
Vätskebalans hos den svårt sjuka 
patienten

Anna Milton
Specialistläkare

Perioperativ Medicin och Intensivvård, PMI



Kroppsvattnet



ECV versus ICV
Extracellulärvätska (ISV+PV)
mmol/l

• 1/3 av TBW

• Na+ 140 

• K+ 4 

• Cl- 115

• HCO3
- 30

Intracellulärvätska
mmol/l
• 2/3 av TBW
• Na+ 10
• K+ 150
• Cl- 4
• Anjoner (fosfat mm) 150 

mmol/l

àVatten diffunderar fritt (osmosutjämning)

àElektrolyter diffunderar fritt över kärlväggen men hårt 
reglerad passage över cellmembranet



Normal vätskebalans

Intag
• Dryck 1,5 L
• Mat 600 ml
• Metabolism 200 ml

• Totalt: 2300 ml/d

Förluster
• Urin 1,4 L (0,5-1ml/kg/h)
• Svett 100 ml
• Faeces 100 ml
• Perspiratio (hud, andning)  

700 ml
• Totalt 2300 ml/d



Basalbehov vätska och glukos

• Normalt vätskebehov: 1,5 ml/kg/h eller 30 
ml/kg/dygn

• Glukos: minst 2g/kg/dygn, upp till 4g/kg vid 
ökad metabolism

• Energi: 20-25 kcal/kg/dygn



Basalbehov elektrolyter/dygn

• Na+ 1-1,4 mmol/kg = ca 80-100 mmol

• K+ 0,7-0,9 mmol/kg = ca 40-60 mmol

• Cl- 1,3-1,9 mmol/kg = ca 100 mmol

• Mg ca 20 mmol
• Fosfat ca 20 mmol



Tonicitet

• Hyperton vätska: högre innehåll av elektrolyter än intracellulärt à
vatten går ut ur cellen

• Isoton vätska: samma innehåll av osmotiska aktiva elektrolyter som
intracellulärt

• Hypoton vätska: lägre innehåll av elektrolyter än ic à vatten går in i
cellen



Vätskebehandling

• Syfte med vätskebehandlingen?
– Rehydrering
– Underhåll

• Val av infusionsvätska

• Beräkning av mängd



Kristalloid vs kolloid

Kristalloid
• små molekyler
• fördelar sig jämnt inom ECV

Kolloid 
• stora molekyler (>30 000 

Da)
• utövar kolloidosmotiskt 

tryck
• konstruerade för att stanna 

intravaskulärt



Vad är det i droppet?

Vätska Na+ K+ Cl- pH Mosm/l Kcal/övrigt
Plasma 140 4 103 7,4 290
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Acetat

130 4 110 5-6 277



Vad är det i droppet - kristalloider
Vätska Na+ K+ Cl- pH Mosm/l Kcal/övrigt
Plasma 140 4 103 7,4 290
Ringer-
Acetat

130 4 110 5-6 277

0,9 % NaCl 154 - 154 5,5 290 CAVE 
hyper-
klorem
acidos



Vad är det i droppet - kristalloider

Vätska Na+ K+ Cl- pH Mosm/l Kcal/övrigt
Plasma 140 4 103 7,4 290

Ringer-
Acetat

130 4 110 5-6 277

0,9 % NaCl 154 - 154 5,5 290 CAVE 
hyper-
klorem
acidos

Buffrad 
glukos 25 

mg/ml

70 - 45 6 270 100 kcal
acetat



Vad är det i droppet – kristalloider
Vätska Na+ K+ Cl- pH Mosm/l Kcal/övrigt
Plasma 140 4 103 7,4 290

Ringer-
Acetat

130 4 110 5-6 277

0,9 % NaCl 154 - 154 5,5 290 CAVE 
hyper-
klorem
acidos

Buffrad 
glukos 25 

mg/ml

70 - 45 6 270 100 kcal
acetat

Glukos 50 
mg/ml 
med 

Na40+K20

40 20 60 4 398 200 kcal



Ringer-Acetat versus NaCl?



