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Abstract 

 

BACKGROUND: The need for vascular access for hemodialysis is steadily increasing with 

the increasing number of patients with end-stage renal failure. A surgically constructed 

arteriovenous fistula (AVF) is the golden standard and preferred vascular access for 

hemodialysis. AVF has a better primary patency rate as well as lower morbidity and mortality 

as compared to the arteriovenous grafts and central venous catheters. However, there are a 

number of complications related to fistula creation, with thrombosis and stenosis accountable 

for the most of the complications. Our aim is to conduct a critical appraisal of the literature 

related to AV-fistula primary patency the last 5 years. 

 

METHOD: We conducted a systematic search in PubMed, limited to the last 5 years and 

only English-language studies. We collected the data about the primary patency, stenosis and 

thromboses etc. 

 

RESULTS: After reviewing the title and abstracts of 315 citations, 271 were excluded. Only 

25 of the 44 included studies were available in full text. We found two articles with 

systematic reviews and meta-analysis, which were published in 2014 and 2016, and decided 

to build our paper based on these two. “Complications of the Arteriovenous Fistula: A 

Systematic Review” found median complication rates per 1000 patient days as follows; 

thrombotic events 0.24, infections 0.11, steal syndrome 0.05, aneurysms 0.04 and venous 

hypertensive events 0.03. “Patency Rates of the Arteriovenous Fistula for Hemodialysis: A 

Systematic Review and Meta-analysis found that the rate of primary failure was 23 %, with a 

higher risk among elderly and patients with lower-arm fistulas. When primary failure was 

included, the primary patency rate was 60 % at 1 year and 51 % at 2 years.  

 

CONCLUSION: The studies gave an overview of common complications related to AV-

fistula ,with thrombosis being the most frequent one. Although primary failure rates have 

increased in the last decades,  the primary patency rates are quite stable. There is a need for 

better quality of each single study, such as better reporting and standardized definitions.  
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Innledning 

 

Dette er en prosjektoppgave skrevet ved det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo. Vi vil 

gjerne takke vår veileder Nathkai Safi for god hjelp og veiledning underveis i arbeidet med 

oppgaven.  

 

Det er i dag mange pasienter med terminal nyresvikt, og tallet er forventet å øke. Behovet for 

vaskulær tilgang i forbindelse med dialyse vil nødvendigvis også øke, noe som stiller krav til 

at flere AV-fistler modnes og forblir funksjonelle. En AV-fistel er en forbindelse mellom en 

arterie og en vene som anlegges kirurgisk hos pasienter som har behov for kontinuerlig 

hemodialyse. En AV-fistel kan anlegges flere steder på kroppen, det vanligste er en 

radiocephalisk fistel på håndleddet. Man har sett at et økende antall AV-fistler ikke modnes, 

dvs at den ikke kan brukes til hemodialyse, og vi har derfor i denne prosjektoppgaven gjort et 

systematisk litteratursøk for å forsøke å belyse forekomsten av primær svikt, patency og 

komplikasjoner etter anleggelse av arteriovenøse fistler på overekstremiteten.  Det er flere 

komplikasjoner som kan føre til at fistelen ikke lenger kan brukes i forbindelse med dialyse, 

for eksempel infeksjon og blødning, men stenose og trombose er blant de hyppigste 

komplikasjonene.  

 

Primær svikt har to definisjoner; den ene omtaler primær svikt som svikt i fistelen før den er 

blitt tatt i bruk, uavhengig av tid siden anleggelsen av fistelen. Den andre omtaler primær 

svikt som svikt i fistelen innen 3 måneder etter anleggelsen. At et stort antall av fistelene 

svikter, skaper utfordringer både for pasienter og helsepersonell. Det man ønsker å oppnå er 

at raten av primær svikt går ned og at patency raten øker.  

Det finnes ingen direkte god norsk oversettelse av ordet patency, men kan beskrives som 

hvor lenge fistelen holder seg åpen og er brukbar for dialyse. Vi har valgt å bruke betegnelsen 

patency da det gir den beste og mest presise betegnelse på hva ordet beskriver, og det er 

denne betegnelsen som brukes i norsk praksis i dag. 
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Bakgrunn 

 

Nyrenes anatomi og funksjon 

Nyrene er to bønneformede organer som ligger retroperitonealt på bakre bukvegg. Den høyre 

nyren er litt mindre enn den venstre, og ligger litt lavere på grunn av leverens anatomiske 

lokalisasjon. Nyrenes hovedoppgave er å holde kroppens homeostase stabil, og med dette 

blant annet regulere væske- og elektrolyttbalansen(1). Dette er veldig viktig for kroppens 

blodvolum, hjertet og nervesystemet. Alle celler i kroppen er avhengig av at 

elektrolyttkonsentrasjonen både intra- og ekstracellulært er stabile for å kunne fungere 

optimalt.  

Nyrenes minste funksjonelle enhet består av en glomerulus, eller et karnøste, og 

tubulusapparatet. I disse funksjonelle enhetene skjer filtrasjonen av blodet, samt 

urinproduksjonen. Her utveksles det væske, elektrolytter og avfallsstoffer mellom blodet og 

urinen som produseres(1). Dersom nyrefunksjonen svikter tilkommer det en rekke 

symptomer, som sorteres i en gruppe vi kaller uremiske symptomer. Disse symptomene er: 

 

 Slapphet og tretthet 

 Anoreksi, kvalme og vekttap 

 Hudkløe 

 Muskelspasmer, særlig i bena (2)  

 

Nyrefunksjonen fremstilles vanligvis gjennom verdien glomerulær filtrasjonsrate (GFR), som 

er et uttrykk for hvor mye blod som filtreres per minutt i nyrene. Denne ligger normalt på >90 

ml/min. Faller verdien under dette, har man dermed en grad av nyresvikt/nyreskade. Den 

mest alvorlige graden av nyresvikt er grad 5, og da har GFR falt til <15 ml/min. Dette kalles 

terminal nyresvikt, og pasienten er dermed avhengig av aktiv behandling, enten gjennom 

transplantasjon eller dialyse. Den primære årsaken til terminal nyresvikt er diabetes fulgt av 

hypertensjon. Mange av pasientene har i tillegg hjerte- og karsykdom, som er den primære 

årsaken til mortalitet og morbiditet i denne populasjonen(3). Tabell 1 viser en oversikt over 

gradene av nyresvikt(4).  
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Tabell 1. Grader av nyresvikt. Hentet fra sml(4). 

Stadium Beskrivelse GFR (ml/min) Tiltak 

I Nyreskade med normal eller 

høy GFR 

>90 Behandle, overvåke 

II Nyreskade med lett nedsatt 

GFR 

60-89 Bedømme progresjon 

III Nyreskade med sikkert 

nedsatt GFR 

30-59 Velge behandlingsstrategi, se på 

samsykelighet 

IV Nyreskade med alvorlig 

redusert GFR 

15-29 Som over, vurdere behov for fremtidig 

dialyse eller transplantasjon 

V Terminal nyresvikt <15 Forberede dialyse og/eller 

transplantasjon, evnt behandle 

symptomer 

 

Dialyse 

Dialyse er en behandlingsmåte som faller inn under kategorien aktiv nyresviktbehandling. 

Dette er behandling som er aktuell når en stående uremi ikke lenger kan behandles adekvat 

med konservative midler. Man behandler uremien ved å erstatte den tapte nyrefunksjonen, 

enten ved nyretransplantasjon eller ved hjelp av gjentatte dialysebehandlinger. 

Samfunnsøkonomisk er det mest lønnsomt å erstatte nyrefunksjonen med et nyretransplantat, 

men det er dessverre ikke alle pasienter som er egnet til å motta en ny nyre(2). Dersom man 

har en pasient som egner seg for transplantasjon, er det ikke gitt at det finnes en donornyre 

som matcher mottakerens vevstype. Det er tre vesentlige momenter som må tas i betraktning 

når det kommer til valg av behandling; livskvalitet og individuelle ønsker, overlevelse i 

behandling og kostnader. Pasientene som ikke egner seg til nyretransplantasjon her og nå er 

aktuelle for dialyse, enten midlertidig i påvente av nyretransplantat, eller permanent. 

Dialysebehandling innebærer at blodet renses for småmolekylære stoffer over en 

semipermeabel membran via diffusjon. Ved å benytte seg av kunnskapen om at stoffer vil 

diffundere langs en konsentrasjonsgradient, kan man rense blodet ved å bestemme 

konsentrasjonen av væsken som er på den andre siden av membranen.  

