
Kontroll efter levertransplantation 

3 månads- och årskontroll 

Bakgrund  

Patienter som är levertransplanterade har en ökad risk för följdsjukdomar som 

ofta är kopplade till grundsjukdomen eller den nödvändiga immundämpande 

behandlingen. För att upptäcka dessa komplikationer rekommenderar nationella 

riktlinjerna, utöver rutinprover vid alla återbesök, en utvidgad provtagning 

minst en gång om året. Med införandet av ett nationellt kvalitetsregister ska 

uppföljning av levertransplanterade patienter rapporteras till registret. För att 

kunna ge en jämlik vård och uppfylla kraven på kvalitetsregister genomförs 

därför en 3-månads och 1-årskontroll hos alla patienter som genomgått 

levertransplantation på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Alla patienter som 

därefter ska följas på Transplantationscentrum genomgår sedan en årlig kontroll 

med utvidgad provtagning. 

Provtagning  

Hb, LPK, TPK 

ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin 

PK-INR, Albumin 

Natrium, Kalium, Calcium, Kreatinin, Magnesium, Urea, Fosfat, 

Standardbikarbonat, Urat 

Faste B-glukos, HbA1c 

Kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL 

PEth 

Urinsticka, Albumin/Kreatinin-kvot 

Läkemedelskoncentration immunsuppression 

Njurfunktionsundersökning 

Iohexolclearance genomförs efter 3 månader och sedan vid kontroller efter 1, 2, 

3, 5, och 7 år. Därefter görs undersökning vart 3:e år hos patienter med god och 

stabil njurfunktion. 
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Bentäthetsmätning  

DEXA görs rutinmässigt vid första årskontrollen. Därefter görs mätning 

beroende på utgångsresultat och förekomst av riskfaktorer, t.ex. kvinnligt kön, 

ålder, ärftlighet, inaktivitet, låg kroppsvikt, rökning, alkoholkonsumtion, 

reumatisk sjukdom eller behandling med steroider. 

Mottagningsbesök  

Vid årsbesöket undersöks klinisk status med kontroll av hudkostymen. Patienter 

kan med fördel remitteras för en hudläkarbedömning om de inte redan har 

pågående kontroller på hudklinikens PDTX mottagning. Genomgång av 

vaccinationsstatus, levnadsvanor och livskvalitetsformulär rekommenderas. 

Dokumentation 

En sedvanlig anteckning om mottagningsbesöket upprättas i Melior, se 

bifogad mall. Uppföljningsblanketten för registerdokumentation fylls i 

och resultaten överförs av administrativ personal till kvalitetsregister. 

 

 

Dikteringsmall 3-månadersbesök 

Anteckning från 3-månaderskontrollen är ett underlag för uppföljande 

årskontroller och ska ge en bedömning av patientens aktuella tillstånd 

och ett ställningstagande till fortsatt behandling och medicinering. 

Minimalt ingår följande sökord: 

Aktuellt 

Ska innehålla en kort bakgrund om leversjukdomen och anledning till 

levertransplantation samt information om relevanta händelser sedan 

utskrivning efter transplantation. 

Kommentar till provsvar 

Relevanta provsvar såsom leverstatus, leverfunktionsparametrar 

(albumin, PK-INR), elstatus, blodsocker, HbA1c, lipidstatus, 

hepatitserologi, Urintox, PEth, läkemedelskoncentration, tumörmarkörer 

(för recipienter med tumör) 

Kommentar till undersökning 

PAD explantat (fynd av HCC som kräver surveillance?) 

Iohexolclearance 

Ev. andra klinfys/röntgenundersökningar 
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Bedömning, åtgärd 

Är detta ett okomplicerat förlopp eller har det inträffat: 

• Operationskomplikationer 

• Infektioner 

• Rejektioner 

• Försämring av njurfunktion 

• Metabola komplikationer 

Följande frågor bör besvaras: 

• Tar patienten sin immunsuppression som förskriven? 

• Finns anledning justering av immunsuppression? Ange 

målkoncentrationer för immunsuppressiva preparat närmaste 

månaderna. 

• Fortsatt behov av profylaktisk medicinering (PPI, CMV, 

(Pneumocystis))? 

• Finns det behandlingskrävande hypertoni, diabetes eller 

dyslipidemi? 

• Hade patienten preoperativt behandlingskrävande osteoporos? 

