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Oppstart ERAS

• Støtte fra ledelsen

• Utnevnte en ansvarlig for lege og sykepleiergruppen, ERAS koordinator

• Hospiterte ERAS sykehus(Danderyd)

• Fantastisk velkomst med innføring og inspirasjon om ERAS 

• Meldte oss på implementeringsprogrammet EIP

• Etablerte et dedikert team med ildsjeler fra de ulike fagområdene

• Utarbeidet sammen en protokoll i henhold til guidelines 



Rutiner for ERAS teamet:

• ERAS team møter en gang i måneden

• Tverrfaglig team; spl fra opr.forberedende, 
anestesileger, kirurger, anestesisykepleier, 
operasjonssykepleier, sykepleier fra post.opr, 
klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og 
sykepleier fra døgnområdet 

• Følger pasientens reise fra forundersøkelse til 
utskrivelse. Diskuterer deretter hvordan 
prosessen fungerer hos de tverrfaglige gruppene. 

• Hva fungerer bra og hva er utfordringene? 



Rutiner for ERAS teamet:

• Alle i teamet blir hørt og får mulighet til å komme med 
innspill. Dette gjør at eierskapsforholdet til ERAS 
implementeringen blir styrket. Har fått gode 
tilbakemeldinger fra teamet om at det er en inkluderende 
arbeidsprosess

• Oppdaterer prosedyrer i forhold til ERAS guidelines

• Det blir skrevet referat og sendt ut hver gang

• Evaluere før endring, og ikke gjøre flere endringer på en 
gang

• Bevisst på tidspunkt for ERAS møter og legge møter fram 
i tid



Forundersøkelse:

• Informasjon preoperativt til pasientene

• Skaper trygghet for pas. og pårørende

• Ansvarlig gjøre pasienten

• Informasjon om forventet liggetid og utskrivningskriterier

• Får med skriftlig informasjon og gjennomgang av 
loggboken med pasienten

• Pas får se en film før operasjon, med internet tilgang 
hjemme

• Sekretær henviser alle ERAS pas til fysioterapi pre- og 
postopr.



Forundersøkelse - sjekkliste
• Turnuslege tar opp journal. Legger inn disse medisiner i Metavisjon og sette 
pause:

Panodil 1g x 4 p.o
Targinq 5-10mg x 2 p.o
Oxynorm 5mg v/behov p.o
Oxycodon iv 2 mg v/behov
Inj Fragmin 5000 IE 1 dose 6 timer post.opr
Inj Fragmin 5000 IE x 1 kl 20 fra første post.opr
Tbl Afipran 10mg x 3 p.o
Pulver Movicol 1 pose x 2
Næringsdrikker standard 1.5 kcl/ml (200ml) x 3

Gjøre ernæringsscreening (opprette notat i DIPS BL vurdering av 
ernæringsmessig risiko) Hvis pas er risiko dvs score >3 ,skal det sendes 
henvisning til klinisk ernæringsfysiolog



Sjekkliste forundersøkelse gastrokir. overlege

• Informere om avhold fra alle typer nikotin, alkohol og være fysisk aktiv frem mot 
operasjon. 

• Informere pas. om inngrepets art og mulige komplikasjoner 

• Informere om viktigheten av tidlig mobilisering, spise og drikke

• Informere om logg-boken og ansvarlig gjøre pas. for logg-føring

• Informere om utskrivningskriterier (informere at innl. kan være helt ned til 2 
dager)

• Sjekke om det er indikasjon for tømming 

• Ved anemi vurdere iv. jern samme dag (1-1,5 g som engangsdose)

• Fylle ut operasjonsskjema, operatørdel (notere ERAS pas. +/- KAD)

• Antibiotika pr.oralt kl 06 opr.dagen. 

