 som behandlas med 
intravenös trombolys och fördela dem på övriga stadier i mRS skalan. 
Resultaten av denna känslighetsanalys visar att kostnaden per vunnet QALY 
blir 18 400 kronor.  
 

Ålder hos genomsnittspatienten 

 
Patientens ålder när denne drabbas av en första stroke påverkar 
behandlingens kostnadseffektivitet. Detta genom att en högre ålder sannolikt 
innebär en kortare livslängd och därmed färre QALYs att vinna. I 
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grundantagandet är åldern för genomsnittspatienten 67 år. I Sverige är 
däremot genomsnittsåldern för strokepatienter 76 år (78 år för kvinnor och 
73 år för män) [51].  
 
Tre olika känslighetsanalyser gjordes där genomsnittsåldern ökade med fem 
år, tio år respektive femton år. Resultaten var 66 100 kronor, 97 000 kronor 
respektive 141 900 kronor per vunnen QALY.  
 

Strokepatienternas långsiktiga riskkvot att avlida 

 
Att drabbas av stroke bidrar till en högre långsiktig mortalitetsrisk. 
Riskkvotenen för strokepatienter är specifik för varje mRS-poäng. Detta 
innebär att patienter med mRS-poäng noll har en betydligt lägre riskkvot för 
att avlida än patienter med en mRS-poäng 5. En känslighetsanalys har gjorts 
där riskkvoten är lika för alla mRS-poäng. Riskkvoten är satt till dubbelt så 
hög nivå som för en normalpopulation enligt ålder och kön. Resultaten av 
denna känslighetsanalys tyder på att behandlingen ger bättre effekt till en 
lägre kostnad det vill säga är kostnadsbesparande. När resultaten av en 
hälsoekonomisk utvärdering indikerar att en behandling är 
kostnadsbesparande bör det rimligen tolkas med försiktighet eftersom en 
modell är en förenkling av verkligheten. 
 

4.7.3 Faktor 4 och 5. Kostnader 

 
De grundantaganden som görs för kostnaderna är konservativa och tar 
hänsyn till de priser som finns i Sverige. Organisatoriska och ekonomiska 
konsekvenser inom hälso- och sjukvården såsom frågor som berör 
vårdkedjan och transportkostnader mellan sjukhus och kostnader är 
kopplade till införande av trombektomi som en behandlingsmetod. Dessa 
aspekter är viktiga och kommer att tas upp i den andra delen av 
kunskapsunderlaget som publiceras under år 2016.  
 

Direkta kostnader av trombektomi som tilläggsbehandling 

 
Kostnader för trombektomi har kategoriserats efter kostnader för 
medicintekniska produkter, personal samt övriga produkter, läkemedel, 
lokaler. För att ta hänsyn till variationer i kostnaderna för behandlingen 
såsom skillnader i vårdrutiner, variationer i kostnaderna för de 
medicintekniska produkterna och andra kostnadsvariationer har en 
känslighetsanalys genomförts med såväl en minskning som en ökning på 20 
procent av dessa behandlingskostnader. Utfallet av denna analys var en 
kostnad på 29 400 kronor respektive 60 500 kronor per vunnen QALY.  
 
En viktig faktor är att behandling med trombektomi sker inom en viss 
tidsram. Utöver de direkta kostnader som inkluderas i TLV:s grundscenarion 
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behöver även patienten transporteras med ambulans för att alls kunna få 
behandlingen. Kostnader för transport inkluderas inte i TLV:s grundscenario 
utan kommer att studeras vidare i del 2 av kunskapsunderlaget. 
 

Kostnaden för vård och omsorg  

 
Patienter som är lämpliga för trombektomibehandling har oftast en betydligt 
svårare stroke än en den generella strokepopulationen. Som en följd av detta 
kan det innebära att patienten får en större funktionsnedsättning, det vill 
säga en högre mRS-poäng, vilket innebär mer vård- och omsorg. Behovet av 
kommunala insatser är som störst för de patienter som befinner sig i mRS 4 
och mRS 5.  
 
Antagandet om vård- och omsorgskostnader är den enskilt viktigaste 
parametern i modellen, det vill säga den kostnad som driver modellen. I 
TLV:s grundscenario har vård- och omsorgskostnader fördelats mellan två 
grupper: mRS 0-3 och mRS 4-5 efter det första året. I TLV:s grundscenario 
valdes ett konservativt antagande kring vård- och omsorgskostnader, 
baserades på svenska kostnader för stroke [10].  
 
Eftersom mRS-patienterna är betydligt sjukare och i större utsträckning 
befinner sig på särskilt boende så föreligger anledning att tro att kostnader 
för vård och omsorg kan vara högre än vad som har används i 
grundscenariot för patienter med mRS 4 och mRS 5. Andelen av patienter 
med en stroke som är lämplig för trombektomi och har behov av särskilt 
boende är dock osäker och därför har en känslighetsanalys gjorts för att 
beräkna ett extremfall där alla patienter med mRS 4 och mRS 5 har betydligt 
högre vård- och omsorgskostnader i jämförelse med den generella 
strokepopulationen [10]. I känslighetsanalysen valdes svensk data för 
särskild boende för de olika mRS-tillstånden enligt följande; mRS 0-3 
(53 000 kronor), mRS 4 (365 000 kronor) och mRS 5 (600 000 kronor) 
[52]. Känslighetsanalysen visade att resultatet av den hälsoekonomiska 
utvärderingen skulle innebära en kostnadsbesparing på 239 000 kronor per 
vunnet QALY.  
 
TLV kommer att genomföra en uppföljning av kunskapsunderlaget. 
Uppföljningen planeras till våren 2016, där TLV avser att göra en vidare 
analys av vård- och omsorgskostnaderna för patienter som behandlas med 
trombektomi.  
 

4.7.4 Tidshorisont  

 
Grundantagandet är att patienterna erhåller en livslång uppföljning. En 
känslighetsanalys har gjorts för att se om resultaten påverkas om modellens 
tidshorisont ändras till fem år. När tidshorisonten sänks till fem år är 
kostnaden per vunnen QALY cirka 57 800 kronor.  
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Tabell 9. Resultat av känslighetsanalyserna i den hälsoekonomiska utvärderingen 

 

Faktor från figur 1 Antaganden i 
grundscenariot 

Nytt antagande Resultat 

Med grundantagandet   45 000  

1. Funktionsoberoendet  mRS fördelning från 
de fem studierna 

5 % av patienterna i 
varje mRS-nivå fick ett 

sämre mRS-poäng 

 

10 % av patienterna i 
varje mRS-nivå fick ett 

sämre mRS-poäng 

 

103 260 

 

 

 

351 000 

2. Livskvaliteten mRS 0 -0,08 

mRS 1 -0,17 

mRS 2 -0,25 

mRS 3 -0,40 

mRS 4 -0,64 

mRS 5 -0,75 

mRS 6 -1,00 

 

 

+10 % 

 

-10 % 

 

 
46 300 

 
43 700 

3. Livslängden 4 % överlevnaden 
vid 3 månader 

Ingen skillnad gällande 
överlevnad vid 3 

månader 

18 400 

67 år +5 år 

+10 år 

+15 år 

66 100 

97 000 

141 900 

Riskkvot för död 

1,21 

1,19 

2,11 

3,12 

4,71 

6,03 

 

 

Dubblerad 

riskkvot Kostnadsbesparande 

4. Kostnaden för 
trombektomi  

78 400 kronor -20 % 

+20 % 

29 400 

60 500 

5. Kostnaden för vård och 
omsorg 

mRS 0-3 

mRS 4 

mRS5 

53 000 

365 000 

600 000 

Kostnadsbesparande 

 

6. Tidshorisont  Livstidsperspektiv 5 år 57 800 

    

 
 

4.8 Validering av den hälsoekonomiska 
utvärderingen 

 
TLV har validerat den hälsoekonomiska modellen som används i 
kundskapsunderlaget. Valideringen har inneburit att TLV har gått igenom 
modellstrukturen och dess ingående parametrar. Till detta användes en 
nyligen publicerad vetenskaplig studie där kostnadseffektiviteten för 
trombektomi studerades för en population i Storbritannien [53]. TLV har 
även haft tillgång till en HTA (health technology assessment) från Region 
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Skåne, det vill säga en utvärdering av trombektomi för svenska förhållanden, 
som även inkluderade en hälsoekonomisk utvärdering [54]. Under 
arbetsprocessen har kommunikation skett med arbetsgruppen i Region 
Skåne. TLV har även samarbetat med Socialstyrelsen gällande resultaten 
från de kliniska studierna. TLV har även haft tillgång till en opublicerad 
hälsoekonomisk modell för att validera resultaten. TLV har gått igenom 
modellen för att undersöka likheter och skillnader och jämföra med våra 
resultat. 
 