Det finnes to alternative dialysemetoder; peritonealdialyse og hemodialyse. I hemodialyse 

(HD) har man satt inn en kunstig membran, mens det i peritonealdialyse (PD) er peritoneum 

som fungerer som den semipermeable membranen. Ved peritonealdialyse blir det pumpet inn 

en dialysevæske i pasientens bukhule, og blodet blir renset passivt gjennom peritoneum. Ved 

hemodialyse blir blodet til pasienten sendt gjennom en dialysemaskin, en «falsk nyre», hvor 

det blir renset på samme måte som det ville blitt i nyrene(2). For å kunne gjennomføre 
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hemodialyse er det avgjørende å få tilgang til pasientens blodomløp, slik at man kan sende 

blodet gjennom dialysemaskinen. Dette gjøres enten via sentralvenøs tilgang med et HD-

kateter eller en perifer tilgang gjennom en arteriovenøs fistel. AV-fistel foretrekkes fremfor 

dialysekateter.  

  

Arteriovenøs fistel 

En arteriovenøs fistel, eller en AV-fistel, er en kirurgisk anlagt forbindelse mellom en arterie 

og en vene, og skal fungere som en tilgang til pasientens blodstrøm slik at det blir mulig å 

gjennomføre dialyse. Ved å øke blodstrømmen i venen, vil denne utvides, slik at man får en 

stor åre som er lett å stikke. Dette er den foretrukne permanente vaskulære tilgangen ved 

hemodialyse. Målet med å anlegge en langvarig vaskulær tilgang er å kunne skaffe 

helsepersonell en tilgang til pasientens sirkulasjon som kan benyttes hyppig og med minimale 

komplikasjoner. Man har flere alternative permanente tilganger, hvorav AV-graft og 

sentralvenekateter er de viktigste å nevne i tillegg til fistel. I følge EDTA guidelines er det 

den autogene AV-fistelen som er førstevalget, deretter følger AV-graft og til slutt 

sentralvenekateter(5). Det har blitt beskrevet større risiko for komplikasjoner i forbindelse 

med disse, da særlig sentralvenekateter. Man har funnet en større forekomst av infeksjoner 

ved bruk av sentralvenekateter (SVK) og pasientene tilbringer lengre tid på sykehuset når de 

har SVK sammenlignet med fistel (6). Man foretrekker derfor en AV-fistel som permanent 

tilgang.  En moden fistel har den laveste morbiditeten og mortaliteten, minst behov for 

intervensjoner, og best patency. 

  

Det finnes flere typer AV-fistler, oftest kategorisert ut i fra anatomisk lokalisasjon. Alle typer 

AV-fistler innehar lignende karakteristikker. Av disse nevnes at(7): 

 Det tilkommer initialt en raskt økende arteriell og venøs blodstrøm, noe som kan føre 

til en økende belastning på hjertet hos risikopasienter. Diameteren og blodstrømmen i 

fistelen øker deretter mer gradvis. Disse endringene kan føre til distal iskemi i aktuell 

ekstremitet, noe som kalles steal syndrome. Dette kommer av at blodet som normalt 

ville forsynt ekstremiteten med blod redistribueres gjennom fistelen, det “stjeles” slik 

at ekstremiteten ikke får tilstrekkelig med oksygenert blod.  

 AV-fistelen vil øke i diameter med tiden, og for noen pasienter er dette kosmetisk 

sjenerende. I tillegg kan fistelen gjennomgå aneurismal degenerasjon med tiden. 
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AV-fistelen defineres ut i fra hvilken arterie og hvilken vene som er involvert. Det finnes 

mange forskjellige anatomiske fistler, men de fleste faller under tre hovedtyper på 

overekstremiteten(7): 

 Radiocephal, som er en fistel mellom a.radialis og v.cephalica. 

 Brachiocephal, hvor fistelen er anlagt mellom a.brachialis og v.cephalica. 

 Brachiobasil, hvor fistelen er mellom a.brachialis og v.basilica. 

 

Den radiocephale fistelen er den mest distale av de tre, og er førstevalget. Dette til tross for at 

blodstrømmen i denne er lavere enn i de mer proksimale fistlene. Grunnen til at man ønsker å 

begynne her, er å bevare de mer proksimale årene til senere forsøk dersom den 

radiocephaliske fistelen svikter (7). Fistler med utgangspunkt i vena cephalica er noe lettere å 

anlegge, uavhengig av om det er i over- eller underarm. Sist nevnes det at risikoen for steal 

syndrome er høyere for de proksimale fistlene sammenlignet med den radiocephale. Dersom 

man anlegger fistel distalt for albuen, reduseres også sannsynligheten for distal iskemi i 

hånden(8). Fistlene kategoriseres også ut i fra hvordan de anlegges; simple-direct, 

venetransposisjon og venetranslokasjon. Vi kommer nærmere inn på disse senere i teksten. 

  

Som nevnt tidligere mottar dialysepasientene hemodialyse hyppig, vanligvis 3 behandlinger i 

uken, med en varighet på 4-5 timer per behandling. Dette stiller en del krav til den vaskulære 

tilgangens egenskaper. Kriteriene som AV-fistelen skal oppfylle er listet under (7): 

 

 Fistelen må være tilgjengelig når pasienten befinner seg i sittende stilling 

 På underarmen bør fistelen befinne seg på volarsiden 

 På overarmen bør fistelen befinne seg på fremre og/eller laterale del 

 Fistelen må være tilgjengelig og tåle gjentatte kannuleringer 

 Fistelen bør ikke ligge dypere enn 5-6 mm under huden 

 Det bør finnes et rett segment på 8 til 10 cm bør være tilgjengelig for kannulering 

 Blodgjennomstrømningen i fistelen bør være høy nok for dialyse, dvs. minimum 4-

500ml/min, men ideelt >600 mL/min (9, 10) 
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For å kunne oppnå en velfungerende arteriovenøs tilgang i tide til oppstart av dialyse, er det 

viktig å henvise pasienten til karkirurgene tidlig nok, da det tar et par måneder før fistelen er 

klar til bruk. Tidlig henvisning er viktig for å kunne tilby god og forsvarlig helsehjelp. Dette 

inkluderer god pre-operativ evaluering og vaskulær kartlegging for å hjelpe til med å avgjøre 

hvilke type fistel man skal anlegge og hvor den skal anlegges(11). Det er vist at sen 

henvisning samt det å starte dialyse på et sentralvenekateter reduserer sjansen for å anlegge 

en vellykket autogen AV-fistel(5). Til tross for kunnskap om dette, ser man at i USA er det 

80 % som starter hemodialyse på kateter fremfor fistel, og at denne andelen har vært uendret 

de siste tiår(12). Etter at fistelen er anlagt, trenger den tid på å modnes. UpToDate forteller 

om en minimum modningstid på 1 måned fra anleggelsen, men anbefaler en modningstid på 

6-12 måneder, da det kan bli aktuelt med intervensjon for å bedre modningen av fistelen. I 

henhold til disse retningslinjene, har man på OUS, Aker 8 ukers modningsperiode. Primær 

svikt i fistelen vil i tillegg føre til forsinkelser som følge av behov for å anlegge ny fistel. 

  

Når pasienten har blitt henvist og akseptert for operasjon og anleggelse av AV-fistel, legges 

det opp et løp som ser slik ut; prehospital vurdering, operasjon, modning og til slutt 

hemodialyse med AV-fistel. 

  

Preoperativ vurdering 

 

Noe av det første som avgjøres er hva slags vaskulær tilgang pasienten er egnet til å motta. 

Denne vurderingen er kompleks, men faktorer som vurderes er pasientens medisinske status 

(grad av nyresvikt, forventet levetid, komorbiditet, osv.), anatomiske vurderinger, og om 

pasienten allerede mottar hemodialyse gjennom et dialysekateter. Vurderingen bør gjøres 

grundig, og bør inneholde en rekke elementer. Først og fremst bør pasientens medisinske 

bakgrunn kartlegges nøye, med tidligere sykdommer og vurdering av risikofaktorer. Videre 

gjøres det en generell fysisk undersøkelse og en mer spesifikk undersøkelse som kan påvirke 

valget av plassering av fistelen. Til slutt ønsker man å kartlegge pasientens årer gjennom en 

vaskulær mapping, gjennomført med ultralyd(13). 
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Medisinsk bakgrunn og risikofaktorer 

Her kartlegges tidligere innleggelser av sentralvenekateter, perifere vene- og arteriekatetere, 

og pacemaker med transvenøse ledninger o.l. Om pasienten tidligere har hatt innlagt vaskulær 

tilgange i forbindelse med dialyse er relevant, samt om det foreligger noen planer om 

nyretransplantasjon. Av risikofaktorer som er av særlig interesse, nevnes rase/etnisitet, kjønn, 

hjertesykdom, vaskulær sykdom, diabetes mellitus og pulmonal hypertensjon. 