• Fanns det HCC i explantatet som kräver recidivsurveillance 

(flerfas CT buk var 6:e månad i 5år)? 

• Har patienten genomgått full vaccination innan transplantation 

eller finns behov för komplettering? 

Korrespondens 

I förekommande fall kopia av anteckning till PAL/hemortssjukhus 

 

 

Dikteringsmall 1-års och uppföljande årsbesök 

Anteckning från årskontroller är ett underlag för uppföljande besök. En 

koncis årskontrollsanteckning tillåter att man snabbt får en överblick 

även om man inte tidigare varit involverad i vården av patienten. 

Årskontrollen ska ge en bedömning av patientens aktuella tillstånd och 

ett ställningstagande till fortsatt behandling och medicinering. Minimalt 

ingår följande sökord: 

Aktuellt 

Ska innehålla en kort bakgrund om leversjukdomen och anledning till 

levertransplantation samt information om relevanta händelser sedan 
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föregående 3-månaders eller årskontroll. Kommentar om uppskattning av 

livskvalité (QoL formulär ifyllt?) och hos patienter i arbetsför ålder ev. 

återgång till arbete/skola. 

Kommentar till provsvar 

Relevanta provsvar såsom leverstatus, leverfunktionsparametrar 

(albumin, PK-INR), elstatus, blodsocker, HbA1c, lipidstatus, 

hepatitserologi, PEth, läkemedelskoncentration, tumörmarkörer (för 

recipienter med tumör) 

Kommentar till undersökning 

Iohexolclearance (görs år 1, 2, 3, 5, 7 och sedan vart 3:e år) 

DEXA 

Ev. andra klinfys/röntgenundersökningar 

Bedömning, åtgärd 

Är detta ett okomplicerat förlopp eller har det inträffat: 

• Rejektioner 

• Infektioner 

• Försämring av njurfunktion 

• Metabola komplikationer 

• Malignitet 

• Kardiovaskulär sjukdom 

Följande frågor bör besvaras: 

• Tar patienten sin immunsuppression som förskriven? 

• Finns anledning justering av immunsuppression? Ange 

målkoncentrationer för immunsuppressiva preparat närmaste året. 

• Finns det behandlingskrävande hypertoni diabetes eller 

dyslipidemi? 

• Finns riskfaktorer för osteoporos? Ev. remiss till DEXA. 

• Behov för kompletterande vaccination (t.ex. pneumokocker)? 

• Gör patienter egna hudkontroller? Överväg remiss till 

hudklinikens PDTX mottagning. 

Korrespondens 

I förekommande fall kopia av anteckning till PAL/hemortssjukhus 
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3-månaders kontroll efter levertransplantation (sida 1) 
 

Namn: ……………………………………… 

Personnr: ……………………………………… Datum besök: …………………………….. 
 

Patientstatus 

Levande  Avliden  Datum: Dödsorsak: 
 

Antropometri 

Vikt (kg)  Längd (cm) Blodtryck S/D (mmHg)  
 

Vårdstatus 

Aktuellt IVA  Specvård  Rehabvård   Poliklinik  

Återinläggningar 0  1  2   3  4  5   6  7  8   

Återgång till arbete/skola Nej  Ja  Okänd  Ej aktuell  
 

Immunsuppression 

Takrolimus  Everolimus  Mykofenolat  Steroider  

Ciklosporin  Sirolimus  Azathioprin  Belatacept  

Annan  Specificera: 

Ändrad sedan förra rapport Nej  Ja  Datum: Anledning: 
 

Leverkomplikationer 

Återfall Grundsjkd. Nej  Ja   

Rejektion (biopsi) Nej  Ökad IS  Steroider  ATG  Annat  

Artärkomplikation Nej  Part. tromb.  Total tromb.  Stenos  Annat  

Portakomplikation Nej  Part. tromb.  Total tromb.  Stenos  Annat  

Levervenskompl. Nej  Part. tromb.  Total tromb.  Stenos  Annat  

Gallgångsstriktur Nej  Anastomos  Hilus  Perifer  Annat  

Annan komplikation Nej  Galläckage  Leverinfarkt   Leverabscess  

De-novo hepatit Nej  A  B  C  D   E  AIH  
 

Metabola komplikationer 

Diabetes Nej  Obehandlad  Kost/Motion  Insulin  Annat  

Hypertoni Nej  Obehandlad  Kost/Motion  Läkemedelsbehandling  
 

Njurfunktion 

GFR ml/min/1,73m2 eGFR  Clearance  Dialys Nej  Ja  

Väntelista Njurtransplant. Nej  Ja  Njurtransplanterad Nej  Ja  

 VÄND → 
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3-månaders kontroll efter levertransplantation (sida 2) 
 
 

Malignitet 

Nej  Hud  PTLD  Solid  Metastas  Annan  ………………. 
 