Enskilda parametrar och rimligheten i olika antaganden har diskuterats och 
dialog med modelleraren har kontinuerligt förts under arbetsprocessens 
gång. TLV har valt att genomgående använda konservativa antaganden för 
att inte överskatta effekter eller underskatta kostnader.  
 
Valideringsarbetet har bestått i att genomföra egna sökningar, söka 
alternativ data och medicinsk expertkunskap. TLV har därefter utvärderat 
och justerat för att modellen ska bygga på bästa möjliga tillgänglig data och 
genomfört vissa justeringar. Exempelvis har justeringar avseende 
kostnaderna för interventionen (behandlingen) justerats och inkluderar nu 
en dyrare uppsättning materialkostnader än i det första grundscenariot. 
Justeringen skedde i dialog med medicinskt sakkunniga och efter att 
parametrarna i den publicerade vetenskapliga studien studerats. 
 
Personalkostnader har också justerats gällande antal personer och 
tidsåtgång. Vad gäller personalkostnader har kostnaderna för jour 
inkluderats i TLV:s grundantagande. Även mortalitetsrisken har justerats, 
detta för att bättre återspegla risken för strokepatienter efter genomgången 
behandling med trombektomi, genom att dela upp mortalitetsrisken för olika 
mRS-poäng.  
 
I valideringsarbetet ingår att genomföra känslighetsanalyser där TLV 
granskar osäkerheten i resultaten. För de kliniska effektdata som 
grundantagandet baserade sig på har TLV exempelvis valt att göra 
känslighetsanalyser där effekten justerades. Vald ålder i grundantagandet 
överensstämmer med de kliniska studierna, och TLV har valt att genomföra 
en känslighetsanalys där åldern är något högre. Detta för att bättre 
återspegla den ålder när svenska patienter drabbas av stroke. TLV gjorde 
även en känslighetsanalys för vård- och omsorgskostnader. 
 

4.9 Slutsatser 
 
Resultaten visar att trombektomi med stor sannolikhet är en 
kostnadseffektiv behandlingsmetod vid akut svår ischemisk stroke. I TLV:s 
grundscenario resulterade i en låg kostnad per vunnet QALY. Andelen av 
patienter med en stroke som är lämplig för trombektomi och har behov av 
särskilt boende är osäker. Därför gjordes även en känslighetsanalys för att 
beräkna ett extremfall där alla patienter med mRS 4 och mRS 5 har betydligt 
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högre vård- och omsorgskostnader i jämförelse med den generella 
strokepopulationen. Resultatet av känslighetsanalysen visade att vård- och 
omsorgskostnaderna gav stor påverkan på resultatet och skulle innebära att 
resultatet blev kostnadsbesparande.  
 
I TLV:s grundscenario baserades den kliniska effekten på de fem kliniska 
studierna. Förändringar i antagandet om den kliniska effekten, det vill säga 
när mRS-poängen ändrades, gav stor påverkan på resultatet. 
Känslighetsanalyserna visade att behandlingen med trombektomi var som 
bäst kostnadsbesparande och den högsta uppskattade kostnaden per vunnen 
QALY var 351 000 kronor.  
 
TLV har utgått från att det föreligger samma betalningsvilja för 
medicinteknik som hittills har förelegat för läkemedel i förmånssystemet. 
TLV bedömer därför att kostnadseffektivitetskvoten är inom den accepterade 
betalningsviljan. Om detta överensstämmer med landstingens faktiska 
betalningsvilja kan TLV inte uttala sig om.  
 
I den andra delen av kunskapsunderlaget kommer TLV att följa upp den 
hälsoekonomiska utvärderingen och aspekter som är förknippade med 
hälso- och sjukvårdens organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt 
relevanta etiska aspekter kommer att utredas. Den andra delen av 
kunskapsunderlaget kommer att publiceras innan sommaren 2016. 
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Bilaga 1 

En modell har använts som metod för den 
hälsoekonomiska utvärderingen  
 
I detta kunskapsunderlag har en hälsoekonomisk modell använts som metod 
för att analysera de hälsoekonomiska aspekterna av tilläggsbehandling med 
trombektomi. För att göra en hälsoekonomisk utvärdering behövs alltid ett 
jämförelsealternativ, oftast den standardbehandling som använda inom 
rutinsjukvården. I detta kunskapsunderlag jämförs trombektomi således 
med intravenöst trombolys. En utvärdering jämför både effekten och 
kostnaderna som förknippas med de två behandlingsalternativen.  
 
En fördel med att använda en modell som analysmetod är att det är möjligt 
att kombinera data från flera olika kliniska studier och även från andra 
datakällor. En annan fördel var även att dessa kostnader och effekter kan 
beräknas efter studiens uppföljningstid och för hela patientens förväntade 
livstid. I modellen används därför ett livstidperspektiv vilket är relevant 
eftersom behandling med trombektomi påverkar överlevnad och gäller för 
återstoden av patientens liv.  
 
Utifrån den information som samlas in från olika datakällor gör man sedan 
antaganden om sannolikheten för att olika händelser inträffar, som 
exempelvis risken av att drabbas av en stroke. Modellen simulerar 
övergångar mellan tillstånd för att analysera komplexa scenarier över en 
längre tid. Sedan beräknas de effekter i form av levnadsår, livkvalitet och de 
kostnader som förknippas med dessa händelser. 
 
I den hälsoekonomiska utvärderingen användes samma ålders- och 
könsfördelning från de fem randomiserade kliniska studierna. Enligt 
modellen kan patienten röra sig mellan olika hälsotillstånd (mRS 0-3, mRS 
4-5 ytterligare stroke eller mRS6 (avliden)), se figur 3. Modellens tidscyklar 
har beräknats till ett år och sannolikheter att olika händelser inträffar är 
hämtade från de fem randomiserade kliniska studierna. Ett antagande som 
görs i modellen är patienter enbart kan förflytta sig till sämre hälsotillstånd i 
modellen eller ett eventuellt återfall av stroke.  
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Figur 3. Den hälsoekonomiska modellstrukturen 
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Bilaga 2. 

Kunskapsunderlag 

Trombektomi med stent-retriever vid ischemisk 

stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl  
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Inledning 
Socialstyrelsen har påbörjat en revidering av de nationella riktlinjerna för strokesjukvård. 

Trombektomi med stent-retriever vid ischemisk stroke till följd av ocklusion (tilltäppning) av 

hjärnans proximala blodkärl i främre cirkulationen är en av frågeställningarna som ingår i denna 

revidering. 

Professor Per Wester, verksam vid Institutionerna för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå 

universitet och kliniska vetenskaper vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus (KI DS), har tagit 

fram detta kunskapsunderlag inom ramen för Socialstyrelsens arbete med revideringen av 

riktlinjerna. 

I detta arbete har Socialstyrelsen samarbetat med TLV och haft en kontinuerlig dialog med 

SKL:s programråd för stroke och Enheten för HTA i Region Skåne. 

Summering av kunskapsunderlag 

Beskrivning av tillstånd och åtgärd 
Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl (arteria carotis internas intrakraniella 

del, arteria cerebri medias M1 eller M2-segment eller arteria cerebri anteriors A1 eller A2-segment) 

är ett livshotande tillstånd med mycket stor risk för död eller funktionsberoende. 

Trombektomi med stent-retriever innebär att en mikrokateter förs igenom aktuellt tilltäppt kärl.  

Katetern förs tillbaks, stentet friläggs mitt i trombosen och expanderas radiärt ut mot kärlväggen 

varpå trombmaterialet undanträngs och infångas. Stentet fälls ihop och förs därefter tillbaks 

tillsammans med mikrokatetern. 

