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vilken som är bäst är fel 

fråga…

hur ska en bra deg 

se ut?

Introduktion..



Vem pratar vi om?  Några patienter från en dag på operation..

1. ERCP -31

2. akut expl. lap. -25

3. vänster colon -38

4. app. op -50

5. lap. galla -27

6. mastektomi -43

kan äta och dricka 

– för lätt!

ERAS – för 

standardiserade



Den postoperativa vätskeutmaningen

Plan:

På postop. vad har hänt

vätskor och elektrolyter för dagen

På avdelningen om det går bra

om det krånglar

På IVA vätska

nutrition



Fall 1

På postop.

Explorativ laparotomi, man född -50 (75kg).

HT (Seloken), DM (Metformin).

Hartmann (perforerad divertikulit).  PCEA.  Extuberad.

BT 90/40, HF 110 sinus, SpO2 95% med 4 liter på mask

Sval perifert

VB +1000ml från operation

Laktat 3 (4 för en timme sedan)

CVK, fenylefrin 200ml/h

Na 133, K 3,2, Krea 150 (120)

Diures 50ml under op. (ny KAD)



Fall 2

På kirurgavdelning POD 6.

Hartmann.

Inte kommit igång…V-sond 1000ml/dygn, buk tyst.

BT 100/40, HF 100 sinus, SpO2 95% med 4 liter på mask

Temp 38,5.  Tazocin.  DT buk – misstänkt abscesser.

Varm perifert

Vikt +6kg från inkomsten

Laktat 2 

CVK kvar (svårstucken), ödematös (Albumin 18)

Na 133, K 3,2, Krea 140 (120)

Diures 30ml/h



Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet









Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet

traumat

CI

MV

temp.

HF

IL6

CRP



Ebb

vasokonstriktion hypotermi

blod omfördelas till 

hjärtat och hjärnan

minskad 

metabolism / VO2

överlevnad

ADH påslag

vatten och 

salt retention

men…

Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet



när kroppen ’känner’ att den kan överleva

(blodvolymen och perfusion normaliseras)

Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet



’Flow’ = hypermetabolism • leukocyter behöver glukos

• ökad proteinsyntes

ökad 

proteinmetabolism
ökad CO och DO2

glukos

aminosyror

ökad 

njurgenomblödning 

& kväve i urinen

hyperglykemi

adrenalin, cortisol, insulin, 

glukagon, GH, ADH

Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet



dag 2 dag 5

Det normala postoperativa förloppet

Ebb

• anestesi

• perioperativ vätskebehandling

• trauma

Flow

• trauma (omfattning)

• hypotermi

• blodtransfusion

Ebb och Flow ska minskas så 

mycket som möjligt



Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet

Sammanfattning:

ADH påslag

Insulin resistans + 

cortisol + GH

Sympatikus påslag

Na och vatten retention

ökad glukos, 

aminosyror

ökad syrgasleverans

Inflammation kapillär permeabilitet

vasodilation

minskad diures

hyponatremi

högt b-glukos

lågt albumin

takykardi

ökad AF

ökad VO2

BT fall 

(volym + SVR)

ödem



preop. fasta

dehydrering

perop. volym

blödning

minskad diures

hyponatremi

högt b-glukos

lågt albumin

takykardi

ökad 

andningsfrekvens

BT fall 

(volym + SVR)

ödem

?

Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet



Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet

intracellulär

Hb

extracellulär

plasma

Ringer acetat

1000ml

(Na 130mmol/l)

200

800

ökad ECV

normal blod och 

ECF [Na]

ökad ANP

minskad RAA

ökad Na utsöndring

ökad vatten utsöndring

normovolemi &

osmolaritet

ADH



Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet

perop. hypovolemi

vätskeresuscitation

ECF expansion

perop. ’stress / 

trauma’

ADH påslag

SIRS

postop. hypovolemi

Na utsöndring

hyponatremi



Vad har hänt - det normala postoperativa förloppet

perop. hypovolemi

vätskeresuscitation

ECF expansion

perop. ’stress / 

trauma’

ADH påslag

SIRS

postop. hypovolemi

Na utsöndring

hyponatremi

• rätt mängd vätska perop.