Vad är det i droppet - kolloider
Vätska Na+ K+ Cl- pH Mosm/l Kcal/övrigt
Plasma 140 4 103 7,4 290

Albumin 50 
g/l

Albumin 
200 g/l

140 - <2 310 Hypo-
onkotisk
Hyper-

onkotisk
Macrodex
(Dextran 

70)

154 - 154 300 Anti-
trombotisk

Plasmodex
(Dextran 60 

+ kalium-
klorid)

130 4 110 5,5-6,5 270 Anti-
trombotisk

Volulyte
(HES)

137 4 110 5,7-6,5 290 CAVE 
njursvikt/

sepsis/IVA-
vård



Kristalloid vs kolloid

• Förr: 1:3 intravaskulärt

• Nu: 1:1,2, dvs 10-20% mer kristalloid?

• Efter ett dygn samma fördelning

• Albumin minskad mortalitet jmf NaCl vid sepsis 
(SAFE-studien 2004), dock ingen skillnad enl
Caironi et al (NEJM 2014)



Kristalloid vs kolloid forts.

• NaCl oftast jämförande kristalloid (60% av studierna)

• Ffa statiska mått använda för jämförelse; CVP, MAP, 
mängd vätska given

• Resultat: Bättre statiska mått (CVP, MAP) med kolloider. 
EJ signifikant mer given kristalloid jmf Albumin

• Mortalitet: HÖGRE med HES, ingen skillnad övriga 
kolloider jmf kristalloider!





Kristalloid vs kolloid

Summa summarum:
• Syntetiska kolloider ingen plats i modern 

vätskebehandling
• Marginell volymseffekt, klinisk betydelse?
• Mer biverkningar
• Ökade kostnader
• Albumin ev bra komplement

i utvalda fall?



Slutsats?

”As colloids are not associated with an 
improvement in survival and are considerably
more expensive than crystalloids, it is hard to 
see how their continued use in clinical practice
can be justified.”

Cochrane review 2013



Utvärdering av vätskestatus hos svårt
sjuka patienter

• Bedside:
– Vikt
– Perifera ödem
– Medvetandestatus

• Hemodynamiska parametrar: 
– Hypotension
– Takykardi
– Kapillär återfyllnad

• Hemodynamisk monitorering
– Cardiac output-mätning (PA-kateter, LIDCO, PICCO, FloTrac)
– CVP?
– Pulse pressure variation

• Tester:
– Passive leg raise
– ULJ: hjärta (VTI), IVC, pulm
– Rtg pulm

• Lab?
– Hematokrit
– Na+



Bedömning av vätskestatus/fluid 
responsiveness

Olika metoder:
– Vätskebolus: 200-300 ml kristalloid för att avgöra om 

patienten är “fluid responder”

• Kräver egentligen mätning av slagvolym/cardiac output

• Om responder: ge mer vätska tills icke responder 
(Frank-Starling)

• Definition av responder beror på vilken mätmetod som
använts (10-15% ökning av SV)

• RISK: utspädning/hemodilution à sämre syrgasleverans
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Frank-Starlingkurva
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Vätskeprovokation utan att ge vätska? 
1. Hitta 5-kammarvy apikalt

2. Placera doppler i LVOT 
och mät VTI. Normalt 18-22 
cm.



Passive leg raise



• En ökning av VTI med ≥12% indikerar att 
patienten är vätskeresponder

• Sensitivitet: 69-77%
• Specificitet: 89-100%1

1. Maizel et al Intensive care medicine 2007



Om patienten är fluid responder betyder det
automatiskt att patienten behöver mer vätska?



Övervätskning

• Positiv vätskebalans efter första IVA-dygnet
èökad morbiditet + ökad mortalitet hos IVA-
patienter generellt + subgrupper: 
– Sepsis1,2

– ARDS3,4

– Akut njurskada (AKI)5,6

• “Deresuscitering” rekommenderas= aktivt
vätskeborttag (diuretika/dialys)

1. Montomeli et al Nephron Aug 2019 4. Rosenberg et al J Int car med 2009
2. Acheampong et al Crit Care 2015 5. Prowle et al Crit Care 2012
3. Silversides et al Int Care Med 2017 6. Slahuddin et al BMC Nephrol 2017



Elektrolytrubbningar hos svårt sjuka
patienter

• Hypokalcemi

• Hypomagnesemi 

• Hypofosfatemi

• Hypo/hyperkalemi

• Hypo/hypernatremi



Hypokalcemi

• Drabbar ca 90 % av IVA-patienterna

• Orsaker:
– Trauma, njursvikt, sepsis, hypoparathyreoidism, D-

vitaminbrist, massiv transfusion, läkemedel

• Symptom: 
– Akut: muskelkramper, generella kramper, arytmier

• Behandling: Calciumglukonat 10 ml 10% i.v.