  

Vilken effekt har åtgärden? 
Vid ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl medför trombektomi med stent-

retriever som tillägg till bästa medicinska behandling, inklusive intravenös trombolys 

• en absolut skillnad på 19,8 procentenheter och ett numbers needed to treat (NNT) på 6 för att 

undvika funktions- och aktivitetsnedsättning vid 3 månader (Figur 1). Detta motsvarar en 

oddskvot för gynnsamt utfall på 2,39, med 95 procent konfidensintervall mellan 1,88 och 3,04 

(starkt vetenskapligt underlag)   

• en risk-differens för död mellan -0,08 och 0,01, vilket innebär att mellan 80 färre och 10 fler 

personer per 1000 behandlade har avlidit tre månader efter behandlingen (Figur 2, starkt 

vetenskapligt underlag). Eftersom detta konfidensintervall spänner över 0 föreligger ingen 

statistiskt säkerställd ökad eller minskad risk för död 

• en risk-differens för symtomgivande intracerebrala eller intrakraniella blödningar mellan -0,03 

och 0,02, vilket innebär att mellan 30 färre och 20 fler personer per 1000 behandlade har fått 

symtomgivande intracerebrala eller intrakraniella blödningar efter behandlingen (Figur 3, 

måttligt starkt vetenskapligt underlag). Eftersom detta konfidensintervall spänner över 0 

föreligger ingen statistiskt säkerställd ökad eller minskad risk för symtomgivande intracerebrala 

eller intrakraniella blödningar 
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter? 
I samband med trombektomibehandlingen rapporterades kärldissektion hos 0–3,7 procent och 

kärlperforation med subaraknoidalblödning hos 0–4,1 procent. Det förekom även embolisering 

inom aktuellt eller nytt kärlterritorium som antingen gav en ny ischemisk stroke eller inte några nya 

symtom.  
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1. Tabellering av inkluderade studier 
 

# Författare, år Studiedesign Patient-

population 

Behandling i 

kontroll- och 

interven-

tionsgrupp 

Effektmått A 

Funktions-

oberoende 

(modified 

Rankin Scale 

0-2) vid 3 

månader 

Effektmått B 

Död 

Effektmått C 

Intracerebral

a/intra-

kraniella 

blödningar  

Kommentar 

#1 MR CLEAN 

Berkhemer et 

al 2015, 

Fransen et al 

2014 [1, 2] 

 

 

 

1:1 

prospektiv 

RCT med 

öppen 

behandling 

och blindad 

evaluering 

(PROBE-

design) 

 

Trombektomi 

med stent-

retriever efter 

IV tPA vs IV 

tPA 

 

Trombektomi 

startad inom 

6 timmar från 

symtom-

debut 

 

Primärt 

effektmått 

funktions-

nedsättning 

(modified 

Rankin Scale, 

mRS) vid 3 

500 patienter 

med 

ischemisk 

stroke   

 

Patienter ≥18 

år (ingen 

övre 

åldersgräns)  

 

Påvisad 

ocklusion av 

intrakraniella 

delen av 

ICA, M1/M2 

eller A1/A2 

 

Alla 

svårighets-

grader  

 

Ålder 65 (23-

96) år 

Kvinnor 43% 

NIHSS 

I=17; K=18 

ASPECTS 

I=9; K=9 

I (n=233): 

Trombektomi 

med stent-

retriever efter 

IV trombolys 

 

K (n=267): 

Bästa 

medicinska 

behandling 

(inkl IV 

trombolys)  

 

I= 32,6% (76 

av 233) 

K= 19,1% (51 

av 267) 

 

ARR (95% 

KI)= 13,5 

procentenhe

ter (5,9-21.2) 

 

NNT= 8 (7,4) 

 

Justerad 

oddskvot 

(95% KI) = 

2,16 (1,39-

3,38) 

 

 

Död inom 30 

dagar:  

I= 18,9% (44 

av 233);  

K= 18,4% (49 

av 267)  

 

 

 

Symtomgiva

nde intra-

cerebrala 

blödningar 

inom 5 

dagar:  

I= 7,7% (18 

av 233);  

K= 6,4% (17 

av 267) 

 

 

 

Hög studiekvalitet. 

 

Multicenterstudie (16 deltagande centra) med 500 

patienter Nederländerna.  

 

Som deltagande centra fordrades omfattande 

erfarenhet med intra-arteriella interventioner 

(karotis-stentning/aneurysm-coiling), perifer 

kärlsjukdom eller koronarsjukdom.  

 

Från och med 2013 krävdes deltagande i MR 

CLEAN-studien hos Nederländska strokecentra vid 

intraarteriell akut strokebehandling för att erhålla 

ersättning från försäkringsgivare.  

 

Randomisering 1:1 med web-baserad realtids-

randomisering med minimiseringsprocedur för att 

uppnå likvärdig distribution vid baseline med 

avseende på medicinskt center, användning av IV 

tPA (”drip-and-ship”, ja-nej), planerad behandlings-

metod (trombektomi vs annan) och hjärnskadans 

svårighetsgrad (NIHSS ≤14 vs >14). 

 

Primärt effektmått var medianvärde av mRS vid 3 

mån (interkvartil-range):  

I=3 (2-5) 

K=4 (3-5) 

Justerad oddskvot (95% KI)=1,67 (1,21-2,30). 
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månader 

 

 

IV tPA-

behandling:  

I: 87,1%; K: 

90,6% 

 

 

 

IV tPA gavs till 87% i I-gruppen och 91% i K-gruppen. 

 

Stent-retrievers användes hos 81,5% i I-gruppen. 

 

Ingen skillnad i rapporterade andra allvarliga 

biverkningar vid 90 dagar.  

 

Dock ökad andel med ny ischemisk stroke i annat 

kärlterritorium: I=5,6%; K=0,4% 

 

Procedurrelaterade komplikationer i samband med 

trombektomin: Kärldissektion =1,7% (4 patienter); 

kärlperforation =0,9% (2 patienter) 

 

Sponsring: Prövarinitierad och prövardriven studie. 

Oberoende/oinskränkta bidrag från AngioCare 

Covidien/ev3, Medac/Lamepro och Penumbra. 

#2 ESCAPE 

Goyal et al 

2015, 

Demchuk et 

al 2015 [3, 4]  

1:1 

prospektiv 

RCT med 

öppen 

behandling 

och blindad 

evaluering 

(PROBE-

design) 

 

Trombektomi 

med 

stentretriever 

efter IV 

trombolys 

jämfört med 

bästa 

medicinska 

behandling 

(inkl IV 

trombolys) 

 

Trombektomi 

startad inom 

12 timmar 

från 

316 patienter 

(planerat 500 

men 

avbruten i 

förtid) 

 

Tidigare 

funktions-

oberoende 

vuxna 

individer 

(ingen övre 

åldersgräns) 

 

Ischemisk 

stroke 

orsakad av 

intrakraniell 

ocklusion av 

kärl i främre 

cirkulationen. 

 

Påvisad 

ocklusion av 

främre 

cirkulationen

I (n=165): 

Trombektomi 

med stent-

retriever 

inom 12 

timmar från 

symtomdebu

t efter IV tPA 

 

K (n=150): IV 

tPA  

 

 

I= 53,0% (87 

av 164) 

K= 29,3% (43 

av 147) 

 

ARR (95% KI) 

= 23,8 

procent-

enheter 

(13,2-34,4) 

NNT= 5 (4,2) 

 

Justerad 

oddskvot 

(95% KI):  1,7 

(1,3-2,2) 

 

 

 

 

 

Död inom 90 

dagar  

I= 10,4% (17 

av 164) 

K= 19,0% (28 

av 147) 

 

Rate-ratio 

(95% KI )=0,5 

(0,3-1,0); p= 

0,04) 

Symtomgiva

nde intra-

cerebrala 

blödningar 

inom 48 

timmar: 

I=3,6% (6 av 

165) 

K=2,7% (4 av 

150) 

 

Risk-kvot 

(95% KI)=1,4 

(0,4-4,7), 

p=0,75 

 

 

Hög studiekvalitet.  

 

Multicenterstudie med 22 deltagande centra i 

Kanada (n=11), USA (n=6), Sydkorea (n=3), Irland 

(n=1) och Storbritannien (n=1).   

 

Studien avbröts på inrådan av data- och 

säkerhetskommitté (DMSC) efter genomförd 

interimsanalys som påkallades efter positiva 

behandlingsresultat i MR CLEAN-studien.  

 

Randomisering 1:1 med web-baserad realtids-

randomisering med minimiseringsprocedur för att 

uppnå likvärdig distribution med avseende på 

ålder, kön, hjärnskadans svårighetsgrad vid 

baseline, kärl som ockluderats, hjärnskadans 

utbredning på datortomografi enligt ASPECTS samt 

behandling med IV tPA.  

