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Bakgrund

• Elektiv kolorektal kirurgi

• Öppen och laparoskopisk kirurgi

• ERAS-program sedan 2012

• Påfallande hög mortalitet/morbiditet 2014-2015

• Analys visar inte uppenbara kirurgiska komplikationer

• Inicitament för att driva förbättring, kirurgsektionen drivande!

• Initial projektledare från Anestesikliniken Tomas Block



Hur gick det innan VERAS?

2012- februari 2016

– Historisk kontrollkohort

– ”Delvis åldersmatchad”

– LOS median 6,0 dagar

– Allvarliga komplikationer 19%

– Mortalitet 7,1%

– IVA 0,3 dagar, 11 nätter totalt



Standardiserad hälsodeklaration
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Triage enligt hälsodeklaration
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Bilimoria J Am Coll Surg 2013;217:833-842
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Surgical Apgar

9



Surgical Apgar –
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Arbetssätt

• Urval av kirurg/anestesiolog

• Kirurgen beräknar risk i NSQIP

• Anestesiolog/anestesisjuksköterska beräknar Surgical Apgar Score 

och sammanräknad RR för allvarlig komplikation/mortalitet

• Beslut vid ”check out” om patienten ska följas upp enligt VERAS eller 

inte

• Ställningstagande till:

– VERAS enl PM

– Förlängd tid på postop

– IVA-vård



Uppföljning enligt VERAS

• Patienten rondas på avdelningen i team med ansvarig kirurg, 

sjuksköterska, undersköterska och sjukgymnast, samt v b även 

smärtsjuksköterska

• Dagligen: Na, K, krea, Hb, CRP och vikt 

• MEWS x 6

• Vätskebalans följs 

• ERAS-protokollet följs och ev avvikelser/komplikationer åtgärdas:

-Adekvat mobilisering, smärtlindring, sekretmobilisering, peroral 

nutrition

-Normotension med bibehållen neutral vätskebalans (undvik 

viktuppgång > 2 kg postop), MEWS ≤2. 

• Om dessa mål inte uppfylls inom 4h trots adekvata åtgärder övervägs 

upptrappning av vårdnivå
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Anestesiologens uppgift på avdelningen

• Går igenom patienten systematiskt, motsvarande ”IVA-rond”

• Stämmer av gemensam bild med kirurgen och teamet

• Bedömning av vätskebalans och ger förslag på åtgärder vid låg 

diures/lågt blodtryck

• Korrigering av elektrolyter och hjälp med nutrition

• Hjälp med smärtlindring och ev åtgärder tillsammans med 

smärtkliniken

• Behov av annan vårdnivå – Postop? IVA? 
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Erfarenheter av VERAS på avdelningen 

• Mycket positivt 

- Noggrann och tydlig planering och åtgärder i punktform

- Hinner fånga upp dem sviktande parametrarna i tid

- Vetskap om dem ökade riskerna

- Snabb återkoppling vid frågor

- Tydligt protokoll vad som gäller för VERAS patienterna 
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Förbättringspotential

- Bättre teamrond. Upplevs ofta som dubbelrond

- Rond under fm så åtgärder kan sättas in tidigare

- Tydlighet när en patient är VERAS eller ERAS

- Kontinuerlig utbildning
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Smärtuppföljning

• Smärtmottagningen följer upp alla patienter som postoperativt har en 

epiduralkateter.

• Uppföljningen sköts av sjuksköterskor (anestesi-och 

intensivvårdskompetens) från mottagningen.

• Uppföljning till och med den dagen EDA dras. Längre om 

smärtproblematik föreligger.
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• Breiviks blandning. Fentanyl  (2 mikrogram/ml), Bupivacain (1 mg/ml) 

och Adrenalin (2 mikrogram/ml).

• Behandlingslängd i normalfallet 2 dagar för kolektomier och 3 dagar för 

rektumamputationer. 

• Targiniq, depottablett. Oxikodon/naloxon 10mg/5mg (5mg/2,5mg) 

kvällen innan provavstängning planeras. Därefter x2.

• OxyNorm vid behov.

• Inj Dynastat (parecoxib) i samband med provavstängning på 

morgonen. Specifik Cox 2-hämmare med antiinflammatorisk,analgetisk 

och antipyretisk effekt. Injektion. 

• Brufen vid behov.
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• Provavstängning kl 06. Om acceptabel smärtsituation dras EDA efter 

ca fyra timmar. Slutkontroll efter sex timmar.

• Starta om EDA vid behov. 
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Hur har det gått?

• 42 patienter första året

• 29 (69%) uppföljda enligt VERAS (en avled på IVA, uppfyllde 

kriterierna och räknas in i gruppen) 

• 13 (31%) uppfyllde inte kriterierna eller följdes inte upp

• 7 följdes upp trots låg score

• 3 följdes felaktigt inte upp



Resultat

VERAS 

(29)

Ej VERAS

(13)

Hela gruppen

(42)

Kontroll (42)

Ålder (median) 83 76 80,0 80,5

Ålder > 80 år 65% 23% 52% 52%

Ålder > 90 år 24% 0% 17% 17%

LOS (median) 9,0 8,0 8,0 6,5

RR allvarlig kompl 30,0% 18,2% 25% -

RR mortalitet 3,2% 1,1% 2,8% -

Postop ö n 24% 0 17% -

IVA-vård (dygn) 12 2 14 11

Allvarlig kompl 38% 8% (=1) 29% 19,0%

Mortalitet 30 d 3,4% (=1) 0 2,3% 7,1% (=3)

Mortalitet 3 mån 13,8%(=4) 0 11% -

Utskriven hem 41% 62% 48% -
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Komplikationer
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• 1 anastomosläckage 

• 2 reoperationer (sårruptur, anastomosläckage)

• 4 pneumonier

• 1 hjärtinfarkt 

• 2 sårinfektioner

• 2 sårrupturer, varav en reop

• 2 postop infektion UNS

• 1 tarmischemi

• 1 GI-blödning



Slutsats

• Längre vårdtid, äldre patienter, fler IVA-dygn

• Fler komplikationer och underskattad komplikationsrisk i gruppen med 

högst risk, men överskattad i den ”friskare” gruppen

• Lägre mortalitet

• Spinn-off effekt på övriga patienter

• Bättre samarbete mellan klinikerna

• Högre arbetsbelastning för anestesiologen

• Implementerbart för andra patientkategorier?
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