• Kun tømme de som opr sigm-,rectosigm,- og rectumres

• KAD kun på rectum-pas., laparotomier og inngrep forventet op-tid>2 timer

• Samtykkeskjema ERAS



• Hb > 13  Gå videre med operasjon 

• Hb 10-12,9  Vurder IV jern før operasjon og kontroller Hb

• Hb 7-10  IV jern på dagenheten (1-1,5 g) som engangsdose på SDI dagen, 
revurder operasjonstidspunkt og kontroller Hb

• Hb < 7  IV jern på dagenheten, vurder blodtransfusjon. Informer 
seksjonsleder og pas.koordinator på gastrokir. mtp. utsettelse av operasjon 
Kontroller Hb

Fortsettelse forundersøkelse



Anestesipersonell har alltid vært opptatt av perioperativ medisin… 
Mange av tiltakene var allerede i bruk…



Tiltak for implementasjon

• Protokoll utarbeidet for anestesidelen

• Protokoll utarbeidet for postoperativ – fokus på tidlig oral inntak, 

mobilisering / PEP, smerte/kvalmekontroll, blærescanning

• Opplæring av anestesipersonell på undervisningsdager

• Tverrfaglig undervisning og faste evalueringsmøter – vårdavd, 

anestesi, postoperativ, fysioterapi, operasjonsforberedelse 



Anestesipersonell har alltid vært opptatt av perioperativ medisin… 

Pre-ERAS IntraOp compliance: ca 80%, 

Etter implementasjon:               >90%  



Utfordringer videre …

• Opprettholde og utvikle kompetansen hos den 
enkelte 
- en kontinuerlig prosess

• Opplæring av anestesileger i TAP  - øke 

compliance 

• Utvide ERAS prinsippene til andre pasientgrupper

Klaus Risnes - med hilsen fra 

anestesien ....



Prosedyre for postoperativ avdeling

• Respirasjon: 
Pasienten  har  PEP fløyte og oppfordres til å bruke denne. 
Skal  få hostepute. 

• Ernæring og væskebehandling:
Bør helst drikke 2 saftbaserte næringsdrikker samme dag postoperativt. 
Pasienter med diabetes kan få Diben saftbasert ernæringsdrikk. 

All IV væske skal seponeres før pasienten flytter til døgnavdeling, og resten av 
IV væske som pasienten ev. kommer med fra operasjonsavdelingen skal ikke gis 
rutinemessig dersom ikke nødvendig for sirkulasjonen. Vurderes av anestesilege 
(helst den legen som har vært ansvarlig under operasjonen) hvis ustabil pasient, 
for eksempel lavt BT. 

• Eliminasjon: 
Obs. diurese, ev. blærescanne.



Forts.prosedyre postoperativ avdeling:

• Smertebehandling: 
Kartlegg smerte (NRS) og gi smertestillende etter forordning. 
Laparoskopiske pasienter skal ha Paracetamol 1 g x4, Targiniq 5-10 mg 
x 2 ev. OxyNorm ved behov. Pasienter som opereres med laparatomi
får EDA som ligger inne i 2-3 dager. De skal først ha Targiniq når EDA 
skal seponeres! 

Mobilisering: 
Pasienten skal sitte på sengekanten eller i stol allerede på 
postoperativ avdeling.
Pasientene skal veiledes i riktig mobilisering inn og ut av seng med 
skånsom bruk av magemuskler.
I sengeleie skal pasienten ligge/sitte 30 grader i senga for å forebygge 
ventrikkelretensjon og aspirasjon.

Pasienten flytter vanligvis til post etter 4-6 timer, ev. før dersom helt stabil, 
våken og godt smertelindret. Ved tvil, kontakt anestesilege (om mulig 
legen som var ansvarlig under operasjonen) ev. kirurg.



Pre og postoperativ ernæring
Pas bør drikke Provide næringsdrikke 200ml (300 kcl) inntil 2 timer før
operasjon. Diabetikere kan også drikke denne, men må kontrollere 
blodsukkeret
Til opr kl 7.30, skal drikke senest kl 06. Pas. som skal opr som nr 3 kan drikke 
totalt to næringsdrikker fram til kl 10 operasjonsdagen
Redusere pre-opr tørste, sult og insulinresistens

De som har ventrikkelsonde per.opr, sep før pas 
går til postopr

Tilby næringsdrikke 3 (totalt 600kcl)  ganger daglig i tillegg til kosten. Evt tilby 
den fra kjøkkenet
Lege forordne i Metavisjon
Gi tyggegummi
Gi supper/Lett kost til pasienten allerede kvelden operasjonsdagen dersom pas 
ønsker det



Væskebehandling
Intravenøs væske skal i utgangspunktet kobles fra når pas 
sendes til døgnområdet

Veies på forundersøkelse, operasjonsforberedende og daglig til
3 post.opr dag

Laparoskopiske pas: Måle drikke t.o.m 3 post.opr dag  evt.
lenger ved behov.