 

Somatisk undersøkelse 

I tillegg til en generell somatisk undersøkelse av pasienten, gjøres det en mer målrettet 

vurdering med tanke på plassering av fistelen. Man noterer seg om det foreligger synlig arr 

fra tidligere venøse tilganger eller tidligere dialysekatetre. Man undersøker om det foreligger 

hevelser på bryst og overarmer, noe som kan gi mistanke om sentralvenestenose. Dette er en 

kontraindikasjon for å anlegge fistelen på samme side som stenosen. Under hemodialyse vil 

fistel-armen bli immobilisert, og det er derfor mest ønskelig å anlegge fistelen på den ikke-

dominante armen til pasienten, slik at pasienten er fri til å bruke den dominante armen som 

ønskelig under behandlingen. På noen institusjoner er det rutine å kartlegge begge armers 

årer, og den armen med best årer brukes. På andre institusjoner undersøkes først den ikke-

dominante armen, og dersom det foreligger gode nok årer, anlegges fistelen her uten å 

undersøke den dominante armen(13). 

 

Vaskulær mapping 

Med vaskulær mapping mener man en kartlegging av årene til pasienten, og er da som regel 

begrenset til overekstremiteten. Man ser på arterier og vener, da en abnormalitet i en av disse 

vil få konsekvenser for anleggelse av en fistel. Kvaliteten til en arterie er åpenbart viktig, men 

man har sett at det er mer sannsynlig at det er et problem på venesiden som gjør at 

anleggelsen av AV-fistelen blir mer 

komplisert. Når mapping av arterier og 

vener blir gjort rutinemessig, ser man 

at det blir anlagt flere fistler, samt en 

bedre kvalitet på fistlene som blir 

anlagt(13). Arterieevalueringen legger 

vekt på å vurdere pulser, blodtrykk og 

Allens test.     

                                Allen Test. Tatt fra (14) 
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Operasjon 

 

Ved hemodialyse har man som regel behov for langvarig vaskulær tilgang. Det er to typer av 

slik permanent tilgang; AV-fistel og AV-graft. AV-fistelen er foretrukket av mange årsaker, 

bl.a. at den holder seg åpen lengre og at den er assosiert med lavest insidens av mortalitet og 

morbiditet (7).  

 

Anestesi 

Det er flere valgalternativer mtp anestesi under inngrepet; generell anestesi, regional anestesi 

eller lokalanestesi. Pasientgruppen som får anlagt AV-fistel er ofte eldre og har stor 

komorbiditet, derfor er det ønskelig å unngå generell anestesi. Regional anestesi forårsaker 

arteriell og venøs dilatasjon ved sympatikus blokade, og kan forbedre fistelens levetid. En 

randomisert studie der 126 voksne ble randomisert til henholdsvis lokalanestesi eller brakial 

plexusblokade, viste at primær patency rate var signifikant høyere i den gruppen som fikk 

regional anestesi og ingen komplikasjoner relatert til plexusblokaden oppsto hos pasientene i 

denne studien. Det anbefales primært å bruke regional anestesi i stedet for lokalanestesi (7). 

 

Antimikrobiell profylakse 

I mange land brukes antibiotika profylaktisk ved anleggelse av AV-fistel, samt ved revisjon. 

Utover dette har man sett at det kan være en fordel med nasal mupirocin hos de pasientene 

som er bærer av S.aureus eller har hatt gjentatte infeksjoner (7). Dette og 

antibiotikaprofylakse er ikke en praksis ved Oslo Universitetssykehus. 

 

De ulike typene fistel 

Enkel direkte fistel 

Her blir venen og arterien brukt i deres normale posisjoner, og det er derfor et relativt 

ukomplisert inngrep. Den distale enden av venen blir dissekert fri og festet til den tilstøtende 

arterien (7). Eksempler: 

 A.radialis til v.cephalica (håndleddet). Den mest vanlige distale AV-fistel. 

 A.radialis til v.basilica (underarmen). Utrolig sjeldent og krever transposisjon. 

 A.radialis til v.mediana cubiti (underarmen).  

 A.radialis til v.mediana antebrachii (underarmen) 

 A.brachialis til v.cephalica (overarmen).  
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 A.femoralis til v.saphena (underekstremiteten). Ekstremt sjelden.  

 A.femoralis til v.femoralis (underekstremiteten). Ekstremt sjelden.  

 

Venetransposisjonsfistel 

Ved denne type fistel blir venen flyttet til en posisjon som er bedre egnet for å lage fistelen. 

Den proksimale enden av venen får ligge uberørt i sin naturlige anatomiske posisjon, mens 

den distale delen blir frilagt og flyttet til en posisjon som gjør at kannulering av fistelen blir 

enklere når den blir brukt ved hemodialyse. Dette krever at man lager en tunnel eller lomme 

for venen som er flyttet.  

 

Eksempler på venetransposisjonsfistler:  

 A.radialis til v.cephalica transposisjon (håndledd, hos overvektige pasienter) 

 A.radialis til v.basilica transposisjon (underarm, de fleste pasienter) 

 A.brachialis til v.basilica transposisjon (overarm) 

 A. brachialis til v.brachialis transposisjon 

 A.brachialis til v.cephalica transposisjon (overarm, overvektige pasienter) 

 A.femoralis til v.saphena transposisjon (låret, overvektige pasienter) 

 A.femoralis til v.femoralis (låret) 

 

Venetranslokasjonsfistel 

Her blir venen flyttet fra sin normale anatomiske lokalisasjon til en annen lokalisasjon og 

dette krever at det lages en venovenøs anastomose og en venoarteriell anastomose. Å lage en 

slik fistel er lik prosedyren der man setter inn et AV-graft, den eneste forskjellen her er at 

man bruker pasientens egen vene i stedet for et prostetisk materiale. En subkutan «tunnel» må 

lages for å posisjonere venen til sin nye lokalisasjon. V.saphena magna og v.femoralis er 

venene som blir hyppigst brukt og v.saphena magna kan relativt enkelt opereres ut. Når det 

gjelder v.femoralis er operasjonen omfattende og det er potensielt alvorlige komplikasjoner 

forbundet med dette inngrepet. Derfor blir v.femoralis sjelden brukt til å danne en AV-fistel 

(7). 

 

En ny metode som er nevnt i litteraturen de senere årene og som ikke er inntrådt i klinisk 

praksis er anleggelse av radiocephaliske fistler, RADAR. Denne metoden har vist lovende 

resultater. I stedet for å koble enden av venen til arterien, kobler de heller enden av arterien til 
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venen. I tillegg forsøkte de å dissekere åren minst mulig og brukte “no touch technique”. Det 

bemerkes at det er kun få studier som er utført, og det var et begrenset antall pasienter 

inkludert i studien. 53 RADAR inngrep ble sammenlignet med 73 kontroller som ble operert 

etter vanlig standard. Resultatene var en modningsrate på 75 % vs 45 % hos kontroll etter 6 

uker, insidens av juxta-anastomotisk stenose var på 2 % vs 41 % hos kontroll, primær 

patency rate etter 6 mnd var på 93 % vs 53% og ved RADAR metoden var det kun 10% av 

fistlene som måtte ha intervensjon sammenlignet med 74 % hos kontrollene. Altså, RADAR 

metoden medførte færre stenoser, økt antall fistler som modnes, lengre patency og færre 

sekundære intervensjoner. Dersom flere og større studier med denne metoden får samme 

resultater, kan det være den nye gullstandarden for radiocephaliske fistler og bidra til flere 

funksjonelle AV-fistler (15). Denne metoden har svak forskningsbakgrunn og er derfor lite 

kjent i karkirurgisk miljø i Norge. En kan frykte «steel syndrom» som en komplikasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADAR-metoden. Tatt fra (15). 

 

Komplikasjoner etter operasjonen 

 

Blødning 

Blødning i forbindelse med anleggelse av AV-fistel er ikke helt uvanlig. Hemodialyse-

avhengige pasienter kan ha trombocyttdysfunksjon og dermed ha lett siving av blod under 

operasjonen, dette kan bli behandlet med vasopressin. Under operasjonen er det vanlig med 

innsetting av heparin i karene for å unngå koagulasjon. Dette kan føre til lett blødning. Større 

blødninger under operasjonen fikses ofte med omstikkninger og ligaturer (7).  
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Venøs hypertensjon 

Det er vanlig med milde til moderate hevelser i aktuelle ekstremitet etter operasjonen, dette 

går vanligvis over. Hvis problemet vedvarer over 2 uker, vil en underliggende årsak bli 

funnet i omtrent 25 % av tilfellene. Hevelser er hyppigst som en følge av 

sentralvenetrombose, men kan også skyldes svikt i veneklaffene. Resultatet er et kronisk 

hevet venetrykk i ekstremiteten, som så kan medføre misfarging av huden, økt dysfunksjon 

av fistelen og iskemiske endringer i huden (7). 