• så lite perop trauma som möjligt

• rätt mängd vätska postop.



vätskor och elektrolyter för dagen

NaCl eller Glukos?

• hyponatremi eller vätskeretention?

• vilken [Na] kan man acceptera?

BJS 1981 (68) 639-44

3000ml glukos

3000ml NaCl



vätskor och elektrolyter för dagen

basal behov - vätska



vätskor och elektrolyter för dagen

basal behov - vätska

30 ml/kg/dygn =  2-3 liter /dygn

basal behov - elektrolyter

Na: 80 mmol/dygn

K: 40 mmol/dygn

+ övriga förluster

kalorier

Ringer Acetat 1:1

+ elektrolyter (inkl. Mg, Fosfat)



kalorier

Postop. PN om:

• preop. malnutrition och om EN ej möjlig postop.

• postop. problem med EN (’otillräcklig’ vid dag 7)

• OK med c:a 400kcal/dygn (d1&2)

• EN så snart som möjligt

PO > EN > PN



vätskor och elektrolyter för dagen

basal behov - vätska

2000-3000ml

5% glukos med Na 40mmol/l + K 20mmol/l

OK

OK

OK

OK

?



’resuscitation’

vätskor och elektrolyter för dagen

DO2 = CO x Hb x SaO2 x 1,34

DO2 = SV x HF x Hb x SaO2 x 1,34

…när är jag nöjd med cirkulationen?

och MAP > ? 65-75 mmHg

varm och torr

inget laktat
pulstrycksvariationer ?

diures?

vaken och klar

CI > 2,5

DO2I > 600

HF < 100

ScvO2 > 65-70%



vätskor och elektrolyter för dagen

om jag inte är nöjd… BT 85/40, HF 110, SpO2 99% med 2 liter på grimma

diures 5ml, laktat 3,8, Hb 110, ScvO2 55%

hypovolemi vasodilation VK eller HK svikt

BT = SV x HF x SVR

ge volym (250-500ml RA) och mäta igen

ScvO2↑ , vad är MAP?

ej bättre – försök igen

MAP OK –

följ laktat

MAP inte OK

noradrenalin + IVA

följ laktat

NA för MAP

EKO

trappa upp övervakning

IVA

DO2 = SV x HF x Hb x SaO2 x 1,34



vätskor och elektrolyter för dagen

basal behov - vätska

2000ml glukos med 40 Na /  20 K

extra Na, K, Mg, Fosfat

ersättning av förluster

’resuscitation’

mer övervakning + IVA



Den postoperativa vätskeutmaningen

Plan:

På postop. vad har hänt

vätskor och elektrolyter för dagen

På avdelningen om det går bra

om det krånglar

På IVA vätska

nutrition



om det går bra



om det går bra

mindre iv när mer po (vätska och kalorier)

följ elektrolyter (Na, K, Mg, Fosfat)

följ vikt och CRP

1. Porträtt av Karl XI från 1682.

2. Riksbankens första hus vid Järntorget i Stockholm.

3. Riksbankens valspråk i mycket liten text.

4. Ett folieband med hologram (tredimensionell bild) som visar 

valören och tre kronor.

det normala postoperativa förloppet



Det onormala postoperativa förloppet

vändpunkten
problem 

preop.

infektion / 

inflammation -

kirurgen
högrisk 

patient
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ERAS när det fungerar

rätt patient, kirurgiskt problem

hög risk situation –

patient & ingrepp

Det onormala postoperativa förloppet
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hög risk situation –

patient & ingrepp

extra O2, diuretika

NIV

lunginflammation

intubation

förvirring

plockig, haldol

slemstagnation

lunginflammation

postop. ileus

VB problem

elektrolytrubbning

anastamosinsufficiens

Det onormala postoperativa förloppet



Det onormala postoperativa förloppet

viktigt att upptäcka 

vändpunkten i tid

viktigt att upptäcka 

konsekvenser i tid 

(organdysfunktion)

BT

SpO2

temp.