 

Övriga komplikationer 

Pleuravätska  Nej  Ja   Ileus Nej  Ja   

GI-blödning Nej  Ja   Stroke Nej  Ja   

Pankreatit  Nej  Ja   Annan Nej  Ja   

Sårruptur  Nej  Ja   Epilepsi Nej  Ja   

Sårinfektion  Nej  Ja   Hjärtinfarkt Nej  Ja   

Malignitet Nej  Ja   Sepsis Nej  Ja   

Bukabscess Nej  Ja   Pneumoni  Nej  Ja   

Ärrbråck Nej  Ja   CMV Nej  Ja  

Annat bråck Nej  Ja   UVI Nej  Ja  

Övriga kompl. Specificera:  Clavien Dindo Grad: 
 
 

Tumörsjukdom och PAD 

Reviderad preop-diagnos Nej  Ja  Ny diagnos: 

Fibrosstadium Cirros (F4)  Fibros (F1-F3)  Normal (F0)   

Malign tumör upptäckt Nej  Före Tx  Efter Tx (PAD)  

Neoadjuvant behandling 
Nej  TACE  Ablation   Resektion   

Systemisk   SIRT   Annat: 

Typ av levertumör HCC  CCA  CRLM  Hepatoblastom  Annan  

Levertumör kommentar  

Antal tumörer  

Största tumör (mm)  

Portal tumörtrombos Nej  Ja  Okänt  

Vaskular invasion Nej  Mikro  Makro  

Extraheptisk tumörväxt Nej  Ja  Okänt  
 
 

Prover 

PK-INR Bilirubin µmol/l Kreatinin µmol/l Albumin g/l 
 
 

 

Ifylld av ansvarig läkare: Datum 
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Årskontroll efter levertransplantation (Händelser sedan föregående årskontroll) 

Namn: ……………………………………… 

Personnr: ……………………………………… Datum besök: …………………………….. 
 
 

Patientstatus 

Levande  Avliden  Datum: Dödsorsak: 

Återgång till arbete/skola Nej  Ja  Okänd  Ej aktuell  
 

Antropometri 

Vikt (kg)  Längd (cm) Blodtryck S/D (mmHg)  
 

Immunsuppression 

Takrolimus  Everolimus  Mykofenolat  Steroider  

Ciklosporin  Sirolimus  Azathioprin  Belatacept  

Annan  Specificera: 

Ändrad sedan förra rapport Nej  Ja  Datum: Anledning: 
 

Leverkomplikationer 

Återfall Grundsjkd. Nej  Ja   

Rejektion (biopsi) Nej  Ökad IS  Steroider  ATG  Annat  

Artärkomplikation Nej  Part. tromb.  Total tromb.  Stenos  Annat  

Portakomplikation Nej  Part. tromb.  Total tromb.  Stenos  Annat  

Levervenskompl. Nej  Part. tromb.  Total tromb.  Stenos  Annat  

Gallgångsstriktur Nej  Anastomos  Hilus  Perifer  Annat  

Annan komplikation Nej  Galläckage  Leverinfarkt   Leverabscess  

De-novo hepatit Nej  A  B  C  D   E  AIH  
 

Metabola komplikationer 

Diabetes Nej  Obehandlad  Kost/Motion  Insulin  Annat  

Hypertoni Nej  Obehandlad  Kost/Motion  Läkemedelsbehandling  
 

Njurfunktion 

GFR ml/min/1,73m2 eGFR  Clearance  Dialys Nej  Ja  

Väntelista Njurtransplant. Nej  Ja  Njurtransplanterad Nej  Ja  
 

Malignitet 

Nej  Hud  PTLD  Solid  Metastas  Annan  ………………. 
 
 

Prover 

PK-INR Bilirubin µmol/l Kreatinin µmol/l Albumin g/l 
 
 

 

Ifylld av ansvarig läkare: Datum 
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Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 
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