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KK Sös

• 7900 förlossningar/år. 3 jourlinjer på huset, en bakjour i hemmet. 



Varför intressera sig för ERAS inom benign 
gynekologisk kirurgi?

• Drygt 300 benigna robotoperationer per år- norra Europas största benigna 
robotcenter. 

• Sedan 1/1 2021 ett av fyra NHV endometrioscenter

• Hysterektomier 2021:
• Robotassisterat laparoskopiskt 212
• Vaginalt 40 st
• Laparoskopiskt 37 st
• Laparotomi 11 st
• MIS=96%!

• Kunna utveckla dagkirurgi!



Bakgrund robotkirurgi KK SÖS

• Start 2013. Från början 2 operatörer. Nu lär vi upp vår sjunde!

• Redan från start fokus på flöde

• Sedan fem år inga problem att göra tre robotop/dag



Bra flöde via 

• Teamwork

• Standardisering
• Instrument, trådar osv

• Set up

• Steg för steg

• Anestesi

• Feedback

• Förbättra-repetera



Flödesarbetet

• Initialt ”klockning” av alla tider på op-salen

• Möten med ALLA inblandade, första året var 6:e v

• Flödesschema utarbetas

• Studiebesök

• Snöa in ☺, välj aktivt

• Feed back fortlöpande

• Alla samma! Bestäm ihop. Kompromissa!

• Excel på alla tider. Drar det iväg- varför?



Teamarbete

• Flödesschema
• Skriv ner på papper exakt vem som gör vad och gör ett tidsschema. Inbegriper 

även avdelningen. Vem tar första pat till op osv.  

• Parallellt arbete

• Anestesin börjar < - > förbered roboten

• Pat tubas < - > manipulator och KAD in

• Mål: byte på 60 min

• Kräver ett aktivt medverkande av operatören även innan själva 
operationen startat. 



.



Nästa steg-> dagkirurgi

• Strävan att minska de postoperativa biverkningarna som illamående 
och slöhet

• Fördel för patienterna att gå hem samma dag om de mår bra; 
snabbare välmående med multimodal analgesi och ERAS-koncept

• Önskan att fullt ut använda de fördelar som MIS innebär

• Många studier visar hög säkerhet och patientnöjdhet med DK

• Önskan ”uppifrån” att öka andelen DK på SÖS



Förändring av DK hos oss

• 2018 4%

• 2019 10%

• 2020 35%

• 2021 38% (64% om man endast räknar med de som uppfyller kriterier 
för DK preop och ej NHV, utomlänspat)

• 2022 fram tills nu idag 47%  (66% om man endast räknar de som 
uppfyller kriterier för DK och ej NHV el utomlänspat)



Vad ändrade vi?

• ERAS-koncept:
• Förbereder patienterna- skriftligt och muntligt. Informationsfilm om 

robothyst i DK

• Multimodal analgesi inkl betydligt mer LA än innan

• KAD dras innan pat vaknar

• Lägre buktryck (när möjligt)-strävar efter 8 mm Hg 

• Noggrann evakuering av gas innan troakarerna dras ut

• ”Smärtpåse” med hem: 6 st Alvedon 500 mg, 1 st Naproxen 500 mg, 5 st
OxyNorm 5 mg

• Preop-dryck

• Personalens inställning till DK- alla måste få info



Patienturval

• Ej förväntad djupt infiltrerande endometrios

• ASA 1 och 2

• (BMI <40)

• Ålder <75

• Ej kronisk smärta; inget regelbundet intag av 
opioider som smärtstillande

• Kunna kommunicera på svenska eller engelska

• Ha en vuxen hemma hos sig första natten



Vår version av multimodal analgesi

• Lokalanestesi med ropivacaine (Narop) 
• Lång halveringstid, låg kardio-och CNS-toxicitet, vasokonstriktor behövs ej

• Totalt 80 ml Narop 2,5 %; 20 ml som PCB, 15 ml per port som 
modifierad TAP-blockad och 15 ml i naveln

• MKT mer lokalanestesi än innan- morfindosen    25%

• Alla pat får COX2-hämmare, paracetamol 1g och OxyCodon 10 mg 
operationsdagens morgon



Modifierad TAP-blockad



Smärtstillande och förberedelse inför 
operationen
• Preoperativt

• Förenklad ERAS; så kort fasta som möjligt, patienten ombeds att ta en sen 
kvällsfika och får med sig 2 st preoperativa drycker (totalt 400 ml) att dricka 
hemma vid 6-tiden. Glukos iv ges till dem med op-start senare än kl 11.

• Smärtstillande; 1 g paracetamol, 10 mg oxicodon i depottablett (OxyContin), 
50 mg etiroxiocib (Arcoxia) ca 1 h innan op startar. 



Forts Smärtstillande och förberedelse inför 
operationen
• Perioperativt

• Vi ger nu ca 75% av den tidigare givna opioiddosen (nu 0,15 mg morfin/kg 
kroppsvikt, tidigare 0,2 mg/kg)

• PONV-profylax till alla

• Postoperativt
• E-rec Alvedon 500 mg 100 st Naproxen 500 mg 50 st

• ”Smärtpåse” med Alvedon 500 mg 6 st, Naproxen 500 mg 1 st, OxyNorm 5 
mg 5 st. 



Utskrivningskriterier

• Kunna kissa/ingen res-urin

• Ej kraftigt illamående/ej kräkas

• Kunna äta och dricka

• Smärtstillad på tabletter

• NEWS 0 poäng, annars kontakt m jouren.

• Fått e-rec, sjukskrivning, ”smärtpåse” och utskrivningsmeddelande. 
Operatören anger i op-anteckningen hur detta är planerat. Ok att 
prata ut pat preop, postop alt komma överens om att ringa 
nästföljande vardag.



TACK
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