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Introduktion



Kvalitetsbristkostnader i svensk sjukvård 2011

Inte mycket har förändrats på 10 år, mer än att vårdkostnaderna ökat till 400 Mkr



Cancer
Cardiovascular

30 days mortality



Postoperativ 30- och 90-dagarsmortalitet Sverige 2021 (SPOR)

Mortalitet             30-dagar     90-dagar
Elektiva 1 255 (0,4%) 3 452 (1,1%)
Akuta 5 155 (3,6%) 8 149 (5,8%)
Alla 6 410 (2,0%) 11 601 (3,7%)    



Postoperativa utmaningar



Michael J Scott & Timothy E Miller 
Enhanced Recovery Pathways and the Anesthesiologist to Improve OutcomesAnesthesiology Clin 33 (2015) 79–91

Patofysiologi
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Patofysiologi



1. Det kirurgiska traumats karaktär

Traumats 
storlek

Traumats tidsutdräkt

AUC

2. Patientens status och fysiologiska reserver?

Involverade strukturer – pancreas, thorax, stora kärl, CNS etc

Komplicerande faktorer – blödning, ischemi, smuts/infektion, tumörväxt etc





Perioperativ riskanalys och riskhantering

• Patienter som tillhör en högriskgrupp står för 
över 80 % av postoperativ död samtidigt som de 
endast utgör 15% av alla opererade patienter

Pearse RM, Harison DA, James P et al. Crit Care 2006;10:R81
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Betydelsen av olika komplikationer
för långtidsöverlevnaden efter kirurgi

Khuri et al. Ann Surg 2005;242:320-43 



Cox survival curves of study patients undergoing abdominal aortic aneurysmectomy (A) and laparoscopic 
cholecystectomy (B) stratified as to whether or not patients had sustained a complication within the first 30 
postoperative days. The difference in survival between the 2 groups in each panel reflects the independent 

effect of the occurrence of a postoperative complication on postoperative survival, ie, corrected for other 
confounding variables captured in the National Surgical Quality Improvement Program. Khuri et al , 2005.



Betydelsen av tidig upptäkt och 
adekvat handläggning av komplikationer

“Failure to rescue”

SPOR – Postop SKR sept 2014 Magnus Iversen
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Vet vi att patienten 
faktiskt är optimerad och 

hur normalförloppet skall se ut
före, under och efter 

operationen
och vet alla i vårdkedjan 

vad det innebär?

Förstår patienten sin del?



Health illiteracy och betydelsen av Patientutbildning -
Vanligt med bristfällig förförståelse om kroppens funktioner, 
hälsa & behandling, men också vanligt med språksvårigheter

The European Health Literacy Project. /The European Health Literacy Project 2009-2012 Barrow S. (jan.-2012) Access; O’Reilly, K. (2012). Amednews.com

Språklig nivå i dialogen, instruktionsmaterial, 
closed loop communikation, pedagogisk struktur



“Den främsta utmaningen 
för att förbättra kvaliteten i 

den kirurgiska vården 
handlar mindre om att 
ta fram ny kunskap än 

att integrera vad vi redan vet 
i vår kliniska praxis.” 

Urbach DR, Baxter NN. BMJ 2005



Enhanced Recovery After Surgery
Evidensbaserad modell för hela vårdkedjan

Tvärprofessionellt & tvärdisciplinärt
Förbättra vårdresultaten genom att minska kvalitetsvariationerna 

För ingreppstypen formulerat och 
systematiskt tillämpat vårdprogram 

baserat på evidensbaserade åtgärder för 
en säkrare och snabbare återhämtning

Registrera rutinföljsamhet och resultat
Återkoppla kontinuerligt till hela vårdkedjan

Gemensam förbättring av vårdprocessen

Förutsätter och resulterar i 
ökat lärande och en ökad patientmedverkan



ERAS protokollen

Nutritional support
Cessation of smoking
Control alcohol intake

Medical optimization

Preoperative 
information

Selective 
Bowel 

preparation

Preoperative 
carbohydrates 

No NPO

PONV 
prophylaxis

Minimal invasive surgery
Minimize drains and 

tubes

Regional analgesia
Opioid sparing 

anesthesia
Balanced fluids

Temperature control

Pre admission Preoperative                 Intraoperative                   Postoperative

Surgery

Anesthesia

Nursing

Ljungqvist, Scott, Fearon, JAMA Surgery, 2017

Olle Ljungqvist –
the International 
Surgical Society 

Prize 2022

Early removal of drains 
and tubes

Stop iv fluids

Multimodal opioid 
sparing pain control

Early mobilization
Early oral intake of 

fluids and solids
Post discharge follow up



till en protokolldriven vård

Från en traditionell vård



Optimering → Tidig mobilisering → Autonomi

Gemensamt protokoll → Avslöjar tidigt avvikelser



Teamarbete hela vägen under patientens resa!
Leder till multiprofessionell & multidisciplinär utveckling
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Följsamhet till ERAS-protokollet minskar Komplikationer & Vårdtider 
och ökar Överlevanden på både kort och lång sikt

Ulf O Gustafsson 2017

N=953

▪ 5-års överlevnaden är 42 % bättre vid > 70% compliance till ERAS-protokollet

✓ Justerat för bias i cox-regression

Coloncancerkirurgi



ERP Oesophaguscancerkirurgi
Huddinge 2014-2016

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

IVA behov (%) lungkomplikation (%)

Före (2012-2014 Apr) Efter (2014 Apr -)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Före (2012-2014 Apr) Efter (2014 Apr -)

Anastomosläckage
(%)

30-dagar mortalitet
(%)

90-dagar mortalitet
(%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

IVA-kostnader (mkr)



British Journal of  Surgery 2014 



En belönande kulturförändring 
för alla i vårdkedjan!

Ökad 
patient-
säkerhet

Kortare 
vårdtid

Lägre 
morbiditet

Lägre 
mortalitet



…med patienten som vinnare - och del av teamet!



Finn och följ de goda exemplen
Lär och anpassa efter lokala förhållanden



Den postoperativa vården
är av avgörande betydelse

1. Förebygga avvikelser och komplikationer

2. Understödja patientens återhämtning och autonomi

3. Tidigt upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser

4. Säkerställa ett funktionellt ändamålsenligt resultat

5. Bidra till förbättringar i vårdkedjan

Kräver kunskap, rutiner och organiserat samarbete



Postoperativ vård

Dagens program:

• Postoperativ omvårdnad
• Psykologiska reaktioner
• Smärtlindring
• Systemreaktioner på kirurgi
• Kognition och förvirring
• Monitorering

• Lungfunktion
• Mobilisering
• Cirkulation
• Njurfunktion
• Nutrition & tarmfunktion
• Trygg hemgång & uppföljning



Rekommendationer för postoperativ vård och postoperativ uppföljning

Ett rådgivande dokument för postoperativ vård

framtaget av Svensk förening för Postoperativ Vård (SPOV)

på uppdrag av Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).

Fastställt av SFAI 2019

Rekommendationerna beskriver och lämnar råd avseende
den omedelbart postoperativa vårdens uppdrag, förutsättningar och bedrivande

i ljuset av den svenska kirurgiska vårdens utveckling och behov, internationella guidelines samt SPOV:s 
nationella enkät om den postoperativa vården 2017, och omfattar:

Definitioner & vårdnivåer, Organisation, Kompetens & bemanning,
Teknisk infrastruktur, Arbetssätt, Kvalitetssäkring, Forskning & utbildning.
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