 

Primärt effektmått var gemensam ojusterad 

oddskvot (95% KI) för förbättring ≥1 poäng på mRS 

vid 3 månader=2,6 (1,7-3,8) 

 

IV tPA gavs till 72,7% i I-gruppen och 78,7% i K- 

gruppen 
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symtomdebu

t 

 

Primärt 

effektmått 

funktions-

nedsättning 

(modified 

Rankin Scale, 

mRS) vid 3 

mån 

s artärer  

 

 

 

 

Stent-retrieverbehandling på 86,1% (130 av 151 

patienter) i I-gruppen.  

 

Generell anestesi I=9,1% (15 patienter) 

Strävan att minimera tid från datortomografi hjärna 

till ljumskpunktion (<60 min) respektive till 

trombektomi (<90 min). 

 

Hjärnskadans utbredning mättes med 

datortomografi och multifas datortomografi-angio 

med bestämning av kollateralflöde.  

 

Ingen skillnad i rapporterade andra allvarliga 

biverkningar vid 90 dagar. Dock fler med 

återinsjuknande i stroke, I=4,9%; K=2,0% 

 

Procedurrelaterade komplikationer i samband med 

trombektomin: Kärldissektion=0,6% (1 patient) 

Kärlperforation (SAH)=0,6% (1 patient) 

 

Sponsring: Akademisk prövarinitierad och prövar-

ledd studie. Oberoende data- och 

säkerhetskommitté (DMSC). Oinskränkt/oberoende 

bidrag från Covidien. 

#3 EXTEND IA 

Campbell et 

al 2015, 

Campbell et 

al 2014 [5, 6] 

 

1:1 

prospektiv 

RCT med 

öppen 

behandling 

och blindad 

evaluering 

(PROBE-

design) 

 

Trombektomi 

med 

stentretriever 

efter IV tPA 

vs IV tPA 

 

Trombektomi

- behandling 

startad inom 

6 timmar från 

70 patienter 

(planerat 100 

men 

avbruten i 

förtid) 

 

Patienter ≥18 

år (ingen 

övre 

åldersgräns)  

 

Påvisad 

ocklusion av 

främre 

cirkulationen

s artärer 

(ICA, M1, 

M2) 

 

Påvisande 

I (n=35) 

IV tPA (0,9 

mg/kg) inom 

4,5 timmar 

från symtom-

debut samt 

mekanisk 

trombektomi 

med 

stentretriever 

där 

ljumskpunktio

nen gjordes 

inom 6 

timmar från 

symtom-

debut 

 

K (n=35) 

IV tPA 0,9 

I=71% (25 av 

35) 

K=40% (14 av 

35) 

 

ARR: 

31procent-

enheter 

NNT= 4 (3,2) 

 

Justerad 

oddskvot 

(95% KI)=4,2 

(1,4-12) 

 

 

Död inom 90 

dagar:  

I=9% (3 av 

35) 

K=20% (7 av 

35) 

Risk-differens 

(95% KI)= 

0,38 (0,1-1,6); 

p=0,18 

 

Symtomgiva

nde intra-

cerebrala 

blödningar 

inom 36 

timmar: I= 0 

K=6% (2 av 

35) 

 

 Risk-

differens(95% 

KI) = -6 (-13-

2); p=0,49 

 

 

 

Hög studiekvalitet.   

 

Multicenterstudie med 14 deltagande centra i 

Australien och Nya Zealand.  

 

Primära utfallsmått var klinisk förbättring vid 24 

timmar (≥8 poängs förbättring av NIHSS vid 3 dygn) 

samt reperfusion vid 24 timmar medan mRS vid 3 

månader var sekundärt utfallsmått.  

 

Randomisering med web-baserad realtids-

randomisering med stratifiering för att uppnå 

likvärdig fördelning med avseende på vilket kärl 

som ockluderats.  

 

25% av patienter med kliniska symtom och kärl-

ocklusion exkluderades pga avsaknad av 

behandlingsbart område mätt med CT/MR perfu-

sion/diffusion. 
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symtom-

debut 

 

Primära 

effektmått 

reperfusion 

vid 24 

timmar och 

förbättring i 

neurologiska 

symtom vid 

72 timmar 

 

Sekundära 

effektmått 

funktions-

nedsättning 

(modified 

Rankin Scale, 

mRS) vid 3 

månader, 

symtomgiva

nde intra-

cerebral 

blödning 

och död. 

av 

behandlings

bart område 

i hjärnan 

(mätt med 

CT/MR perfu-

sion/diffusion

s mismatch) 

 

Alla 

svårighets-

grader 

 

 

mg/kg inom 

4,5 timmar 

från 

symtomdebu

t utan 

efterföljande 

trombektomi 

 

 

Stent-retrieverbehandling på 77,1% (27 av 35 

patienter) i I-gruppen 

 

Generell anestesi I=36% (12 av 33 patienter) 

 

Ingen skillnad i rapporterade andra allvarliga 

biverkningar vid 90 dagar.  

 

Procedurrelaterade komplikationer i samband med 

trombektomin:  

7,4% (2 av 27 patienter) embolisering som dock ej 

gav någon symtomförsämring. 

Kärldissektion=3,7% (1 av 27 patienter) 

 

Sponsring: Akademisk prövarinitierad och prövar-

ledd studie. Bidrag från forskningsstiftelser. Solitaire-

device erhållen genom oinskränkt/oberoende 

bidrag från Covidien.  

#4 SWIFT PRIME 

Saver et al 

2015 [7, 8] 

1:1 

prospektiv 

RCT med 

öppen 

behandling 

och blindad 

evaluering 

(PROBE-

design) 

 

Trombektomi 

med 

stentretriever 

efter IV tPA 

vs IV tPA 

Trombektomi 

startad inom 

6 

timmar från 

196 patienter 

(planerat 833 

men 

avbruten i 

förtid) 

 

Patienter 18-

80 år 

 

Påvisad 

ocklusion av 

främre 

cirkula-

tionens 

artärer (ICA, 

M1) 

 

NIHSS 8-29 

 

I (n=98) 

IV tPA (0,9 

mg/kg) inom 

4,5 timmar 

från symtom-

debut samt 

trombektomi 

med Solitaire 

inom 6 

timmar från 

symtom-

debut 

 

K (n=98) 

IV tPA 0,9 

mg/kg inom 

4,5 timmar 

från symtom-

debut utan 

I=60% (59 av 

98) 

K=35% (33 av 

93) 

 

ARR: 25 

procent-

enheter  

NNT= 4 (4,0) 

Risk-kvot 

(95% KI)=1,7 

(1,23-2,33), 

p<0,001 

 

 

Död inom 90 

dagar: 

I: 9% (9 av 

98) 

K: 12% (12 av 

97) 

 

Risk-kvot 

(95% KI)= 

0,74 (0,33-

1,68); p=0,50 

Symtom-

givande 

intrakraniella 

blödningar 

inom 27 

timmar:    

I=0% (0 av 

98) 

K=3% (3 av 

97) 

 

Risk-kvot = 

0,00, p=0,12 

 

 

 

Hög studiekvalitet. 

 

Multicenterstudie (39 deltagande centra) med 196 

patienter rekryterade i USA och Europa.  

 

Kriterium för deltagande centra var att de 

genomfört trombektomier varav >20 trombektomier 

med aktuell trombektomi-device.  

 

Studien avbröts på inrådan av data- och 

säkerhetskommitté (DMSC) efter genomförd 

interims-analys som påkallades efter positiva 

behandlingsresultat i MR CLEAN studien.  

 

Randomisering 1:1 med web-baserad realtids-

randomisering med minimiseringsprocedur för att 

uppnå likvärdig distribution med avseende på 

deltagande sjukhus, hjärnskadans svårighetsgrad 

vid baseline, ålder och lokalisation av kärlocklusion.    
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symtomdebu

t 

 

Primärt 

effektmått 

funktions-

nedsättning 

(modified 

Rankin Scale, 

mRS) vid 3 

månader 

 

 

 

 efterföljande 

trombektomi 

 

 

Stent-retrieverbehandling på 88,8% (87 patienter) i I-

gruppen 

 

Primärt effektmått var medianvärde av mRS vid 3 

månader (interkvartil-range):  

I=3 (2-5); K=2 (1-4) 

 

Ingen skillnad i rapporterade andra allvarliga 

biverkningar vid 90 dagar.  

