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<1%

>99%

Mortalitet efter kirurgi 

0,7% 70% 29%

Spence J, LeManach Y, Chan MTV, Wang CY, Sigamani A, Xavier D, et al. Association between complications and death within 30 days after noncardiac surgery. Cmaj. 2019;191(30):E830-e7.



Top ten global causes of death - Lancet 2019;393(10170):401.

Nepogodiev D, Martin J, Biccard B, Makupe A, Bhangu A. Global burden of postoperative death





Vanliga 
komplikationer 
efter kirurgi 

- Blödning

- Myokardskada

- Sepsis

- Infektion

- Njursvikt

- Stroke

- DVT/Lungembolism

- Hjärtsvikt

- Förmaksflimmer



Allvarliga komplikationer
föregås av försämrade

vitalparametrar! 

Andersen LW, Kim WY, Chase M, Berg KM, Mortensen SJ, Moskowitz A, et al. The prevalence and
significance of abnormal vital signs prior to in-hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2016;98:112-7.



”the association of
intraoperative 
hypotension and 
myocardial injury was
no longer statistically
significant after
adjusting for 
postoperative 
hypotension”



”Both intraoperative and ward
hypotension are potentially
modifiable factors that are
strongly associated with
myocardial infarction, which is 
the single most important
cause of 30-day postoperative 
mortality. Clinicians should not 
assume that ward hypotension
is benign just because it is 

common.”



Hur monitorera?



Kontinuerlig 
övervakning



Intermittent övervakning 
(NEWS2 - early warning score)





NEWS2-kontroller 
→ åtgärder

Höga NEWS2-poäng 
→ förändrad
övervakningsgrad



Vilka vitalparametrar
är viktigast?



Andningsfrekvens
Den vitalparameter som bäst predikterar 
klinisk försämring!

Churpek et al. Crit Care Med. 2016;44(2):368-74.



Den vitalparameter som bäst predikterar 
klinisk försämring!

• Ventilatoriska problem

• Sepsis

• Blödning

• Acidos

• Smärta

• Opioid-inducerad hypoventilation

Sämst registrerad/dokumenterad (30%)

Ludikhuize J et al. J Crit Care. 2012;27(4):424.e7-13.

Andningsfrekvens



Hjärtfrekvens
Trots ospecifik predikterar klinisk försämring!

• Sepsis

• Blödning

• Arytmier

• Smärta

Oftast korrekt dokumenterad

Saknas sällan i NEWS2-score

Leuvan et al. Crit Care Resusc. 2008;10(2):111-15.

Churpek et al. Crit Care Med. 2016;44(2):368-74.



Blodtryck

Postoperativ hypotension associerat med: 

- Ökad mortalitet

- Njurskada

- Kardiovaskulära och cerebrovaskulära 
komplikationer

50-80% av hypotensiva episoder missas med 
intermittent monitorering!

Turan A et al. Anesthesiology. 2019;130(4):550-9.

Saab et al. Br J Anaesth. 2021;127(5):760-8.

Churpek et al. Crit Care Med. 2016;44(2):368-74.



Saturation

Viktigt framförallt vid administrering av 
opioider / sedativa

Sent tecken!

Med intermittent monitorering missas 
90% av hypoxi-episoder

Sun Z et al. Anesth Analg. 2015;121(3):709-15.

Churpek et al. Crit Care Med. 2016;44(2):368-74.





Framtiden
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Framtiden

Kontinuerlig monitorering?

→ Ökad patientsäkerhet

→ Färre IVA-inläggningar
Eddahchouri Y et al. Br J Anaesth. 2022;128(5):857-63.

→Minskad mortalitet
Taenzer AH et al. Anesthesiology. 2010;112(2):282-7

Subbe CP et al. Crit Care. 2017;21(1):52.

Escobar GJ et al. N Engl J Med. 2020;383(20):1951-60.

Se trender vid rond

Mobilisering
23



Mobilisering – objektiv bedömning



”Perioperative adverse events cast a ”long shadow” of 
increased mortality, far beyond the 30-day time frame”



Vad lärde vi 
oss av 
Gunnar?
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SAMMANFATTNING

• Postoperativa komplikationer är vanliga – men föregås 
av förändrade vitalparametrar 

• Komplikationer kan förhindras med korrekt 
övervakning av vitalparametrar som föranleder 
adekvat vidtagna åtgärder

• Andningsfrekvens och hjärtfrekvens predikterar bäst 
klinisk försämring

• Intermittent monitorering missar en stor del av 
avvikande vitalparametrar

• Kontinuerlig övervakning – en del av framtiden?



VI GÖR SKILLNAD –
men vi kan bättre!





Vilka parametrar ska vi monitorera?



Postoperativa komplikationer vanligt → ökad 
mortalitetsrisk >1 år efter kirurgin



Allvarliga komplikationer föregås av 
abnormala vitalparametrar I timmar eller
till och med dagar! 



”Both intraoperative and ward hypotension are potentially
modifiable factors that are strongly associated with
myocardial infarction, which is the single most important
cause of 30-day postoperative mortality. 
Clinicians should not assume that ward hypotension is 
benign just because it is common.”



NEWS2-kontroller ska leda till ÅTGÄRDER

NEWS 1 – bedömning av 
sjuksköterska.

NEWS 3 i en enskild parameter →
kontakt med ansvarig läkare + ev
team med kompetens i akut
omhändertagande.

NEWS ≥5 – skyndsam bedömning
av ansvarig läkare samt ev team 
med kompetens i akut
omhändertagande.

NEWS ≥7 Ansvarig läkare ska 
omedelbart tillkallas. Överväg MIG-
kontakt(Mobil Intensivvårdsgrupp).
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