 

Aneurismer 

Ekte aneurismer er unormalt dilaterte (>1,5 ganger den normal diameter) deler av en blodåre 

som inneholder alle lagene i åreveggen. Ved et pseudoaneurisme er kun deler av karveggen 

affisert og det er en samling av blod utenfor åreveggen som holdes på plass av omliggende 

vev. Pseudoaneurismer skyldes som regel repetert kannylering på samme område (obs, ikke 

nøyaktig samme punkt, som ved “buttonhole”) av fistelen. Dette kan forebygges ved å bytte 

innstikkssted. Utviklingen av et aneurisme kan også påvirkes av hvilken teknikk som blir 

brukt til kannylering, f.eks. “buttonhole” eller “rope ladder” teknikken. Aneurismer kan 

medføre en rekke komplikasjoner som ruptur, infeksjon og erosjon av overliggende hud. Det 

er foreslått at AV-fistler skal bli revidert når en aneurisme utvikler seg, dersom (7): 

 

 Den overliggende huden blir kompromittert 

 Det er risiko for ruptur av fistelen 

 Andre innstikksteder er begrenset  

 

Infeksjon 

I de fleste tilfellene er AV-fistelen kilden til bakteriemi hos pasienter som er i hemodialyse. 

Gule stafylokokker dominerer. Hyppigst forekommer bakteriemi som følge av infeksjon i 

relasjon til kannylering. Insidensen av infeksjoner assosiert med AV-fistler er lav. En 

metaanalyse som inkluderte 76 studier med utfall infeksjon, viste at infeksjon kun forekom 

hos 3,7 %. (7). En rekke faktorer som pseudoaneurismer, hematomer og uttalt kløe over 

innstikksstedet er assosiert med AV-fistel infeksjon. Infeksjoner som forekommer i AV-

fistler kan vanligvis behandles med i.v. antibiotika, og om nødvendig, kirurgisk drenasje. 
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Nevropati 

N.medianus er den nerven som hyppigst blir affisert hos pasienter som er under langvarig 

hemodialyse. Det kan skyldes lokale avleiringer av amyloid som medfører carpal tunnel 

syndrom, eller at nerven blir klemt av blod- eller væskeutredelser eller via iskemisk skade 

som en følge av vaskulær steal (7). 

 

Vaskulær steal 

Omtrent 20 % av pasientene som får anlagt en AV-fistel på overekstremiteten opplever 

symptomatisk steal, omtrent 4% får alvorlige manifestasjoner. AV-fistelen kan redusere 

perfusjon til den distale delen av ekstremiteten ved shunting av blod inn i fistelen. Dersom 

man har en signifikant arteriell stenose, øker risikoen for shunting og det er vanlige hos de 

med en mer sentral anlagt AV-fistel enn hos de med en distalt anlagt. Alvorlige iskemiske 

symptomer som tap av følelse eller svakhet kan forekomme hyppigere hos de pasientene med 

diabetes og de med høy alder. Mindre alvorlige symptomer som parestesier og kuldefølelse er 

mer vanlig og forbedres vanligvis innen noen uker ettersom kollateral blodstrøm utvikles (7). 

 

Modning av fistelen 

Når en arteriovenøs fistel har blitt anlagt, gjennomgår både arterien og venen endringer som 

trigger vaskulær remodellering. Vaskulær remodellering innebærer at det skjer en strukturell 

rearrangering av endogen og vaskulær matrix for å lage et større intraluminalt rom. Denne 

prosessen er trigget av en endring i skjæringskrefter og andre hemodynamiske belastninger på 

åreveggen. Normalt vil den luminale diameteren i venen øke i et forsøk på å redusere 

skjæringskrefter mot åreveggen, noe som vil medføre en dilatert vene med fortykket media 

(3). Blodstrømmen må økes til et nivå som gir adekvate mengder blod til dialysemaskinen. 

Åren må også øke i diameter og tykkelse for å imøtekomme behovet for gjentatt kannulering 

(16). Umiddelbart etter anastomosen mellom venen og arterien er anlagt, vil man få en 

økning i blodflow og trykk på venesiden. Det er en massiv økning i blodflow når man 

sammenligner flow pre-operativt og 1 dag etter operasjonen; i en studie med 63 pasienter 

økte flow fra  65 ± 42 mL/min til 448 ± 213 for radiocephaliske fistler (17). Prosessen der en 

AV-fistel blir moden, kan deles i 3 stadier (16):  

 

1. AV-fistelen blir laget ved at en arterie blir suturert sammen med en tilliggende vene. 

For å gi den beste muligheten for at en fistel skal utvikles, må blodårene være av 

adekvat størrelse og årene som leder blod til og fra må være uten områder med 
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stenose. Umiddelbart etter at blodstrømmen blir åpnet i den nylig lagde fistelen, gjør 

den reduserte vaskulære motstanden at man får økt flow. 

2. På dette stadiet er AV-fistelen fysiologisk moden og har potensialet til å bli brukt i 

hemodialyse. To parametere brukes oftest i vurderingen av om en fistel er moden; 

diameteren til venen og blodflow.  

3. Klinisk funksjonell fistel. For at fistelen skal være klinisk funksjonell må den være 

fysiologisk moden og ha tilfredsstillende dybde, lengde og lokalisasjon slik at 

vellykket kannylering kan bli gjennomført. Måten man slår fast om fistelen er klinisk 

funksjonell er at den har blitt testet ut ved hemodialyse og at den har blitt suksessfullt 

kannylert repeterte ganger. 

 

En tommelfingerregel, «The rule of 6’s» for om en radiocephalisk AV-fistel er moden eller 

ikke, dvs. brukbar til dialyse innen 3 mnd etter anleggelse er (10): 

 Blodflow > 600 ml/min 

 Venens diameter > 6 mm 

 Avstand fra huden til venen < 6 mm 

Hvis et av disse målene ikke blir nådd, bruker man å si at fistelen har sviktet. 

 

En AV-fistel bør bli klinisk vurdert senest 4-6 uker etter operasjonen. Den fysiologiske 

modningen skjer relativt raskt, men anbefalinger for når den beste tiden å starte å bruke 

fistelen på varierer (16). 

 

Klinisk overvåkning av den modne AV-fistelen 

Nesten alle tromboserte modne fistler har en underliggende stenotisk lesjon. Selv om 

angiografi er den mest sensitive og spesifikke bildemodaliteten til å identifisere og 

karakterisere stenotiske lesjoner, er det en dyr og invasiv metode. Til screening er en non-

invasiv tilnærming det som blir foretrukket først for å identifisere fistler med høy risiko for 

stenose(9). Klinisk overvåkning av fistelen blir nå brukt for å screene for stenotiske lesjoner. 

Det inkluderer bl.a.(9): 

 

 Rutineundersøkelse av fistelen. Dette bør gjøres på ukentlig basis. Abnormaliteter 

som ekstremitetsødemer, endringer i pulsen og svirr kan indikere problemer med 

fistelen. 
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 Være oppmerksom på vanskeligheter med kannulering, aspirering av blodpropper 

eller forlenget blødningstid fra innstikksstedet, som kan tyde på dysfunksjon av 

fistelen. 

 Monitorere Kt/V, som er et mål for dialysedosen. 

 Monitorere intra-access flow. Dette er den optimale måten for å monitorere m.t.p. 

stenose. En flowrate under 500 mL/min tyder på en underliggende stenose 

 Bruk av duplex-ultralyd til å evaluere flow.  

 

Det er sparsomt med dokumentasjon angående hvor effektive disse metodene er for å 

oppdage stenose. Hos noen må man bruke andre metoder for å avdekke en eller flere 

stenoser. Da kan man bruke diagnostisk angiografi, som anbefales hos pasienter med (9): 

 

 Kliniske funn som kan indikere stenose; hevelse i armen, forlenget blødningstid etter 

kannylering, kollateralvener eller endrede egenskaper til pulsen eller svirr. 