 

Procedurrelaterade komplikationer i samband med 

trombektomin:  

Cerebral vasospasm 4,6% (4 av 87 patienter);  

Intraventrikulär blödning 1,1% (1 av 87 patienter);  

subaraknoidalblödning 1,1% (1 av 87 patienter). 

 

Sponsring: Studien sponsrades av Covidien och 

designades och leddes en styrkommitté som 

innefattade akademiska forskare samt företrädare 

för sponsorn. Datainsamling gjordes av akademiska 

prövare, monitorering och databashantering 

sköttes av företaget. Studien hade en oberoende 

data- och säkerhetskommitté (DMSC).   

#5 REVASCAT 

Jovin et al 

2015, Molina 

et al 2015 [9, 

10] 

1:1 

prospektiv 

RCT med 

öppen 

behandling 

och blindad 

evaluering 

(PROBE-

design) 

 

Trombektomi 

med stent-

retriever efter 

IV tPA vs IV 

tPA 

 

Trombektomi 

startad inom 

8 

timmar från 

206 patienter 

(planerat 690 

men 

avbruten i 

förtid) 

 

Tidigare 

funktions-

oberoende 

(mRS ≤1) 

 

Patienter 18-

80 år 

(ändrat till 

18-85 år efter 

inklusion av 

160 

patienter) 

 

Påvisad 

I (n=103) 

IV tPA (0,9 

mg/kg) inom 

4,5 timmar 

från symtom-

debut samt 

trombektomi 

med Solitaire 

inom 8 

timmar från 

symtom-

debut 

 

K (n=103) 

IV tPA 0,9 

mg/kg inom 

4,5 timmar 

från symtom-

debut utan 

efterföljande 

I=43,7% (45 

av 103) 

K=28,2% (29 

av 103) 

ARR: 15,5 

procent-

enheter 

NNT=7 (6,45) 

 

Justerad 

oddskvot 

(95% KI)=2,1 

(1,1-4.0) 

 

 

 

Vid 90 

dagar: 

I=18,4% (19 

av 103) 

K=15,5% (16 

av 103) 

 

Risk-kvot 

(95% KI)=1,2 

(0,6-2,2) 

 

Symtom-

givande 

intrakraniella 

blödningar 

inom 24 

timmar:  

I=1,9% (2 av 

103) 

K=1,9% (2 av 

103) 

 

Risk-kvot 

(95% KI)=1,0 

(0,1-7,0) 

 

 

Hög studiekvalitet. 

 

Multicenterstudie (4 deltagande centra) med 206 

patienter rekryterade i Katalonien, Spanien. 

 

Kriterium för deltagande centra var att de 

genomförde >60 trombektomier årligen och att 

interventionist hade genomfört >20 trombektomier 

med aktuell trombektomi-device.  

 

Studien avbröts på inrådan av data- och 

säkerhetskommitté (DMSC) efter genomförd 

interimsanalys som påkallades efter positiva 

behandlingsresultat i flera andra 

trombektomistudier.  

 

Randomisering 1:1 med web-baserad realtids-

randomisering med minimiseringsprocedur för att 

uppnå likvärdig distribution med avseende på 

ålder, hjärnskadans svårighetsgrad, 
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Kommentar: Ålder anges som medianålder i MR CLEAN- och ESCAPE-studierna, och som medelålder i EXTEND IA, SWIFT PRIME och REVASCAT. NIHSS anges som medianvärde i samtliga RCT:er. ASPECTS 

anges som medianvärde i alla RCT:er, förutom EXTEND IA som istället för ASPECTS använde  ischemisk volym. 

Förkortningar: RCT=randomised controlled trial, dvs randomiserad, kontrollerad studie; IV tPA= intravenös tissue-Plasminogen Activator, dvs intravenös stroketrombolys; ICA=intrakraniella delen av arteria 

cerebri interna; M1/M2=arteria cerebri medias första och andra grenar; A1/A2= arteria cerebri anteriors första och andra grenar. NIHSS=National Institutes of Health Stroke Scale, som graderar 

neurologiska symtomens svårighetsgrad; ASPECTS=Alberta Stroke Program Early CT score, som graderar grad av irreversibel hjärnskada; I=interventionsgrupp; K=kontrollgrupp; ARR=absolut riskreduktion; 

NNT=numbers needed to treat (1/ARR); KI=konfidensintervall. 

 

symtom-

debut 

 

Primärt 

effektmått 

funktions-

nedsättning 

(modified 

Rankin Scale, 

mRS) vid 3 

månader 

ocklusion av 

främre 

cirkulationen

s artärer 

(ICA, M1) 

 

NIHSS ≥6 

 

Påvisande 

av 

behandlings

bart område 

i hjärnan 

(ASPECTS 

>7/MR-

diffusion >6) 

 

trombektomi 

 

 

behandlingsstart, kärl som ockluderats och 

deltagande center. 

 

IV tPA gavs till 68,0% i I-gruppen och 77,7% i K- 

gruppen 

 

Stent-retrieverbehandling på 95,1% (98 patienter) i I-

gruppen.  

 

Primärt effektmått var gemensam justerad odds-

kvot (95% KI) för förbättring ≥1 poäng på mRS vid 3 

månader=1,7 (1,05-2,8) 

 

Ingen skillnad i rapporterade allvarliga andra 

biverkningar vid 90 dagar.  

 

Procedurrelaterade komplikationer i samband med 

trombektomin:  

Subaraknoidalblödning 4,1% (4 av 98 pat) 

Kärldissektion 2,0% (2 av 98 patienter) 

 

Sponsring: Studien sponsrades av ett oinskränkt/ 

oberoende bidrag från Covidien. En oberoende 

akademisk styrgrupp tillsammans med prövare 

designade och genomförde studien.   
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2. Summering av effekt och evidensstyrka 

 

Effektmått Antal deltagare 

(antal studier), 

samt referens # 

enligt tabell 1 

Absolut effekt/ 

risk (K–I), NNT 

Relativ effekt  Evidensstyrka 

(sammanställning av 

evidensstyrka 

hämtas från tabell 3) 

Kommentar  

A – Funktions-

oberoende 

(modified Rankin 

scale 0-2) 3 mån 

efter insjuknande 

Totalt 1288 

deltagare i 5 

RCT:er [1-10] 

#1: 500 

#2: 316  

#3: 70 

#4: 196 

#5: 206 

#1: ARR=13,5 procentenheter; NNT=8 

#2: ARR=23,8 procentenheter; NNT=5 

#3: ARR=31procentenheter; NNT=4 

#4: ARR=25 procentenheter; NNT=4 

#5: ARR=15,5 procentenheter; NNT=7 

#1-5 ARR=19,8 procentenheter; NNT=6, 

baserad på data i metaanalys, Figur 1 

#1: Justerad OR (95% KI) 2,16 (1,39-3,38) 

#2: Justerad OR (95% KI) 1,7 (1,3-2,2) 

#3: Justerad OR (95% KI)  4,2 (1,4-12) 

#4: Risk-kvot (95% KI)  

#5: Justerad OR (95% KI) 1,7 (1,23-2,33)  

#1-5 OR (95% KI) 2,39 (1,88-3,04), baserad 

på data i metaanalys, Figur 1. 

Starkt (++++) 

 

Relativt små 

RCT:er som dock 

visar 

samstämmiga 

resultat 

B – Död inom 3 mån 

efter insjuknande 

1288 deltagare i 

5 RCT:er [1-10] 

#1: 500 

#2: 316  

#3: 70 

#4: 196 

#5: 206 

 

#1: I= 18,9% (44 av 233); K 18,4% (49 av 

267)  

#2: I= 10,4% (17 av 164), K= 19,0% (28 av 

147) 

#3: I= 9% (3 av 35), K= 20% (7 av 35) 

#4: I=9% (9 av 98); K=12% (12 av 97) 

#5: I=18,4% (19 av 103); K=15,5% (16 av 

103) 

#1: Inga data 

#2: Rate-kvot (95% KI)= 0,5 (0,3-1,0); p=0,04 

#3: Risk-differens (95% KI)= 0,38 (0,1-1,6); 

p=0,18 

#4: Risk-kvot (95% KI)= 0,74 (0,33-1,68); 

p=0,50 

#5: Risk-kvot (95% KI)= 1,2 (0,6-2,2) 

#1-5: Risk-differens (95% KI): -0,04 (-0,08-

0,01), baserad på data i metaanalys, Figur 

2. 