Hypomagnesemi

• Den underdiagnosticerade
elektrolytrubbningen?

– drabbar ca 65% av IVA-patienter
• S-Mg <0,7 mmol/L
• Associerat med ökad IVA-mortalitet
• Funktion:
– Membranpotential – brist leder till ökad 

excitabilitet
– Nödvändigt för K-resorption renalt



Hypomagnesemi - symptom

Symptom (ffa vid nivåer <0,5 mmol/L):

– CNS: neuromuskulär irritabilitet, svaghet, kramper, 
hyperreflexi

– Kardiovaskulärt: arytmier (torsades de point)
– EKG-förändringar som vid hypokalemi
– Metabolt: persisterande hypokalcemi + 

hypokalemi



Hypomagnesemi –
orsaker&behandling

– Minskat intag: enteral nutrition/TPN, malnutrition, 
etyl, PPI

– Ökade förluster: GI +renala förluster

– Övriga orsaker: brännskador, akut pankreatit, 
insulininfusion (intracellulärt skifte pga ökat 
cellulärt upptag)

Behandling: Addex-Magnesium 10-20 mmol



Hypofosfatemi
• Fosfat < 0,70
• Vanligt hos ett IVA-klientel (ca 30%)1

• Funktion: många! Brist leder till försämrad cellulär 
energiproduktion

• Undersökningsfynd: 
– Neuro: kramper, parestesier, tremor, konfusion, coma, svaghet
– Respiratoriskt: resp.svikt, svårt träna ur ventilator 

(muskelsvaghet inkl diafragma), vänsterförskjuten O2-
dissociationskurva

– Kardiellt: kontraktilitet ↓, hjärtsvikt, arytmier (taky)
– Muskulärt: rabdomyolys, muskelsvaghet
– Njurfunktionsnedsättning

1. Geerse et al Critical Care 2010



Hypofosfatemi –orsak &behandling
• Orsak: 
– Svår sjukdom: sepsis, trauma, stor kirurgi, brännskador
– Malabsorption (etyl, kräkning, diarré)
– Intracellulärt skifte (insulin vid DKA, re-feeding syndrome)
– Ökad renal utsöndring: dialysbeh, diuretika, osmotisk 

diures, hyperparathyroidism
– Läkemedel: aminoglykosider, iv järn, cytostatika

• Behandling: Glykophos 20 (-40) mmol/dygn standard 
(tillsatt i 250 ml glukos). CAVE ackumulering vid 
njursvikt!
– Följ fosfat dagligen + Ca/Mg



Hyperkalemi
• S-K+ > 5 mmol/l
• Genes: Njursvikt, acidos, hemolys, muskelskada
• Symptom: muskelsvaghet, oro, arytmier
• EKG: Toppig T-våg, kort QT-sträcka (snabb 

repolarisering), breda QRS
• Behandling
– Membranstabiliserande: Ca2+

– Ökat cellulärt upptag: Glukos/insulin, β-stimulerare
– Utspädning (H2O, Glukos)
– Utsöndring: Resonium, dialys



Hypokalemi
• S-K+ < 3,5 mmol/l
• Genes: Diarréer, kräkningar, malnutrition, diuretika
• Symptom: illamående, kräkning, svaghet
• EKG: ST-sänkning, platt T-våg, U-våg
• Ett sänkt S-K+ med 1 mmol/l motsvarar deficit på ca 

100 mmol K+

• Kontrollera S-Mg!
• Behandling: Höj S-K+ med 0,5 mmol/h

Addex-kaliumklorid (max 10 mmol/h i perifer infart)