 Uforklarlig og vedvarende nedsatt dialysedose (Kt/V) (>0,2 enheter) 

 Direkte målt flow rate mindre enn 400-500 mL/min 

 Non-invasive metoder antyder problemer med fistelen  

 

Primær svikt av AV-fistelen 

At fistelen svikter kan by på mange problemer. 20-30 % av sykehusinnleggelser hos pasienter 

som er under hemodialyse er relatert til dysfunksjon av den vaskulære tilgangen eller at den 

ikke kan brukes på grunn dårlig flow eller vanskelig kannulering(18). Definisjonen på primær 

svikt innebærer at en fistel aldri har kunnet brukes eller at den svikter i løpet av de 3 første 

månedene den er i bruk. Et flertall av de fistlene som ikke modnes har en høy forekomst av 

problemer som kan korrigeres, og når disse problemene har blitt fikset, forventes det at 

fistelen holder seg moden lengre. Ved tidlig evaluering av fistelen kan man identifisere 

områder med stenose, og behandle disse med egnet intervensjonsmetode (19). Førstevalget er 

angioplastikk, og for å kvalifisere til behandling må den stenotiske lesjonen være signifikant, 

dvs. en forsnevring av lumen på 50 % eller mer og være assosiert med kliniske symptomer, 

unormale fysiske funn og/eller unormale målinger av blodflow (20). 

 

 



Kirurgisk anlagt arteriovenøs fistel i overekstremiteter og relaterte komplikasjoner                                                  K. Borgund, N. Speilberg 

 

 

18 

 

Den vanligste årsaken til at en fistel ikke modnes er utviklingen av stenose i den juxta-

anastomotiske delen av venen på grunn av intimal hyperplasi, der man får en forsnevring av 

lumen, redusert blodflow og eventuelt trombosedannelse (17). Stenose i den juxta-

anastomotiske delen av venen kan bidra til at fistelen ikke modnes i 50 % av tilfellene (10). 

Det som kjennetegner denne delen av venen er at den oftest har en kinking som bl.a. 

medfører at blodstrømmen blir turbulent, en mekanisme som kan lede til intimal hyperplasi. 

Intima hyperplasi kjennetegnes av overvekst av glatte muskelceller, myofibroblaster, 

fibroblaster og makrofager og en rekke molekylære mekanismer er foreslått å ligge bak; 

inflammasjon, uremi, hypoksi, skjæringskrefter og trombose (21). 

 

Tidlig trombose, definert som trombose innen 18 dager etter operasjonen, er en av 

hovedårsakene til primær svikt av fistelen. Farber et al nevner at 5,5 % av pasientene i deres 

studie fikk trombose. Trombose forekom hyppigere hos kvinner, hos de med underarmsfistel 

og hos de der blodårene som ble brukt var < 3mm. Et uventet funn var at trombose forekom 

sjeldnere hos de pasientene med diabetes og hos de med stive, inkompressible arterier 

sammenlignet med de som ikke hadde diabetes (2% vs 10 %), selv etter at det ble kontrollert 

for en rekke variabler (22).  

 

Som nevnt tidligere kan operasjonsmetoden ha betydning for patency. For radiocephaliske 

fistler gir metoden der man har ende-side anastomose, bedre primær og sekundær patency 

rate og lavere forekomst av trombotiske komplikasjoner sammenlignet med en ende-ende 

anastomose(18). 

 

Insidensen av primær svikt har økt siden den første AV-fistelen ble beskrevet i 1966 av 

Brescia, Cimino, Appell og Hurwisch, da var den omtrent 11 % (19). Hva er årsaken til dette? 

Før var gjennomsnittlig alder hos dialysepasienter 43 år og nesten alle hadde kronisk 

glomerulonefritt. Nå er pasientene som har behov for hemodialyse mye eldre (>70 år) og 75 

% har 5 eller flere sykdommer i tillegg. 90 % har kardiovaskulær sykdom, og 50 % har 

diabetes. Totalt 58 % av kanadiske pasienter som startet med hemodialyse var 65 år eller 

eldre i 2011 sammenlignet med 33% i 1990 (23). Dette tyder på at det kan være endringer i 

pasientgruppen som er medvirkende faktor til at insidensen av primær svikt har økt (19). En 

rekke risikofaktorer er forbundet med økt risiko for svikt av AV-fistelen (19): 
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 Overvekt 

 Høy alder 

 Kvinne 

 Annen etnisitet enn kaukasisk 

 Kardiovaskulær sykdom 

 Diabetes 

 Trombofili 

 Kirurgens kompetanse 

 

Typen AV-fistel som blir laget er også relatert til risiko for primær svikt. Den laveste 

“sviktraten” har brachial-basilica fistel, fulgt av brachial-cephalisk og så radial-cephalisk med 

den høyeste sviktraten.  

 

Det er foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å redusere forekomsten av AV-fistel 

svikt(19):  

 

 Starte tidlig med preoperativt planlegging av fisteldannelse 

 Utføre vaskulær mapping 

 Velge en erfaren kirurg 

 Evaluere alle fistler etter 4 uker 

 Et aggressivt program for å redde AV-fistlene som svikter 

 

Det foreslås at man bør legge vekt på planleggingen av inngrepet for å optimere fistelens 

geometri med et mål om å redusere svingninger i blodets hastighet og ustabilitet i blodflow. 

Hvis man identifiserer de med høy risiko for stenose, kan man da intensivere overvåkningen 

av fistelen og behandle stenosen på et tidligere tidspunkt (21). 

 

Behandling av en fistel som svikter 

Det er flere valgalternativer når det kommer til å behandle en fistel som svikter og som ikke 

modnes, det avhenger av hva som er årsaken til at modningen svikter. Hvis fistelen svikter 

innen 24 timer etter operasjonen, blir den reopereret for å finne årsak til svikt og utbedre 

fistelen. Etter 24 timer er det endovaskulær behandling som foretrekkes. Endovaskulær 
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behandling har de siste årene kommet frem som førstevalg i en stor andel av tilfellene 

grunnet minimal invasivitet (10). 

 

En studie viser at ved trombose gir behandling med stent sammenlignet med kun 

angioplastikk bedre primær og sekundær patency rate. Den viser også at 

medikamentfrigivende ballonger brukt til angioplastikk har også signifikant høyere primær 

patency rate (70-97% ved 6 mnd) sammenlignet med standard angioplastikk (0-25% ved 6 

mnd)(18). På universitetssykehuset i Oslo brukes ikke endovaskulær stenting/blokking som 

behandling av en sviktet AV-fistel.  
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Metode 

For å finne svar på spørsmålet vårt utførte vi et systematisk litteratursøk i PubMed i 

samarbeid med bibliotekar ved UiO, i tillegg til å finne oversiktsartikler i databaser som 

UpToDate. Vi ønsket å fokusere søket på arteriovenøse fistler i overekstremiteten som 

anlegges for bruk i forbindelse med hemodialyse, og å se på komplikasjoner, samt faktorer 

som påvirker patency og AV-fistelens funksjonalitet. Vi valgte å begrense søket til de siste 5 

årene, kun studier som var gjort på mennesker, og til slutt til engelske studier. Vi brukte en 

rekke MeSH termer for å dekke alle aktuelle artikler, og dette er søket vi brukte: 

 

(("Arteriovenous Fistula"[Mesh] OR arteriovenous fistula[tiab] OR radiocephalic[tiab]) AND ("Postoperative 

Complications"[Mesh] OR complication[tiab] OR complications[tiab] OR primary failure[tiab] OR 

stenosis[tiab] OR occlusion[tiab] OR occlusions[tiab])) AND ("Hemodiafiltration"[Mesh] OR "Hemodialysis, 

Home"[Mesh] OR hemodialysis[tiab] OR hemodialyses[tiab] OR Hemodiafiltration[tiab]) AND "last 5 

years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND English[lang]  

 

Søket ga oss 315 artikler. 271 artikler ble på bakgrunn av innholdet i tittel og abstrakt 

ekskludert. Se inklusjonskriterier i flowcharten på neste side. Vi endte etter dette opp med 44 

artikler som kunne være aktuelle for vår oppgave. Av disse 44 var det 25 artikler vi fant 

fullstendig versjon av, og hadde tilgang til. Mange av studiene er publisert på tidsskrifter eller 

nettsider hvor man må betale for å få tilgang til, noe som er et økonomisk problem. 

