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ERAS inom
Akut bukkirurgi
Dr Jonas Leo, Kirurgkliniken & Dr Anna-Lotta Kristiansson, Anestesikliniken
Capio S:t Görans Sjukhus

Flödeskultur på Kirurgkliniken sedan >15 år:
* Tidig specialistbedömning på kirurgakuten
* Behovsbaserad rond (differentierat kirurgläkarschema)
* Välfungerande samarbete med anestesikliniken
* Fredad kirurgisk akutsal 07.30-21.00 vardagar (delad ort jourtid)
* Goda samarbeten med geriatriken

Akut inflöde totalt pre Covid-19

>100 000/år

Akut kirurgi

>25 000/år

Antal akut inlagda kirurgen

>7000/år

Antal akuta operationer kirurgi

ca 2000/år

Antal akuta laparotomier

ca 200/år
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Akuta laparotomiflödet – optimerat omhändertagande genom hela
flödet (projektstart 2019, infört i sin helhet 2021)
Clinical frailty scale (CFS-9)
1. Mycket vital – individer som är starka, aktiva, energiska och
motiverade. De brukar ofta träna regelbundet.
De tillhör de som är i bäst skick för sin ålder.
2. Vital – individer som inte har några sjukdomssymtom men som är i
sämre skick än individer i kategori 1. De tränar ofta eller är emellanåt
mycket aktiva, t.ex. beroende på årstid.

• Flödesmöten med representanter från fem kliniker

3. Klarar sig bra – individer vars medicinska problem är väl
kontrollerade, men som inte regelbundet är aktiva utöver vanliga
promenader.
4. Sårbar – är inte beroende av andras hjälp i vardagen, men har ofta
symtom som begränsar deras aktiviteter.
Ett vanligt klagomål är att de begränsas (”saktas ned”) och/eller blir
trötta under dagen.
5. Lindrigt skör – dessa individer är ofta uppenbart långsammare, och
behöver hjälp med komplexa IADL (Instrumental Activities of Daily
Living)-aktiviteter (ekonomi, transporter, tungt hushållsarbete,
medicinering).
Lindrig skörhet försämrar i allmänhet förmågan att handla och gå ut på
egen hand, laga mat och utföra hushållarbete.

• Alla har samma mål

6. Måttligt skör – individer som behöver hjälp med alla
utomhusaktiviteter och hushållsarbete. Inomhus har de ofta problem med
trappor, behöver hjälp med att tvätta sig, och kan behöva minimal hjälp
(uppmaning, stöd) med att klä på sig.

• Evidensbaserat och
effektivt omhändertagande genom hela flödet

7. Allvarligt skör – är helt beroende av andra för personlig egenvård
oavsett orsak (fysisk eller kognitiv).
Trots det framstår de som stabila och utan hög risk för att dö (inom
ungefär 6 månader).
8. Mycket allvarligt skör – helt beroende, närmar sig livets slut. De kan i
allmänhet inte tillfriskna ens från en lindrig sjukdom.
9. Terminalt sjuk – närmar sig livets slut. I den här kategorin ingår
individer med en förväntad återstående livslängd på mindre än 6
månader utan övriga uppenbara tecken på skörhet.
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• Inspirerat av erfarenheter från ERAS och VERAS

• ”Frailty-/Skörhetskunskaper”
Triage
Inkluderande kriterier:
•

•
•

Smärta – akut insättande buksmärta,
morfinkrävande smärta

eller
•

Buksmärta med sepsis *sepsisalgoritmen följs

och
•

NEWS2 >5

Åtgärder handläggning i triagen
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Åtgärder handläggning på akuten
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Åtgärder och handläggning på röntgen
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Handläggning och åtgärder vid operationsbeslut
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Registrering av NSQIP i journalmall i
Cosmic. Sökord:
Akuta laparotomier NSQIP & Modifierad
Clavien Dindo

(start inom 2h eller 6h efter operationsanmälan)

Inläggning på vårdavdelning
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Preoperativt omhändertagande
• Enligt checklista ”akuta
laparotomiflödet”

Registrera Clavien Dindo
Utse ansvarig att registrera C.D 30
dagar

•

Operation

Rutiner för perioperativt omhändertagande
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Rutin för postoperativt omhändertagande
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Rutin vid utskrivning
• Enligt checklista ”akuta laparotomiflödet”

