


ERAS är en evidensbaserad metod som syftar till att 
tvärprofessionellt förbättra vårdresultaten och 

minska kvalitetsvariationerna i vårdkedjan, 
genom ett för ingreppstypen tvärdisciplinärt formulerat 

och systematiskt tillämpat vårdprogram 
uppbyggt av evidensstuderade vårdåtgärder 

som syftar till en snabbare och säkrare återhämtning,

samt att registrera följsamheten till detta protokoll 
och uppnådda resultat för en kontinuerlig återkoppling 

och förbättring av vårdprocessen och dess resultat. 

Modellen både förutsätter och resulterar i en 
ökad patientmedverkan i vården. 



ERAS-protokollet ingår i Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer 
för perioperativ vård av kolorektal cancer. 

I denna utvärdering fann man en minskad risk för komplikationer med 
ungefär 50 % och en minskad vårdtid på 2.5- 3 dagar vid användandet av 

ERAS-protokollet jämfört med traditionell perioperativ vård.
I tillägg till detta finns ERAS-protokollet med som rekommendation i det 

nationella vårdprogrammet för kolorektal cancer.
I takt med det ökade intresset för förbättrade resultat i samband med kirurgi 

har ERAS-protokollet även utvecklats för
andra specialiteter och ingreppstyper. 

Idag finns perioperativa guidelines och databaser för 
övre GI kirurgi, thoraxkirurgi, gynekologi, urologi, ÖNH och ortopedi. 

Fler områden är på gång såsom guidelines för akut kirurgi. 
Antalet studier som beskriver effekterna av tillämpningen av ERAS guidelines 

för olika specialiteters ingreppsgrupper ökar kontinuerligt och pekar på 
liknande påtagliga effekter som visats för ERAS vid kolorektal kirurgi. 



Svenska ERAS (SwERAS) bildades 2017 som ett multidisciplinärt 
samarbete mellan anestesiologer och opererande specialiteter, 

samt med sjuksköterskor specialiserade inom olika delar av vårdkedjan 
och perioperativa fysioterapeuter och andra intresserade professioner. 

Syftet är att dels att sprida och koordinera perioperativa protokoll för 
att optimera den kirurgiska vården i Sverige,

dels att utvärdera resultaten från svenska sjukhus 
och verka för en jämlik vård i vårt land.

I detta arbete ingår att inte endast verka utifrån ERAS-protokollets 
principer utan att också utvärdera andra 
metoder för optimal perioperativ vård.
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BAKGRUND



”The big 3”

Cancer

Cardiovascular

30 days mortality



Postoperative challenges



Michael J Scott & Timothy E Miller 

Enhanced Recovery Pathways and the Anesthesiologist to Improve OutcomesAnesthesiology Clin 33 (2015) 79–91

Pathophysiology
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Sources of failings and resource drainage 

in swedish health care 2011 



“The immediate challenge to 

improving the quality

of surgical care is 

not discovering new knowledge, 

but rather to intergrate what

we already know into practice” 
Urbach DR, Baxter NN. BMJ 2005



FTS – ERAS
A MULTIDISCIPLINARY CONCEPT FOR INTEGRATION 

OF BEST PRAXIS AND STANDARDIZATION
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Early restoration of function is a 

key principle of ERAS pathways

1. Drinking

2. Eating

3. Analgesia

4. Mobilizing

5. Sleeping

Reduce Stress Response
Improve Metabolic Response 





to a protocol driven care

From a traditional care



Teamwork all the way!

Multiprofessionally & multidisciplinary



Optimization → Early mobilization → Authonomy

A strict pathway → Reveals deteriorations early!



The Patients roll and opinion!



To keep a garden well trimed requiers a continosly attention!

Educate

Audit



Enhanced Recovery After Surgery protocols have resulted in 

shorter length of hospital stay by 30% to 50% 

and similar reductions in complications, 

while readmissions and costs are reduced. 