Mange av disse var primærstudier, som anses som svak dokumentasjon da de inkluderte få 

pasienter, hadde dårlig dokumentasjon på metode, omhandlet enkeltsentere, eller til og med 

enkeltpasienter. Vi valgte ut to systematiske oversikter som danner hovedgrunnlaget for 

oppgavens diskusjonsdel. I tillegg brukte vi enkeltstudier som supplerende 

informasjonskilder. “Complications of the Arteriovenous Fistula: A Systematic Review” har 

sett på enkeltstudier i perioden 2000 til 2014, og “Patency Rates of the Arteriovenous Fistula 

for Hemodialysis: A Systematic Review and Meta-Analysis” for perioden 2000 og 2012. De 

ser på komplikasjoner knyttet til AV-fistler og patency rater som er vårt hovedfokus, og vi 

anser disse som godt egnet materiale å bygge oppgaven på.  

 

Bakgrunnsinformasjonen er hovedsakelig basert på oppdaterte oversiktsartikler fra 

UpToDate, som vi ble henvist til av vår veileder. Fra tidligere vet vi at UpToDate er en meget 

god og pålitelig informasjonskilde, da anbefalingene støtter seg på studier og oversikter som 
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er systematisk samlet inn og kvalitetsvurdert. Den ligger på toppen av kunnskapspyramiden 

når man søker etter informasjon gjennom McMaster plus. 

 

 

Flowchart over utvelgelsen av relevante studier fra det systematiske søket   
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Resultater 

I vårt litteratursøk endte vi som sagt opp med to systematiske oversikter som vi vil bruke som 

grunnlag for oppgaven. Selv om det kun er to artikler, er disse relativt store, og vi oppfatter at 

de har fanget opp de aller fleste relevante enkeltstudier fra 2000 og til 2012-2014. Vi vil 

videre gå inn på hva disse artiklene har av studiedesign, funn, samt styrker og svakheter. Vi 

brukte “Sjekkliste for vurdering av en oversiktsartikkel”(24) for å vurdere oversiktsartiklenes 

troverdighet og hvorvidt vi kan stole på resultatene deres.  

 

“Complications of the Arteriovenous Fistula: A Systematic Review” 

  

Formålet med oversikten var klart formulert. Artikkelen ønsker å oppsummere aktuell 

litteratur på risiko knyttet til AV-fistler og komplikasjonsrater. De utførte et søk i Medline fra 

2000-2014 for engelskspråklige studier. 

Det er godt beskrevet metode for søk og hvor søkene er 

gjort. De screenet totalt 2292 siteringer og 43 artikler 

møtte deres inklusjonskriterier. Dette var over 11.374 

fistler. Artikkelen beskriver godt hvordan siteringene 

har blitt vurdert. De ble først vurdert på bakgrunn av 

abstrakt og tittel. Videre ble de vurdert opp mot kvalifikasjonskriterier som var satt på 

forhånd. Utover litteratursøket deres, ble en del artikler hentet frem manuelt. Etter at disse 

rundene var gjennomført satt forfatterne av oversiktsartikkelen igjen med 43 artikler. 

Studiene som ble inkludert kom primært fra USA, Canada og Italia. Kohortene  

som ble studert i artiklene var i hovedsak retrospektive og prospektive, samt noen 

randomiserte kontrollerte studier og overvåkningsstudier. Tabellen over viser oversikt over 

hvilke typer studier som ble inkludert i denne systematiske oversikten. 

Kvaliteten på enkeltstudiene ble nøye vurdert, og reviewen redegjør for både styrker og 

svakheter med enkeltstudiene. 

 

Oversiktsartikkelen legger frem at rapporteringen av pasientpopulasjon, komorbiditet og 

fistellokalisasjon ikke alltid ble gjort tilfredsstillende, men at når de ble rapportert var 

sammensetningen som beskrevet i tabell 2. 

 

 

Type studie Antall (totalt 61) 

Retrospektiv 29 

Prospektiv 18 

RCT 9 

Observasjonsstudie 5 
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Tabell 2 Utvalg av studiekarakteristikker. Fra (25) 

 N  Median Min Q1 Q3 Max 

Andel av pasienter med første fistel % 23  96 0 68 100 100 

Gjennomsnittsalder 50  61.05 46 56.8 64.6 85 

Mnd. fra operasjon til fistelen er i bruk 15  3.49 1.11 1.73 4.87 5.92 

BMI, kg/m2 15  25.5 23.39 24.9 26.8 28 

Koronar hjertesykdom % 27 42 3 28 53 80 

Hjertesvikt % 9  24 14 16 29 57 

Diabetes, % 47 37 8 29 49 71 

Menn, % 52 59 27 53 66 81 

Perifer karsykdom, % 22 16 0 9 23 53 

Pasienter med en fistel % 59 100 38 100 100 100 

Hvite % 23 74 44 63 90 100 

Overarmsfistel % 41 44 0 30 100 100 

61 kohorter totalt. N er totalt antall kohorter som rapporterte variabler av interesse. 

Min/max rapportert verdi: Q1 og Q3; verdiene hvor 25 % og 75 % av datasettet ligger 

innenfor. 

 

Vi ser at de fleste studiene hadde en overvekt av menn, gjennomsnittsalderen lå stort sett i 

nærheten av 60 år, fistlene ble i en stor andel av studiene tatt i bruk i henhold til 

retningslinjene. Medianen på antall måneder fra anleggelse til første gang fistelen brukes 

ligger på 3,49 mnd., noe som er godt over anbefalt minimum modningstid, som ligger på 4-6 

uker. Når det kommer til komorbiditet sees det en større spredning mellom enkeltstudiene, 

noe som kan tyde på varierende grad av rapportering og muligens også ulike definisjoner.  

 

Kvalitetsvurderingen som ble gjennomført av forfatterne viste at metodene var utilstrekkelige 

og definisjonene var inkonsekvente på tvers av studiene. Det at definisjoner ikke er klart 

bestemt i alle studier fører til at resultatene blir mindre pålitelige. F.eks. fant man at 

definisjoner ikke var klarlagt i 13 av 18 studier som rapporterte om trombose. I 28 av 38 

observasjonsstudier ble lost to follow up ikke rapportert, og i 38 av 39 observasjonsstudier 

var det en moderat til høy risiko for bias på minst ett område.  
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Artikkelen forsøker å kartlegge en rekke komplikasjoner som kan komme i forbindelse med 

AV-fistelanleggelse; aneurisme, infeksjoner, steal syndrome, trombose og venøs 

hypertensjon. Komplikasjonsratene kommer frem av tabell 3: 

 

Tabell 3.  

Komplikasjon Median (antall hendelser per 1000 

pasientdøgn) 

Min Max IQR (inter 

quartile range) 

Aneurisme 0,04 0 3,01 0,06 

Infeksjoner 0,11 0 0,98 0,29 

Steal syndrom 0,05 0 0,27 0,04 

Trombose 0,24 0,07 0,71 0,25 

              Data hentet «Complications of the Arteriovenous Fistula: A Systematic review (25) 

 

Man ser et stort sprang mellom høyeste og laveste rapporterte forekomst av aneurismer, men 

spredningen er ikke tilsvarende stor, som er uttrykt i IQR. Den høyeste verdien kom fra ett 

enkeltstudium og gjaldt rope ladder cannulation. Nest høyeste verdi var 0,13. I og med at den 

høyeste verdien var 3,01, og den neste var 0,13, er det viktig å være kritisk når man vurderer 

funnene.  

 

Infeksjonsraten var i 23 av 30 kohorter for høy, sammenlignet med retningslinjer fra 

NKF/KDOQI(25). De fant også at hos pasienter der det ble brukt “buttonhole” teknikk var 

det en mye høyere infeksjonsrate sammenlignet med “rope ladder” teknikk. Median 

infeksjonsrate var 0.17 sammenlignet med 0.001 per 1000 pasientdager. Lignende resultater 

ble også funnet i en RCT, der 17 % hadde infeksjon ved bruk av buttonhole sammenlignet 

med 0% for rope ladder(23). 

 

Trombose er en av komplikasjonene av spesiell interesse. Det er en vanlig årsak til at fistelen 

ikke modnes eller ikke kan bli brukt til hemodialyse. Retningslinjer anbefaler at 

tromboseraten ikke bør overstige 0.25 hendelser per pasientår (0.69 per 1000 pasientdager). 

Blant studier inkludert i denne systematiske oversikten, var tromboseraten generelt lavere.  