Starkt (++++) 

 

 

C Symtomgivande 

intracerebrala/intra-

kraniella blödningar 

1288 deltagare i 

5 RCT:er [1-10] 

#1: 500 

#2: 316  

#3: 70 

#4: 196 

#5: 206 

 

#1: I= 7,7% (18 av 233); K= 6,4% (17 av 267) 

#2: I= 3,6% (6 av 165); K= 2,7% (4 av 150) 

#3: I= 0; K= 6% (2 av 35) 

#4: I=0; K=3% (3 av 97) 

#5: I=1,9% (2 av 103); K=1,9% (2 av 103)  

 

#1: I= 7,7% (18 av 233); K= 6,4% (17 av 267) 

#2: I= 3,6% (6 av 165); K= 2,7% (4 av 150) 

Risk-kvot (95% KI)= 1,4 (0,4-4,7), p=0,75 

#3: I= 0; K= 6% (2 av 35) 

Risk-differens(95% KI) = -6 (-13-2); p=0,49 

#4: I= 0% (0 av 98); K= 3% (3 av 97) 

Risk-kvot = 0,00, p=0,12 

#5: I= 1,9% (2 av 103); K= 1,9% (2 av 103) 

Risk-kvot (95% KI)= 1,0 (0,1-7,0) 

#1-5: Risk-differens (95% KI) -0,01 (-0,03-

0,02), baserad på data i metaanalys, Figur 

3. 

Måttligt starkt (+++) 

 

Inga hållpunkter 

för ökad risk för 

intracerbral 

blödning vid 

trombektomi-

behandling. 

Förkortningar: RCT=randomised controlled trial, dvs randomiserad, kontrollerad studie; I=interventionsgrupp; K=kontrollgrupp; ARR=absolut riskreduktion; NNT=numbers needed to treat (1/ARR); 

KI=konfidensintervall.
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3. Evidensgradering enligt GRADE 
 

Effektmåtte
t: 

Funktionsoberoende (mRS 0-2) efter 3 månader 

Design Alternativ Utgångsvärde Kommentar 

Studiedesign  RCT (++++) ++++ 5 RCT:er med totalt 
1288 personer 

Observationsstudie (++)  

Kriterier Alternativ Ange ev. 
avdrag 

Kommentar 

Studiekvalitet  Inga begränsningar (inget 
avdrag) 

x Hög studiekvalitet på 5 
RCT:er som har 
liknande design och 
liknande primärt 
effektmått    

Vissa begränsningar (ev. 
avdrag) 

 

Allvarliga begränsningar (-1)  

Mycket allvarliga begränsningar 
(-2) 

 

Överförbarhet Ingen osäkerhet (inget avdrag) x  

Viss osäkerhet (ev. avdrag)  

Osäkerhet (-1)  

Påtaglig osäkerhet (-2)  

Överensstämmelse Inga problem (inget avdrag) x  

Viss heterogenitet (ev. avdrag)  

Bekymmersam heterogenitet (-
1) 

 

Oprecisa data Inga problem (inget avdrag) x  

Vissa problem (ev. avdrag)  

Oprecisa data (-1)  

Publikations- 
och/eller 
rapporteringsbias 

Inga problem (inget avdrag) x  

Vissa problem (ev. avdrag)  

Klar risk för publikationsbias (-1)  

Räcker summan av 
smärre brister till 
nedgradering? 

Nej (inget avdrag)   

Ja (-1)  

Övriga kommentarer    

Kriterier Alternativ Ange ev.  
uppgradering 

Kommentar 

Medför studiens 
effektstorlek till 
uppgradering (stor–
mycket stor effekt 
(RR< 0,5 > 2)? 

Inte relevant x  

  

Summering av 
vetenskapligt 
underlag 

Starkt (++++) 

Måttligt starkt (+++) 

Begränsat (++) 

Otillräckligt (+)  

Starkt (++++) 
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Effektmåtte
t: 

Död 

Design Alternativ Utgångsvärde Kommentar 

Studiedesign  RCT (++++) ++++ 5 RCT:er med totalt 
1288 personer Observationsstudie (++)  

Kriterier Alternativ Ange ev. 
avdrag 

Kommentar 

Studiekvalitet  Inga begränsningar (inget 
avdrag) 

x Hög studiekvalitet på 5 
RCT:er som har 
liknande design och 
liknande primärt 
effektmått   

Vissa begränsningar (ev. 
avdrag) 

 

Allvarliga begränsningar (-1)  

Mycket allvarliga begränsningar 
(-2) 

 

Överförbarhet Ingen osäkerhet (inget avdrag) x  

Viss osäkerhet (ev. avdrag)  

Osäkerhet (-1)  

Påtaglig osäkerhet (-2)  

Överensstämmelse Inga problem (inget avdrag)  Studierna var inte 
designade primärt för 
detta säkerhetsmått. 
Det finns en viss 
heterogenitet mellan 
studierna i andel död; 4 
studier är utan 
statistiskt säkerställd 
skillnad medan en (#2) 
redovisar minskad risk 
för död 

Viss heterogenitet (ev. avdrag) x 

Bekymmersam heterogenitet (-
1) 

 

Oprecisa data Inga problem (inget avdrag)  Studierna var inte 
designade primärt för 
detta säkerhetsmått. 
Konfidensintervallen är 
relativt stora. 

Vissa problem (ev. avdrag) x 

Oprecisa data (-1)  

Publikations- 
och/eller 
rapporteringsbias 

Inga problem (inget avdrag) x  

Vissa problem (ev. avdrag)  

Klar risk för publikationsbias (-1)  

Räcker summan av 
smärre brister till 
nedgradering? 

Nej (inget avdrag) x  

Ja (-1)  

Övriga kommentarer    

Kriterier Alternativ Ange ev.  
uppgradering 

Kommentar 

Medför studiens 
effektstorlek till 
uppgradering (stor–
mycket stor effekt 
(RR< 0,5 > 2)? 

Inte relevant x  

  

Summering av 
vetenskapligt 
underlag 

Starkt (++++) 

Måttligt starkt (+++) 

Begränsat (++) 

Otillräckligt (+)  

Starkt (++++) 

 

 

Se kommentarer ovan 
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Effektmåtte
t: 

Symtomgivande intracerebrala/intrakraniella blödningar 

Design Alternativ Utgångsvärde Kommentar 

Studiedesign  RCT (++++) ++++ 5 RCT:er med totalt 
1288 personer Observationsstudie (++)  

Kriterier Alternativ Ange ev. 
avdrag 

Kommentar 

Studiekvalitet  Inga begränsningar (inget 
avdrag) 

x Hög studiekvalitet på 5 
RCT:er som har 
liknande design och 
liknande primärt 
effektmått   

Vissa begränsningar (ev. 
avdrag) 

 

Allvarliga begränsningar (-1)  

Mycket allvarliga begränsningar 
(-2) 

 

Överförbarhet Ingen osäkerhet (inget avdrag) x  

Viss osäkerhet (ev. avdrag)  

Osäkerhet (-1)  

Påtaglig osäkerhet (-2)  

Överensstämmelse Inga problem (inget avdrag) x En god 
överensstämmelse 
mellan samtliga 5 RCT. 

Viss heterogenitet (ev. avdrag)  

Bekymmersam heterogenitet (-
1) 

 

Oprecisa data Inga problem (inget avdrag)  Studierna var inte 
designade primärt för 
detta säkerhetsmått och 
det var relativt få 
händelser. Ingen 
statistiskt säkerställd 
ökad risk för 
symtomgivande 
hjärnblödning förelåg.  

Vissa problem (ev. avdrag)  

Oprecisa data (-1) x 

Publikations- 
och/eller 
rapporteringsbias 

Inga problem (inget avdrag) x  

Vissa problem (ev. avdrag)  

Klar risk för publikationsbias (-1)  

Räcker summan av 
smärre brister till 
nedgradering? 

Nej (inget avdrag) x  

Ja (-1)  

Övriga kommentarer    

Kriterier Alternativ Ange ev.  
uppgradering 

Kommentar 

Medför studiens 
effektstorlek till 
uppgradering (stor–
mycket stor effekt 
(RR< 0,5 > 2)? 