CRP

diuresIL-6 / 

PCT

b-gluk

AF

GCS
tarmljud

HF
LPK

Krea



Reagerar 

ej

Reagerar 

på smärta

Reagerar 

på tilltal
Alert

Nytillkomme

n förvirring
CNS

≥ 3021 - 2915 -209 - 14< 9
Andnings

frekvens

Kraftigt 

ökad

senaste 6 

h

Kraftigt 

minskad 

senaste 6 

h

Anuri

<100 

ml / 24 

h

Urin

produktion

≥ 200101 - 19981 – 10071 – 80≤ 70
Systoliskt

blodtryck

3210123Poäng

> 38,538,1 -38,536,1 – 3835,1 - 36≤ 35Temp

≥ 130111 - 129101 - 11051 - 10041 - 50≤ 40Puls

Reagerar 

ej

Reagerar 

på smärta

Reagerar 

på tilltal
Alert

Nytillkomme

n förvirring
CNS

≥ 3021 - 2915 -209 - 14< 9
Andnings

frekvens

Kraftigt 

ökad

senaste 6 

h

Kraftigt 

minskad 

senaste 6 

h

Anuri

<100 

ml / 24 

h

Urin

produktion

≥ 200101 - 19981 – 10071 – 80≤ 70
Systoliskt

blodtryck

3210123Poäng

> 38,538,1 -38,536,1 – 3835,1 - 36≤ 35Temp

≥ 130111 - 129101 - 11051 - 10041 - 50≤ 40Puls

Det onormala postoperativa förloppet



postop problem

När det krånglar 

kirurgiskt komplikation

högrisk patient

• source controll

• ökad övervakning

• optimera DO2I

• optimera MAP

• organstöd under tiden



När det krånglar 

vätskor på IVA

basalbehov – vätska, elektrolyter

korregera elektrolytrubbningar (Na, K, Mg, Fosfat)

korregera hypovolemi (ökad övervakning)

nutrition

• 2000ml 5% glukos = 400kcal dag 1-5 (10% eller 20% om vätskerestriktion)

• Addex Na, K, Mg, Fosfat

• vitaminer (Konakion, Vitamin B, Tracel, Soluvit)

• EN om möjligt och trappa upp

• bolusdoser RA eller albumin (om albumin lågt)

• PN från dag 5 – 7 (25kcal/kg/dygn inkl. EN)



Fall 1

På postop.

Explorativ laparotomi, man född -50 (75kg).

HT (Seloken), DM (Metformin).

Hartmann (perforerad divertikulit).  PCEA.  Extuberad.

BT 90/40, HF 110 sinus, SpO2 95% med 4 liter på mask

Sval perifert

VB +1000ml från operation

Laktat 3 (4 för en timme sedan)

CVK, fenylefrin 200ml/h

Na 133, K 3,2, Krea 150 (120)

Diures 50ml under op. (ny KAD)

ScvO2

Vätskebolus (Ringer 500ml)

Noradrenalin

Glukos 5% med 40/20 + extra K (2000ml/dygn)

Kolla Mg

Acceptera diures 20-30ml/h

Vätskebolus (Ringer 500ml) om effekt

IVA om högt laktat, låg ScvO2



Fall 2

På kirurgavdelning POD 6.

Hartmann.

Inte kommit igång…V-sond 1000ml/dygn, buk tyst.

BT 100/40, HF 100 sinus, SpO2 95% med 4 liter på mask

Temp 38,5.  Tazocin.  DT buk – misstänkt abscesser.

Varm perifert

Vikt +6kg från inkomsten

Laktat 2 

CVK kvar (svårstucken), ödematös (Albumin 18)

Na 133, K 3,2, Krea 140 (120)

Diures 30ml/h Source controll

PN (trappa upp till 25-30kcal/kg/dygn)

K, Mg Fosfat dagligen

Ej furix

Basalbehov (PN + ev. extra)

Förluster 1:1 Ringer (+ev. extra Na)



Frågor?
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