Til slutt legger artikkelen frem forekomsten av sekundære utfall og tilknyttede intervensjoner, 

som vi har presentert i tabell 4. Intervallet mellom laveste og høyeste forekomst av 

endovaskulære intervensjoner er ganske stort, men IQR er ikke tilsvarende stor, så 



Kirurgisk anlagt arteriovenøs fistel i overekstremiteter og relaterte komplikasjoner                                                  K. Borgund, N. Speilberg 

 

 

26 

 

spredningen er ikke enorm. Dette kan tolkes på flere måter; er det noen enkeltstudier som har 

avvikende rapporteringer og forstyrrer funnene? Er studiene gjort på steder som vurderer 

flere pasienter som aktuelle for endovaskulær intervensjon enn andre? Eller er det 

tilfeldigheter som gjør det? Som nevnt tidligere er endovaskulær intervensjon gullstandarden, 

og man vil derfor prøve dette før kirurgisk revisjon. Dermed er raten for kirurgisk revisjon 

naturligvis lavere enn for endovaskulær intervensjon.  

 

Tabell 4 Sekundære utfall per 1000 pasient dager. 

 Median Intervall                                     IQR (interquartile range 

Endovaskulær intervensjon* 0.82 0-7.42 1.39 

Kirurgisk revisjon 0.19 0-0.77 0.15 

Data hentet fra «Complications of the Arteriovenous Fistula- A Systematic Review *Endovaskulære 

intervensjoner: inkluderer angioplastikk med eller uten trombektomi, stenting og mekanisk trombolyse 

 

Oversiktsartikkelen identifiserte til slutt 3 viktige funn:  

1. De kartla komplikasjonsratene til AV-fistel 

2. De avdekket nødvendigheten for å fastsette standard definisjoner slik at 

rapporteringen av komplikasjoner og dermed fremstillingen av disse stemmer bedre 

med virkeligheten og at enkeltstudier blir sammenlignbare.  

3. Et klart behov for å forbedre rapportering og datakvalitet til observasjonelle data 

 

Den vide variasjonen i komplikasjonsrater på tvers av studier blir tilskrevet variasjoner i 

definisjoner, inkonsistent rapportering og ulikheter i pasientpopulasjoner.  
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“Patency Rates of the Arteriovenous Fistula for Hemodialysis: A Systematic Review and 

Meta analysis” 

 

Formålet med studiet var klart definert på forhånd, hvor det beskrives et behov for å kartlegge 

ny kunnskap og nye erfaringer om fistler, hemodialyse og pasientgruppen. Forfatterne av 

oversiktsartikkelen beskriver at de har gjennomført et systematisk litteratursøk etter 

publiserte retningslinjer, hvor de hadde klart definert både inklusjons- og eksklusjonskriterier 

på forhånd. Søket ble gjort i MEDLINE og skulle fange opp alle relevante artikler publisert i 

perioden 2000-2012. Søket var bygget 

opp på en måte som skulle fange opp 

flest mulig av relevante artikler, med 

keywords og MeSH-terminologi. I 

tillegg ble det gjort en del manuelle søk 

for å supplementere Medline-søket. 

Funnene ble gjennomgått og vurdert av 

én utforsker, og artiklene ble inkludert på 

bakgrunn av tittel og abstrakt. Relevante 

artikler etter dette ble vurdert i fulltekst. 

To personer hentet ut data av samme 

artikler, dette for å styrke nøyaktigheten 

av ekstrahert data, samt å redusere 

risikoen for bias. Ved uenighet ble en 

tredjemann bedt om å vurdere.  

Fra «Patency rates of the Arteriovenous Fistula for 

Hemodialysis: A Systematic Review and Meta-analysis 

 

Denne oversiktsartikkelen fokuserer på å kartlegge patency rater og svikt i AV-fistler. De 

snakker om primære utfall og sekundære utfall. Med primære utfall menes rater av primær 

svikt, primær patency og sekundær patency. Med sekundære utfall menes rater av funksjonell 

primær og sekundær patency. Konfidensintervaller ble beregnet og brukt i en metaanalyse.  

 

7011 mulige kilder ble screenet, hvorav 462 ble vurdert i fulltekst. De satt til slutt igjen med 

46 artikler som skulle danne grunnlaget for oversiktsartikkelen. Disse 46 artiklene inkluderte 

Primær svikt: Svikt av fistelen innen 72 timer etter 

anleggelse, svikt innen 3 mnd og fistelen har aldri 

kunnet bli brukt til tross for intervensjon eller svikt 

innen 6 mnd til tross for intervensjon 

 

Primær patency: Intervallet fra anleggelse av 

fistelen til tiden for første komplikasjon eller annen 

intervensjon for å opprettholde flow 

 

Funksjonell primær patency: Tiden fra første 

suksessfulle 2-nåls kannulering til tiden for første 

intervensjon eller svikt 

 

Sekundær(kummulativ) patency: Tiden fra 

fistelen blir anlagt til man slutter å bruke den. Det 

ble ikke brukt kirurgiske eller intervensjonsradiologi 

for å opprettholde eller gjennopprette patency 

 

Funksjonell sekundær patency: Intervallet fra 

første suksessfulle 2-nåls kannulering til man slutter 

å bruke fistelen 
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44 studier, derav 62 unike kohorter med til sammen 12 383 fistler. De fleste artiklene kom fra 

USA, Italia, Storbritannia og Canada. Follow-up ble ikke rapportert i 18 av studiene (39%). I 

de resterende 28 artiklene var lost to follow up rapportert til 2 %.  

Pasientdemografi, komorbiditet og fistellokasjon ble ikke alltid rapportert. Data fra de 

studiene som rapporterte disse faktorene er sammenfattet i tabell 5. 

 

Tabell 5.  

 Median Min Maks IQR(interquartile range) 

Alder 58,9 36 74 9,03 

Kjønn(andel menn) 58% 34% 82% 12% 

Diabetes 43% 0% 81% 25% 

Perifer vaskulær sykdom 16% 3% 53% 12% 

Overarmsfistel 49% 0% 100% 68% 
Fra «Patency rates of the Arteriovenous Fistula for Hemodialysis: A Systematic Review and Meta-analysis 

 

Av IQR ser man at alderen er ganske konsentrert rundt 60 år, det er en overvekt av menn i de 

aller fleste studiene, andelen med diabetes ligger stort sett rett i underkant av 50%, mens 

andelen overarmsfistler er noe mer spredt (50% av verdiene ligger mellom 15 og 83 %). 

Dataene for perifer vaskulær sykdom har svakere dokumentasjon, da det kun var 32 av 66 

kohorter som rapporterte om dette.  

I likhet med “Complications of the Arteriovenous Fistula: A Systematic Review”, var det 

mange enkeltstudier som ikke rapporterte metoder og definisjoner på tilfredsstillende måte, 

noe som fører til at det kan være krevende å sammenfatte funn på tvers av studiene. 

Hovedparten av enkeltstudiene ble vurdert til å ha moderat til høy risiko for bias på alle plan.  

Oversiktsartikkelen ser som sagt på primær svikt, primær patency og sekundær patency. Det 

beskrives en klar heterogenitet mellom enkeltstudiene for alle tre verdiene, og resultatene må 

derfor tolkes med forsiktighet.  

 

Tabell 6. Primær svikt i forskjellige undergrupper 

 Sviktrate 95 % Konfidensintervall Antall fistler 

Primær svikt, totalt 23% 18-28 % 7 393 

Primær svikt hos de med 

underarms AV-fistel 

28 % 20-37 % 1 447 

Primær svikt hos de med 

overarms AV-fistel 

20 % 12-28 % 1 586 

Primær svikt hos eldre 37 % 32-41 % 723 

Primær svikt hos yngre pasienter 27 % 8-46 % 909 
Fra «Patency rates of the Arteriovenous Fistula for Hemodialysis: A Systematic Review and Meta-analysis 
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Studien anslår en primær sviktrate på 23 %, med et konfidensintervall på 18-28%. De 

påpeker en klar forskjell mellom overarmsfistel og underarmsfistel, samt en forskjell mellom 

eldre og yngre pasienter (tabell 6), men det er ikke definert hva som menes med henholdsvis 

«yngre» og «eldre» pasienter.Ved å se nærmere på undergrupper, fant man en økende rate 

primær svikt ettersom pasientgruppen øker, og en synkende rate med mer nylig 

publiseringsdato, økende andel menn og økende andel overarmsfistler. 

 

Tabell 7.  Primær patency 

 Primær patency 

rate 

95 % 

Konfidensintervall 

Antall fistler 

Når primær svikt blir inkludert  

Etter 1 år 60 % 56-64% 4 111 

Etter 2 år 51 % 44-58 % 2 694 

Når primær svikt blir ekskludert 

Etter 1 år 67% 57-76% 3915 

Etter 2 år 51% 40-62% 3634 
Data hentet fra «Patency rates of the Arteriovenous Fistula for Hemodialysis: A Systematic Review and Meta-analysis 

 

Av tabell 7 ser vi at primær patency etter 1 år er lavere når primær svikt blir inkludert, men 

ikke etter 2 år. Det ble i artikkelen beskrevet en statistisk signifikant forskjell i primær 

patency mellom overarm- og underarmsfistel ved 1 år, men ikke etter 2 år. Det ble ikke 

funnet noen forskjell i primær patency mellom aldersgrupper etter 1 år. Det var for få studier 

til å anslå et risikoestimat etter 2 år. Det ble beskrevet en signifikant nedgang i patency rate 

ved 1 og 2 år for studier med en større andel diabetespasienter når primær svikt var inkludert. 