Hypernatremi

• S-Na+ >150 mmol/l
• Leder till intracellulär dehydreringà

skrumpna celler
• Symptom: pyrexi, illamående, kräkning, 

delirium, kramper, koma
• Genes: njursvikt, diabetes insipidus, 

hypovolemi (kräkning/diarré), osmotisk 
diures, ökat saltintag, steroidexcess



Hypernatremi - behandling

• Behandla underliggande tillstånd/seponera farmaka

• Sänk S-Na+ 0,5 mmol/h (max 10 mmol/24h)

• Hypotona vätskor, t ex vatten i sond/glukos

• Soldactone (lic.prep, aldosteronantagonistèkissar ur 
sig Na+, sparar K+). Om  högt Na+ i STABILT läge, ej om 
risk för hjärnsvullnad.



Hyponatremi

• S-Na+ <135 mmol/l
• Leder vätska intracellulärtà svullna celler i 

hjärnan, ”vattenintoxikation”
• Skilj på akut (<48 h) och kronisk
• Symptom: illamående, kräkningar, trötthet. 

Vid S-Na+ <115 koma, kramper
• Genes: Cerebral salt wasting, ADH-påslag 

(kirurgi, stress), SIADH, hypoton
vätskebehandling, binjurebarkssvikt 



Hyponatremi - behandling

• Cave för snabb korrigering (ffa kronisk) à risk 
för osmotiskt demyeliniseringssyndrom

• Akut symptomgivande: 
– Höj S-Na+ med 0,5(-1) mmol/h
– Om akuta kramper eller S-Na+ <115 à snabbare 

höjning
– Om misstanke binjurebarkssvikt: ge hydrocortison

100 mg i.v. (Solu-cortef)
– Behandling beroende på genes



Specialfall hypo/hypernatremi vi ser 
inom neurointensivvård

• Cerebral salt wasting syndrome (CSWS)

• Syndrome of inappropriate ADH secretion
(SIADH)

• Diabets Insipidus (DI)



Cerebral salt wasting syndrome - CSWS

• Orsaker: intrakraniella

sjukdomar/subarachnoidalblödning/neurokirurgi

• Ökad utsöndring av BNP (brain natriuretic 

peptide) + ANP (atrial natriuretic peptide)

• Symptom: Ökad natriuresèhyponatremi, ökade

diureser, hypovolemi

• Behandling: Vätska + NaCl, Florinef

(fludrokortison) 0,1 mg x1-4, sparar Na
+
, kissar ur

sig K
+





Syndrome of inappropriate antidiuretic 
hormone secretion - SIADH

• Orsaker: Ökad ADH-utsöndring pga hjärnskada
(skada hypothalamus-hypofys/högt ICP?)

• Symptom: Njurarna sparar vätska, mer
koncentrerad urinèRelativ hyponatremi
(utspädning), eu/hypervolemi

• Behandling: Vätskedrivande, vätskerestriktion, 
natriumsubstitution



Skillnad CSWS/SIADH?

VOLYMSSTATUS!



Diabetes insipidus - DI

• Orsaker: 
– Central: ADH-brist pga skada på hypothalamus-

hypofys, neurokirurgi alt TBI/högt ICP
– Nefrogen: Defekt svar på ADH, orsak: läkemedel, akut

tubulär nekros
• Symptom: stora diureserè hypernatremi, 

hypovolemi
• Behandling: Vätska (hypoton), Minirin

(vasopressinanalog) 0,25-0,5 mg x 1-4 
(om timsdiures > 4 ml/kg/h i ≥2h + S-Na+>150 
mmol/l)



Sammanställning CSWS/SIADH/DI

CSWS SIADH DI

S-Na+ ê ê é

ADH è é ê

Volymsstatus ê é ê

Diures é ê é



Patienten kissar massor – varför?

• Är patienten hypovolem?
• Om ja – föreligger elektrolytrubbning?
– Hypernatremi: ersätt med vatten och/eller glukos

(om brist på ADH (DI?) ev Minirin)

– Normonatremi: Ringer-Acetat/NaCl

– Hyponatremi: Ersätt med vätska med extra 
natrium (höj Na+ med 0,5 mmol/h), ev Florinef



TACK för att ni lyssnat!


