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Postoperativ mortalitet ett preoperativt problem? 

Är vi överens om det ?

1. Det finns variation därute! Ser vi varför det finns variation ?

2. Frailty och ERAS för elektiv kirurgi (akut kirurgi?)

3. Riskidentifiering 



”Black box”- faktorer i sjukvården !

Viktiga att förstå och leda dagligen,
om vi vill förbättra patientsäkerhet 

och kvalitet !



© Capio4

Leda & lära nytt ?

Förbättringsteam

ERAS ansvarig läk + ssk

Styrgrupp med alla inblandade chefer

Klinikchef

Daglig ledninglärande & kommunikation/reflektion/information/uppföljning
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1. Det finns variation därute! Ser vi varför det 

finns variation ?
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Linköping

KS/Huddinge

Örebro

Uppsala

SÖS

CStG

Variation i 

svensk 

akutkirurgi
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Variation även i svensk ERAS 

kirurgi?
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2. Frailty och ERAS för elektiv kirurgi (akut kirurgi?)
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Prehabilitation (ERAS)

Elektiv kirurgi och frailty:
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Hur det blir efter op går att förutse !

1. Nedsatt mental förmåga                                                         

2. Postoperativt delirium (POD) —> komplikationer

3. Nedsatt funktionellt status

4. Malnutrition

5. >läkemedel (polyfarmaci)

6. Ökat behov av det ”goda” patientsamtalet (< stress)
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Akut kirurgi och frailty

Vi kan spela schack mer eller mindre professionellt !
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• 20 % av alla akuta laparotomifall är frail/sköra

• Ökad risk att avlida

• Ökad risk att få postoperativa komplikationer (ökad vårdtid)

Man bör identifiera riskpatienter före operation och övervaka 

dem efter operation.
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3. Riskidentifiering 
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Riskskattningsverktyg:

1. Skattningsskalor (visuella/anamnes)

2. Evidensbaserade IT–stöd = NSQIP 

(med geriatrisk modul)

Elektiv / Akut
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VERAS/Akut VERAS Post Operativt Delirium (POD)

Identifiera detta 

och dela 

informationen i 

teamet!
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Postoperativ mortalitet ett preoperativt problem? 

1.Det finns variation därute!  

2.Frailty och ERAS för elektiv kirurgi (akut kirurgi?)

3.Riskidentifiering 
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Förbättringsteam

ERAS ansvarig läk + ssk

Styrgrupp med alla inblandade chefer

Klinikchef
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