Når primær svikt ikke ble tatt med i beregningen, så man en signifikant økning i primær 

patency når andelen diabetespasienter øker. Dette kan muligens forklares ved at det hos 

diabetespasienter, som som oftest har stive og inkompressible kar p.g.a medisklerose, er 

primær svikt som er den største trusselen, da intervensjoner i forsøk på å redde en fistel i 

primær svikt vil ha dårlig effekt. Man har sett at dersom fistler hos diabetespasienter ikke går 

i primær svikt, har de en god fremtidsutsikt mtp patency sammenlignet med pasienter som 

ikke har diabetes. 

 

I likhet med primær svikt, hadde andel menn, størrelse på pasientgruppen og mer nylig 

rekrutteringsdato en påvirkning på primær patency. Disse tre faktorene førte alle til at primær 

patency var lavere ved 1 år. Overarmsfistlene hadde en statistisk signifikant høyere primær 

patency.  
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Denne systematiske oversikten og metaanalysen identifiserte til slutt to viktige funn: 

1. Omtrent ¼ til ⅓ av alle AV-fistlene sviktet og ble aldri brukt, med en høyere risiko 

hos eldre pasienter og hos de med AV-fistel på underarmen 

2. Innen ett år sviktet 40 % av alle AV-fistlene eller trengte minst en intervensjon 

 

Begrensninger i studiene 

Complications of the Arteriovenous 

Fistula: A Systematic Review 

Patency Rates of the Arteriovenous 

Fistula for Hemodialysis: A Systematic 

Review and Meta-analysis 

- Heterogenitet mellom studiene sto i 

veien for presis beregning av 

komplikasjonsratene og 

sammenfatningen av risikofaktorer. 

Det har blitt foreslått at 

sammenfatning av resultater når de 

ikke er valide kan føre til misvisende 

konklusjoner.  

- Oversiktsartikkelen ble begrenset til 

engelske artikler, men om dette fører 

til bias i resultatene er kontroversielt.  

- Søket ble ikke gjort i prospektive 

databaser uten fagfellevurderte, 

publiserte data  

- Da de kalkulerte hendelsesraten la 

de til grunn at det er en konstant 

komplikasjonsrate, til tross for at det 

har blitt vist at raten varierer med 

tiden. F.eks. ser man en høyere 

komplikasjonsrate de første 6 

månedene med dialyse.   

 

- Screeningen av artiklene ble 

gjennomført av samme fagperson, 

noe som kan føre til seleksjonsbias.  

- Det ble kun søkt i MEDLINE, og det 

kan derfor være relevante studier 

som ikke ble funnet. (for eksempel 

fra EMBASE eller Google Scholar.) 

- Oversiktsartikkelen ble begrenset til 

engelske studier, men om dette førte 

til noen form for skjevhet er 

kontroversielt.  
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Diskusjon 

 

Det er ikke gjort mange reviews på dette temaet tidligere, så behovet for dette har vært, og er, 

stort. Al-Jaishi står som hovedforfatter i begge de systematiske oversiktene vi har brukt, og 

begge disse er publisert de siste 5 årene. Begge oversiktene har blitt forfattet på en grundig og 

kvalitetsmessig måte, med nøye beskrevet innhentingsmetoder, inklusjon- og 

eksklusjonskriterier og de beskriver begge sine egne svakheter og styrker. Den nyeste av 

disse to er i tillegg til en systematisk oversikt en meta-analyse, og det er regnet ut 

konfidensintervaller og p-verdier for alle enkeltstudiene. Disse to artiklene fokuserer ikke på 

nøyaktig de samme utfordringene som oppstår i forbindelse med AV-fistler, og er på grunn 

av dette ikke direkte sammenlignbare mtp resultatene. I tillegg til dette har artiklene samme 

hovedforfatter, noe som skaper en bekymring med tanke på bias.  

Allikevel kan vi trekke noen slutninger da pasientgruppene i begge oversiktsartiklene er 

relativt like når det kommer til distribusjon av alder, kjønn, komorbiditet og fistellokasjon (se 

tabell 2 og tabell 5). Til tross for heterogeniteten som er beskrevet innad i gruppene, har 

forfatterne forsøkt å trekke noen konklusjoner ut av dataene. De har funnet at raten av 

komplikasjoner er som følger: 

 

● Trombose: 0.24 per 1000 pasientdager. Dette er den hyppigste 

komplikasjonen, og ofte som en følge av stenose i den venøse delen av fistelen  

● Aneurismer: 0.04 per 1000 pasientdager. Denne raten henger sammen med 

hvilke innstikksteknikk som blir brukt. Man ser en hyppigere forekomst blant 

de med rope ladder teknikk sammenlignet med button hole teknikk.  

● Infeksjon: 0.11 per 1000 pasientdager. Også denne komplikasjonen henger 

sammen med innstikksteknikk. Infeksjonsraten er høyere ved button hole 

teknikk enn ved rope ladder teknikk.   

● Iskemisk steal syndrome: 0.05 per 1000 pasientdager. Her er forekomsten 

høyest hos de eldre (over 80 år), samt hos de med overarmsfistel.  

 

Som vi ser er det mange overveielser som må gjøres i forbindelse med anleggelse og bruk av 

AV-fistler. Ved valg av innstikksteknikk ser vi at den ene teknikken gir økt risiko for 

infeksjon, mens den andre gir økt risiko for aneurisme. Hovedregelen ved anleggelse av AV-

fistel er at man begynner mest mulig distalt slik at man har flere alternativer til å anlegge 
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fistler dersom denne skulle svikte. Ulempen med de distale AV-fistlene er at disse har en 

høyere sviktrate enn de proksimale. På den andre siden har de proksimale fistlene en økt 

risiko for vaskulær steal og cardiac overload.  

 

Den vanligste årsaken til at en fistel svikter er intimal hyperplasi, der lumen i karet 

forsnevres. Artikkelen fremhever at det er endovaskulære metoder som blir hyppigst brukt for 

å behandle stenoser og tromboser i en umoden eller sviktende fistel. Ratene til endovaskulær 

intervensjon var 0.82 per 1000 pasientdager sammenlignet med 0.19 per 1000 pasientdager 

for kirurgisk revisjon.  

 

Sammenlignet med tidligere studier, gjort før år 2000, finner Al-Jaishi en høyere risiko for 

primær svikt og lavere primær patency rater hos de med underarmsfistler. Men, når primær 

svikt ekskluderes, finner de samme estimat for primær patency ved 1 år som har blitt 

beskrevet tidligere, noe som kan tyde på at det kan være noe ved dagens operasjonsmetode, 

rutiner eller pasientsammensetning som gir en større økning i primær svikt enn reduksjon i 

primær patency. Det har vært en signifikant nedgang i AV-fistel funksjonalitet over tid og 

resultatene i «Patency Rates of the Arteriovenous Fistula for Hemodialysis: A Systematic 

Review and Meta analysis» kan delvis forklare hvorfor det har vært en nedgang i bruk av 

AV-fistler til hemodialyse i enkelte land. 

Det er en statistisk signifikant heterogenitet mellom og innad i enkeltstudier gjort på temaet, 

det er dårlig rapportering, og det er både manglende og varierende definisjoner. Det er et 

behov for å standardisere både rapporteringspraksisen og definisjonene. På denne måten vil 

data fra enkeltstudier bli sammenlignbare uavhengig av forfattere og hvilket land studiene 

gjennomføres i. Som nevnt tidligere er pasientene som får anlagt AV-fistel og hemodialyse 

eldre enn tidligere og har høyere komorbiditet som virker inn på modningen av fistelen. Dette 

er det vanskelig å gjøre noe med, men det forskes på faktorer som kan spille inn. Flere 

enkeltstudier viser nå lovende resultater både mtp komplikasjoner, primær svikt og patency 

rater der endringer i operasjonsmetode som No Touch Technique og RADAR, grad av 

oppfølging og overvåkning av fistelen har gitt resultater som gir håp om at den situasjonen vi 

ser i dag, kan bedres.  
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