Inte relevant x  

  

Summering av 
vetenskapligt 
underlag 

Starkt (++++) 

Måttligt starkt (+++) 

Begränsat (++) 

Otillräckligt (+)  

Måttligt starkt 
(+++) 

 

 

Se kommentarer ovan 
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Figur 1: Metaanalys av effektmåttet funktionsoberoende (mRS 0-2) vid 3 månader 

 

 

Presenterat som oddskvoter med 95-procentigt konfidensintervall. Absolut riskreduktion (ARR): (292/633) – (170/645)= 46,1-26,4 = 19,8 procentenheter, NNT=6 (5,05); Relativ riskreduktion (RRR) 

19,8/26,4=75,0%. För sammanställning av metaanalysen användes programvaran Review Manager version 5.3 med non-Cochrane-inställning. 
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Figur 2: Metaanalys av effektmåttet död vid 3 månader efter insjuknandet 

 

 

Presenterat som risk-differens med 95-procentigt konfidensintervall. För sammanställning av metaanalysen användes programvaran Review Manager version 5.3 med non-Cochrane-inställning. 
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Figur 3: Metaanalys av effektmåttet symtomgivande intracerebrala eller intrakraniella blödningar 

 

 

Presenterat som risk-differens med 95-procentigt konfidensintervall. För sammanställning av metaanalysen användes programvaran Review Manager version 5.3 med non-Cochrane-inställning.



 

 

59 

 

Vilka studier ingår i granskningen? 
De fem ingående studierna var relativt liknande i studiedesign och 

karakteristika (se Tabellering av ingående studier samt Bilaga 1). Studierna var 

prospektiva, 1:1 randomiserade, med öppen behandling och blind evaluering 

(PROBE-design). Efter att gynnsamma resultat presenterats i MR CLEAN-

studien avbröts de då pågående randomiserade studierna med stent-retriever 

och resultaten på de inkluderade patienterna publicerades. Den totala 

studiestorleken i de fem studierna blev därmed 1288 patienter mot planerade 

2623. Studierna har utförts som multicenterstudier i olika länder.  

 

Studiernas inklusionskriterier var akut ischemisk stroke med symtom från 

främre cirkulationens kärl där ett obligat kriterium var påvisande av kärl-

ocklusion eller subocklusion av något av de stora kärlen i främre cirkulationen, 

det vill säga arteria karotis internas intrakraniella del, arteria cerebri medias 

första och ibland andra gren (M1, M2) och i vissa fall arteria cerebri anteriors 

första och andra gren (A1, A2). Interventionen i dessa studier innebar 

trombektomi med stent-retriever samt bästa medicinska akutbehandling, som 

ofta innebar intravenös trombolys innan trombektomin. Patienter 

randomiserade till kontrollgruppen gavs bästa medicinska behandling, inklusive 

intravenös trombolys, men ingen trombektomi.  

 

Behandling med stent-retriever startades inom 6–12 timmar efter symtom-

debut. I några av studierna fanns angivna formella strävansmål i inklusions-

kriterier om att minimera tiden till trombektomin, med tid från datortomografi 

till ljumskkärlpunktion ≤60 minuter och till rekanalisering ≤90 minuter.  

 

I vissa av studierna finns beskrivet vilka krav som ställdes på centrat för 

deltagande i studien, exempelvis att det hade omfattande erfarenhet av intra-

kraniella interventioner (karotis-stent eller aneurysm-coiling), av perifer 

kärlsjukdom eller koronarsjukdom alternativt att det hade stor volym (≥50 

interventioner per år och/eller att aktuell interventionist utfört ≥20 

interventioner med aktuellt device).  

 

De fem ingående studierna hade liknande bakgrundskarakteristika, med 

median- alternativt medelålder på 65–70 år, relativt jämn könsfördelning, svår 

stroke med median-NIHSS-värden av 13–18 men med begränsning av 

hjärnskadeutbredning (exempelvis uppmätt med ASPECTS score 0–5). (NIHSS 

står för National Institutes of Health Stroke Scale och graderar de neurologiska 

symtomens svårighetsgrad. ASPECTS står för Alberta Stroke Program Early 

CT Score och graderar graden av irreversibel hjärnskada.) 

 

En majoritet av patienterna i båda behandlingsgrupperna fick intravenös 

trombolys. I till exempel MR CLEAN-studien kunde dock patienter med 

kontraindikation för intravenös trombolys ändå ingå i trombektomigruppen. 

Trombektomier i aktiv behandlingsgrupp gjordes hos de flesta men inte alla. 
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Vanliga anledningar till att patienter inte erhöll trombektomi var att 

rekanalisering redan inträffat. Procedurrelaterade komplikationer, såsom 

kärldissektion eller kärlpenetration med subaraknoidalblödning som följd, 

inträffade hos en begränsad andel av trombektomibehandlade patienter. I MR 

CLEAN- och ESCAPE-studierna noterades en viss ökad risk för ischemisk 

stroke i nytt kärlterritorium respektive återinsjuknande i stroke hos 

trombektomerade patienter.  
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Relaterade studier som inte ingår i granskningen 
Följande studier ingår inte i detta kunskapsunderlag [11-13]: 

• IMS III (Interventional Management of Stroke III) 

• MR RESCUE (Mechanical Retrieval and Recanalization of Stroke Clots 

Using Embolectomy 

• SYNTHESIS Expansion (Local versus Systemic Thrombolysis for Acute 

Ischemic Stroke) 

I dessa studier användes äldre trombektomi-retrievers och det krävdes inte 

påvisande av kärlocklusion för att inkluderas i studierna. Dessutom användes 

inte röntgen eller bildavläsning för att exkludera patienter med stor irreversibel 

hjärninfarkt eller dålig kollateralcirkulation. 

I granskningen ingår inte heller studier med jämförelser mellan olika 

trombektomi-retrievers [14, 15]. 

 

Saknas någon information i studierna? 
I flera av studierna saknades information om kompetensen hos de 

interventionister som utförde trombektomierna, liksom information om 

triagering av patienterna till de centra som utför trombektomierna. 
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Litteratursökning 
 

Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: 2015-04-27 

Ämne: Nationella riktlinjer för strokesjukvård - trombektomi 

Sökning gjord av: Maja Kärrman Fredriksson 

På uppdrag av: Per Wester 

Söknr Termtyp *) Söktermer 
Databas/ 

Antal ref. **) 

1.  MeSH 
"Brain Ischemia/therapy"[Majr] OR 

"Stroke/therapy"[Majr] 
36845 

2.  FT/TI stroke[ti] 64408 

3.   1 OR 2 82462 

4.  MeSH 
"Thrombectomy"[Majr] OR "Endovascular 

Procedures"[Majr] 
64860 

5.  FT/TI thrombectomy[ti] OR embolectomy[ti]  2984 

6.   4 OR 5 66658 

7.   3 AND 6 1637 

8.  
MeSH, 

FT/TIAB 

"Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR 

randomiz*[ti] OR (random*[tiab] AND (control[tiab] 

OR trial[tiab])) 

553116 

9.   7 AND 8 103 

10.   
7 

Filters: Meta-Analysis 
25 

*) 

MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) 

MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) 

FT = Fritextterm/er 

**) 

De fetmarkerade referenserna finns nedsparade. 
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Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: 2015-04-27 

Ämne: Nationella riktlinjer för strokesjukvård - trombektomi 

Sökning gjord av: Maja Kärrman Fredriksson 

På uppdrag av: Per Wester 

Söknr Termtyp *) Söktermer 
Databas/ 

Antal ref. **) 

1.  MeSH 
MeSH descriptor: [Brain Ischemia] explode all trees 

and with qualifier(s): [Therapy - TH] 

CDSR: 9 

DARE: 21 

Central: 249 

HTA: 1 

2.  MeSH 
MeSH descriptor: [Stroke] explode all trees and with 

qualifier(s): [Therapy - TH] 

CDSR: 10 

DARE: 42 

Central: 414 

HTA: 15 

3.  FT/TI stroke:ti 

CDSR: 183 

DARE: 561 

Central: 

13945 

HTA: 167 

4.   1 OR 2 OR 3 

CDSR:188 

DARE: 585 

Central: 

14153 

HTA: 169 

5.  MeSH MeSH descriptor: [Thrombectomy] explode all trees 

CDSR: 1 

DARE: 21 

Central: 100 

HTA: 7 

6.  MeSH 
MeSH descriptor: [Endovascular Procedures] 

explode all trees 

CDSR: 62 

DARE: 645 

Central: 5490 

HTA: 126 

7.  FT/TI thrombectomy or embolectomy:ti  

CDSR: 1 

DARE: 14 

Central: 144 

HTA: 5 

8.   5 OR 6 OR 7 

CDSR: 64 

DARE: 655 

Central: 5626 

HTA: 133 

9.   4 AND 8 

CDSR: 3 

DARE: 17 

Central: 74 

HTA: 7 

*) 

MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed, som även används i Cochrane 

library) 

Explode = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade 

Qualifier = aspekt av ämnet 

FT/TI = Fritextterm/er – sökning i fältet för titel 

**) 

CDSR = The Cochrane Database of Systematic Reviews 

DARE = Database of Abstracts of Reviews of Effects 

HTA = Health Technology Assessment Database 

Central = Cochrane Central Register of Controlled Trials 

**)  
De fetmarkerade referenserna finns nedsparade. 
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Bilaga 1: Kompletterande beskrivning av ingående studier 

 MR CLEAN ESCAPE EXTEND IA SWIFT PRIME REVASCAT 

Studiedesign 1:1 prospektiv RCT, öppen 

behandling, blindad 

utvärdering (PROBE) 

1:1prospektiv RCT, öppen 

behandling, blindad 

utvärdering (PROBE) 

1:1 prospektiv RCT, öppen 

behandling, blindad 

utvärdering (PROBE) 

1:1 prospektiv RCT, öppen 

behandling, blindad 

utvärdering (PROBE) 

1:1prospektiv RCT, öppen 

behandling, blindad 

utvärdering (PROBE) 

Intervention I: Trombektomi/intraarteriell 

trombolys + bästa medicinska 

behandling (inkl IV trombolys) 

K: Bästa medicinska 

behandling (inkl IV trombolys 

<4,5 timmar) 

I: Trombektomi + bästa 

medicinska behandling (inkl IV 

trombolys) 

K: Bästa medicinska 

behandling (inkl IV trombolys) 

I: Trombektomi + bästa 

medicinska behandling 

(IV trombolys) 

K: Bästa medicinska 

behandling (IV trombolys) 

I: Trombektomi + bästa 

medicinska behandling 

(IV trombolys) 

K: Bästa medicinska 

behandling (IV trombolys) 

I: Trombektomi + bästa 

medicinska behandling (inkl IV 

trombolys) 

K: Bästa medicinska 

behandling (inkl IV trombolys) 

Studiestorlek 500 316 (planerat 500) 70 (planerat 100) 196 (planerat 833) 206 (planerat 690) 

Antal center 

(land/länder) 

16 (Nederländerna) 22 (Canada, USA, Irland, 

Storbritannien, Sydkorea) 

10 (Australien, Nya Zealand) 39 (USA, Europa) 4 (Spanien) 

Bakgrunds-

karakteristika 

(medel/median-

värden, range 

resp andel i %) 

Ålder 65 (23-96) år 

Kvinnor 43% 

NIHSS I=17; K=18 

ASPECTS I=9; K=9 

IV tPA-behandling: I: 87,1%; K: 

90,6% 

Ålder 70 år 

Kvinnor 52% 

NIHSS: I=16; K=17 

ASPECTS I=9; K=9 

tPA-behandling: I: 72,7%; K: 

78,7% 

Ålder I: 69; K: 70 år.  

Kvinnor 51% 

NIHSS: I=17; K=13 

Hjärnskadevolym: 19 ml 

Ålder 66 år 

Kvinnor 49% 

NIHSS: I=17; K=17 

ASPECTS I=9; K=9 

 

Ålder 66-67 år 

Kvinnor 47-48% 

NIHSS I=17; K=17 

ASPECTS I=7; K=8 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

Akut ischemisk stroke 

Ålder ≥18 år 

NIHSS ≥2 

Ocklusion av intrakraniella 

delen av ICA, M1/M2 eller 

A1/A2 

 

Symtomduration till 

trombektomi <6 tim 

 

Exklusion:  

Sedvanliga exklusionskriterier 

för IV trombolys. Dock kunde 

exempelvis nyligen opererade 

patienter ingå i trombektomi-

armen av studien 

Akut ischemisk stroke 

Ålder ≥18 år 

NIHSS >5 

Pre-stroke funktionsoberoende 

Ocklusion av ICA, M1/M2 

Symtomduration till 

randomisering <12 timmar 

Punktion av artär <60 min och 

trombektomi < 90 min från 

första CT 

Exklusion:  

Omfattande ischemisk 

hjärnskada på första CT 

(ASPECTS 0-5) 

Akut ischemisk stroke 

Ålder ≥18 år 

Alla svårighetsgrader 

Pre-stroke funktionsoberoende 

Ocklusion av ICA, M1, M2 

Symtomduration till kärl-

punktion <6 timmar och 

genomförd trombektomi <8 

timmar 

 

Behandlingsbart område i 

hjärnan (CT/MR-

perfusion/diffusions mis-match) 

Akut ischemisk stroke 

Ålder 18-80 år 

NIHSS ≥6 och ≤30 

Pre-stroke funktionsoberoende 

(mRS≤1) 

Ocklusion av ICA, M1 

Symtomduration till 

trombektomi <6 timmar 

 

Exklusion:  

Omfattande ischemisk 

hjärnskada på första CT 

(ASPECTS 0-5) 

Akut ischemisk stroke 

Ålder 18-80 (85) år 

NIHSS ≥6 

Pre-stroke funktionsoberoende 

(mRS ≤1) 

Ocklusion av ICA, M1 

Symtomduration till 

trombektomi <8 timmar 

 

Exklusion:  

Omfattande ischemisk 

hjärnskada på första CT/MR 

(ASPECTS 0-6/0-5) 

 

Ej fullföljd 

behandling/upp

I: 17 patienter gjorde ej 

angiografi och ytterligare 20 

I: 14 patienter gjordes ingen 

trombektomi.  

I: 2 patienter gjorde ej 

angiografi och ytterligare 6 

patienter gjordes ingen 

I: 11 patienter gjordes ingen 

trombektomi 

Inget bortfall vid uppföljning 

I: 5 patienter gjordes ingen 

trombektomi 

Inget bortfall vid uppföljning 
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Kommentar: Ålder anges som medianålder i MR CLEAN- och ESCAPE-studierna, och som medelålder i EXTEND IA, SWIFT PRIME och REVASCAT. NIHSS anges som medianvärde i samtliga RCT:er. ASPECTS 

anges som medianvärde  i alla RCT:er, förutom EXTEND IA som istället för ASPECTS använde  ischemisk volym. 

Förkortningar: RCT=randomised controlled trial, dvs randomiserad, kontrollerad studie; ICA=intrakraniella delen av arteria cerebri interna; M1/M2=arteria cerebri medias första och andra grenar; A1/A2= 

arteria cerebri anteriors första och andra grenar. NIHSS=National Institutes of Health Stroke Scale, som graderar neurologiska symtomens svårighetsgrad; ASPECTS=Alberta Stroke Program Early CT score, 

som graderar grad av irreversibel hjärnskada; I=interventionsgrupp; K=kontrollgrupp. 

 

 

 

följning; 

protokoll-brott, 

cross-over.  

gjorde ingen intraarteriell 

intervention 

K: 2 nekade studiedeltagande 

direkt efter randomisering. 1 

patienter krävde intra-arteriell 

behandling 

Inget bortfall vid uppföljning 

K: 1 patienter borttagen pga 

felaktigt patient-

godkännande. 1 patient fick 

trombektomibehandling.  

Ingen uppföljning: I=1; K=3   

trombektomi 

Biverkningar/åte

rinsjuknande i 

stroke 

Procedur-

relaterade 

komplikationer i 

samband med 

trombektomin 

Ny ischemisk stroke i ett nytt 

kärlterritorium inom 90 dagar  

I=5,6%; K=0,4% 

Kärldissektion =1,7% (4 

patienter) 

Kärlperforation =0,9% (2 

patienter) 

Återinsjuknande i stroke inom 

90 dagar I=4,9%; K=2,0% 

Kärldissektion=0,6% (1pat) 

Kärlperforation (SAH)=0,6% (1 

patienter) 

7,4% (2 av 27 patienter) 

embolisering som dock ej gav 

någon symtomförsämring. 

Kärldissektion=3,7% (1 av 27 

patienter) 

 

Cerebral vasospasm 4,6% (4 av 

87 patienter);  

Intraventrikulär blödning 1,1% 

(1 av 87 patienter);  

subaraknoidalblödning 1,1% (1 

av 87 patienter) 

Subaraknoidalblödning 4,1% (4 

av 98 patienter) 

Kärldissektion 2,0% (2 av 98 

patienter) 