Laparotomi pas: Måle drikke/diurese til 3 post.opr dag





Eliminasjon
Laparoskopiske høyresidige hemikolektomier og andre 
laparokopiske inngrep med forventet operasjonstid < 2 timer 
får i utgangspunktet ikke lagt urinkatater. 

Laparoskopisk opererte ERAS pasienter som har fått lagt 
urinkateter skal seponere dette 1.postoperative dag. 
Alle pasienter operert i bekkenet (rectumpas.) skal ha KAD

Pas med EDA beholder urinkateter til 2.-3. postoperative dag



Gastrokirurgiske	elektive	ERAS	pasienter	uten	urinkateter	

POSTOPERATIV	URINRETENSJON?	

	

· Tissetrang/abdominalt	ubehag	+	får	ikke	latt	vannet	

· Manglende	vannlating	>6t	postop	

· Manglende	vannlating	>10t	etter	induksjon	av	anestesi	

	

	

Blærescan	

<400mL	

· <200mL	+	ingen	trang	à	
OBS	videre,	sjekk	
væskestatus	

· 200-400mL	+	ingen	trang	à	
OBS	videre,	ny	blærescan	

hver	2t	

· 200-400mL	+	ubehag	à	
Engangskateteriser		

>400mL	

1.	Engangskateteriser	og	
noter	reell	resturin		

Reell	resturin	
<500mL	

OBS	videre	vannlating		

OBS	væskestatus	

Reell	resturin	
>500mL	

Anlegg	foleykateter	

OBS	væskestatus	
(overhydrert?)	

(Ved	forsøk	på	seponering	
av	foleykateter	–	mål	
resturin.	Ved	>200mL	
henvises	uropol	for	
utredning	+	opplæring	i	RIK)	



Mobilisering

Pas er allerede på forundersøkelse blitt informert om tidlig
mobilisering postoperativt

Opr.dagen: sitte på sengekanten eller opp i stol ca. 2 timer

1.post.opr dag: Gå 50m x 4 og være ute av sengen i alt 6-8 
timer

2.post.opr dag: Gå 50mx 4, være ute av sengen i alt 6-8 timer

3.post.opr dag: Gå 50m x 4, være ute av sengen i alt 6-8 timer

Får en «ribbevegg» i korridor ute ved heisgang. 









Sjekklister og andre tiltak
• Har fått lagd en sjekkliste som sykepleiere og 
hjelpepleiere fyller ut t.o.m tredje post.opr dag. Her høster 
vi informasjon til EIAS registeret. Dette har gjort 
«datafangsten» enklere. 

• Har lagd sjekklister i lommeformat til ansatte på 
avdelingen for å sikre informasjon til alle og 
nyansatte/ekstravakter

• Oppretter behandlingsplan

• Har et eget ERAS tun. Dette gjør at vi får økt fokus på 
standardiseringen og behandlingen 

• Ringetime etter utskrivelse





ERAS lommeguide for gastrokirurgisk

døgnområde 7

Smertebehandling:

 Preopr laparoskopisk: Paracet etter 

liste. Targiniq 5-10mg   

 Preopr laparatomi: Paracet etter liste.    

 Postopr laparoskopisk: Paracet etter 

liste.Targiniq 5-10mgx2 

 Oxynorm 5mg -10mg v/behov

 Postopr laparotomi: Paracet etter liste 

1 g x 4

 EDA 2-3 dager

 Targiniq 5-10mg kl 08 samme dagen 

som EDA seponeres. Oxynorm 5mg 

v/behov

Ernæring:

 Operasjonsdagen drikke 200ml 

Provide næringsdrikke inntil 2 timer 

før opr.  Pas nr 1 (kl 7.30) drikke 

200ml senest kl 5.30. 