The elements of the protocol reduce the stress 

of the operation to retain anabolic homeostasis

Results



JAMA-SURGERY 2011 (953 PATIENTS) (SHORT TERM)
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Adherence to the protocol and short term outcome
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WJS 2016 (911 PATIENTS) (LONG TERM)
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>70% compliance = 42% lower risk of cancer specific death

HR 0.58 (0.39–0.88, cox regression)

p=0.0095 (Log-rank test for equality of survival functions)
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Adherence to the protocol and long term outcome



A rewarding cultural change!

Safe
Shorter

lenght of 
stay

Lower
morbidity

Lower
mortality



SwERAS-dagarna

2017

ERAS – genomgång av komponenterna

Frailty

Perioperativ medicin

Mike Scott

2018

ERAS – att få det att fungera i praktiken

Kolorektal kirurgi och Akutkirurgi

Övre abdominell kirurgi

Nicolas Demartines



www.sweras.se

Torsdagen 21/11:

•Preoperativ Identifiering och Optimering av Risktillstånd

• Metabolism, Diabetes, Nutrition, Alkohol

•Muskelfunktion och Fysisk prehabilitering

• Neuroprotektion och Psykologisk prehabilitering

•Gästföreläsning - Multimodal Prehabilitering

•Mingel & nätverkande

Fredagen 22/11:

•Riskfaktorer och Livsstilspåverkan

• Att skapa ett patientsäkert teamarbete

•Åldersskörhet vid onkologisk och kirurgisk behandling

•SwERAS Högtidsföreläsning – Utvecklingen i ERAS & Perioperativ vård

• Interaktiv Patientinformation

• Kirurgiska & Anestesiologiska metodval och utmaningar

• Preoperativ optimering inom Standardiserade vårdförlopp?

•SwERAS Årsmöte

Preoperativ optimering av vårdresultaten

http://www.sweras.se/


ERAS Society Guideline Preadmission Elements for Colonic Resections:

Cessation of smoking and excessive intake of alcohol Reduce complications

Preoperative nutritional screening and, Reduce complications

as needed, assessment and nutritional support

Medical optimization of chronic disease Reduce complications

Preoperative Structured preoperative information Reduce anxiety, involve the patient

to improve compliance with protocol

and engagement of the patient

and relatives or caretakers

Preoperative carbohydrate treatment Reduce insulin resistance, improve well-being, 

possibly faster recovery

Preoperative prophylaxis against thrombosis Reduce thromboembolic complications

Preoperative prophylaxis against infection Reduce infection rates

Prophylaxis against nausea and vomiting Minimize postoperative nausea and vomiting



Impact of Prehabilitation and Optimization 
of Health Status on Recovery After Surgery

Prehabilitation

Michael J Scott



10.20-10.40 Postoperativ mortalitet ett preoperativt problem?
- Jonas Leo

10.40-11.00 Evaluering och optimering av 
medicinska risktillstånd

- Anders Forsgren

11.00-11.20 Hjärta och Lungor
- Anders Forsgren

11.20-11.40 Njurar
- Mattias Soop

11.40-12.00 Perioperativ Metabolism & Nutrition
- Jonas Nygren

12.00-12.20 Glukos, HbA1c och Diabetes
- Ulf O Gustafsson

12.20-12.40 Alkohol
- Sven Wåhlin

12.40–13.40 Lunch – Utställning

13.40-14.10 Muskelfysiologi och perioperativ muskelfunktion
- Carl-Johan Sundberg

14.10-14.30 Fysioterapeutiska aspekter på 
preoperativ optimering

- Emelie Karlsson

14.30–15.00 Kaffe – Utställning

15.00-15.20 Neuroprotektion
- Lars I Eriksson

15.20-15.40 Psykologiska & psykiatriska aspekter inför operation
- Lars Wahlström

15.40–16.20 “Multimodal Prehabilitation”
Gästföreläsning: Prof. Francesco Carli, 
McGill Univ. Hosp., Montreal, Canada

16.20–16.30 Sammanfattning
- Lars Johansen

16.30–17.30 Mingel - Nätverkande & Utställning