Registrering av NSQIP i journalmall
i Cosmic
sökord:
Akuta laparotomier NSQIP &
Modifierad Clavien Dindo
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Clinical frailty scale (CFS-9)
1. Mycket vital – individer som är starka, aktiva, energiska och
motiverade. De brukar ofta träna regelbundet.
De tillhör de som är i bäst skick för sin ålder.
2. Vital – individer som inte har några sjukdomssymtom men som är i
sämre skick än individer i kategori 1. De tränar ofta eller är emellanåt
mycket aktiva, t.ex. beroende på årstid.
3. Klarar sig bra – individer vars medicinska problem är väl
kontrollerade, men som inte regelbundet är aktiva utöver vanliga
promenader.
4. Sårbar – är inte beroende av andras hjälp i vardagen, men har ofta
symtom som begränsar deras aktiviteter.
Ett vanligt klagomål är att de begränsas (”saktas ned”) och/eller blir
trötta under dagen.
5. Lindrigt skör – dessa individer är ofta uppenbart långsammare, och
behöver hjälp med komplexa IADL (Instrumental Activities of Daily
Living)-aktiviteter (ekonomi, transporter, tungt hushållsarbete,
medicinering).
Lindrig skörhet försämrar i allmänhet förmågan att handla och gå ut på
egen hand, laga mat och utföra hushållarbete.
6. Måttligt skör – individer som behöver hjälp med alla
utomhusaktiviteter och hushållsarbete. Inomhus har de ofta problem med
trappor, behöver hjälp med att tvätta sig, och kan behöva minimal hjälp
(uppmaning, stöd) med att klä på sig.
7. Allvarligt skör – är helt beroende av andra för personlig egenvård
oavsett orsak (fysisk eller kognitiv).
Trots det framstår de som stabila och utan hög risk för att dö (inom
ungefär 6 månader).
8. Mycket allvarligt skör – helt beroende, närmar sig livets slut. De kan i
allmänhet inte tillfriskna ens från en lindrig sjukdom.
9. Terminalt sjuk – närmar sig livets slut. I den här kategorin ingår
individer med en förväntad återstående livslängd på mindre än 6
månader utan övriga uppenbara tecken på skörhet.
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DT
Rädda
buken
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Sambedömning kir/ane
redan på akuten
ACS/NSQIP → Akut VERAS

Riskpatient- Akut VERAS
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Preop - NSQIP riskkalkylator
Risk för allvarliga komplikationer (%)__________
Mortalitetsrisk (%)_________
Periop - Surgical Apgar Score (SAS)
SAS
Lägsta
hjärtfrekvens
Lägsta MAP
Blödning

SAS total

0 poäng
>85
<40
>1000 ml
Relativ risk
x3
0-4

1 poäng
76-85

2 poäng
66-75

3 poäng
56-65

40-54
601-1000 ml
Relativ risk x
1.5
5-6

55-70
100-600 ml
Relativ risk x
1
7-8

>70
<100 ml
Relativ Risk x
0.5
9-10

Total postoperativ risk
Beräknas genom att multiplicera NSQIP-risk med relativ risk utifrån SAS
Allvarliga komplikationer(%)

25

Mortalitetsrisk(%)
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Akut VERAS
Uppföljning dagligen i 3 dagar postoperativt

- Teamavstämning på fm med kirurg, anestesiolog, ssk, usk, sjg
samt vb smärtsköterska
- Daglig provtagning av Na, K, Krea, Hb samt CRP
- NEWS x 6 samt daglig vikt och vätskebalans
- Särskild observans på smärtlindring, mobilisering,
sekretmobilisering samt normotension
- Låg tröskel till IVA-vård om patienten inte når behandlingsmålen
på vårdavd.
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Resultat

Beskrivning av patientflödet
Akut laparotomi (enl NELA)

100% akut 2021 Q1-Q2 (2020)
2021
(Q1-Q2)

Medelålder

69
69 år (68)

Kön (kvinnor/män)

54%/46% (49%/51%)

Volym

Under 2021 Q1-Q2 opererades

Riskscore ASA (1-5) medel

3 (3)

Skörhet CFS >= 5 andel i %

24% (11%)

65,7 år

54%/46%
85 st

85st akuta laparotomier (103 st)

-17%

3

24%

Kvalitetsindikatorer

2021 Q1-Q2

2020

Mortalitet 30 dagar – akut opererade (antal/andel)

5 st/5,9%
5,9%

12/5,7%
5,7%

14,2% (recent studies 7-21%)

CROM

Morbiditet, komplikationer efter akut laparotomi
enl Modifierad Clavien Dindo grad 3-4, (antal/andel)

10/11,8%

23/11%

62% CD 1-3a 37% CD 3b-5

CROM

Reoperationer (antal/andel)

5/5,9%
5,9%

18,7%
18,7%

CROM

Antal sårruptur (antal/andel)

2/2,4%
2,4%

2,9%
2,9%

Process

Vårdtid – dygn (medel/median)

Process

Andel op inom prio 2h/6h enligt SPOR

Akut
VERAS

Antal inkluderade (antal/andel)

Typ

Kvalitetsindikator

CROM

11,8%

11%

9/7
9

10/7
10

71%/86%
71%/86%

68,25/81,3%
68%/81%

13/15%

13

12 dygn (16 dygn NELA 2019)
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