Dia pas. drikke dia saft. Pas nr 3 kan 

drikke en ekstra nær.dr fram til kl

10.

 Zofran peropr. Afipran post opr som 

vanlig kvalmeprofylakse

 Postoperativt samme dag: 

Næringsdrikke . NK. Tyggegummi. 

 Fra 1.post. opr dag: Næringsdrikke x 3 

i MV. NK.Tyggegummi

 Fra 2.post. opr dag:Næringsdrikke x 3 i 

MV. NK.Tyggegummi

 Fra 3 post. opr dag: Næringsdrikke x 3 

i MV. NK.Tyggegummi

Væskebalansen:

 Måle drikke til laparoskopiske pas 

3.post.dag. Kun observere  

diurese. Ingen KAD,untatt

selekterte pas.

 Pas med EDA/KAD: Måle 

drikke/diurese til 3 dag.

 Veie pas på stasjonær vekt i korr til 

3.post opr dag,før inn i MV

Eliminasjon:

 Movicol 1pose x 2

 KAD kun på rekumres og multisyke. 

 Obs vannlatning på de uten KAD

Mobilisering:

 Opr.dagen: Skal være ute av sengen i 

2 timer

Er henv til fysioterapi.

 1.po dag: Gå 50m x 4+ ute av sengen i 

til sammen 6-8t

 2.po dag: Gå 50m x 4+ ute av sengen i 

til sammen 6-8t

 3.po dag: Gå 50m x 4 + ute av sengen 

i til sammen 6-8t

Utskrivningskriterier: 

 Spiser og drikker greit

 Har hatt flatus og/eller avføring

 Kommer seg opp av sengen selv

 Adekevat smertelindret

 Klinisk ingen mistanke om 

komplikasjoner

Husk loggbok og ERAS sjekkliste i 

DIPS



VBP ERAS gastro





Succeskriterier

• ERAS koordinator (sykepleier og lege)

• ERAS team med månedlige møter

• Sjekklister og kontinuerlig oppdatering og utvikling av ERAS protokoll

• Viktig at alle ansatte har kunnskap om hva ERAS er og hva det 
innebærer for pasienten og personalet 

• Undervisning og informasjon til alle ansatte på tvers av alle avdelingene 
er to viktige nøkkelord 

• Bruke EIAS registeret og evaluere før endring

• Det er gitt ressurser til en 20% spl stilling som registrerer i EIAS

• Alle har ansvar og del i succesen

• Viktig at alle har et eierforhold til ERAS konseptet



Andre gevinster
• Pasient behandlingen er satt i system og blitt 
standardisert 

• Vi har fått lagd en ERAS informasjonsfilm som 
pas ser når han er til forundersøkelse 1-2 uker før 
operasjon

• Fått nye loggbøker til pasientene som de får på 
forundersøkelse

• Kan hente ut data fra EIAS registeret

• Registrering og audit har gitt muligheter for 
forskning



Forskning: 
Det er gjort forskning fra to LIS leger i forhold 
til  

1. Tromboseprofylakse post.opr

2. Urinretensjon post.opr







Compliance Trend by Measure



Compliance & Total LOS (Median)



Fremtiden

• Fortsette med månedlige ERAS team møter

• Økt fokus på prehabilitering; anemi/ernæring

• Validitets-sikre våre data i EIAS

• Fortsette med registrering

• Audit med etablering av regelmessige komplikasjonsmøter med 
utgangspunkt i EIAS registeret

• Mer forskning med utgangspunkt i EIAS registeret

• Networking

• PROM (pasient related outcome measurement)

• PREM (pasient related experience measurement)



Pasientfilmen

• Pas får se en film før operasjon, med tilgang 
hjemme: 
https://medfilm.se/sykehusetostfold-
kalnes/film/kolorektal-kreft

https://medfilm.se/sykehusetostfold-kalnes/film/kolorektal-kreft




Takk for oppmerksomheten


