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Svensk	  översättning	  av	  ”American	  Society	  of	  Anesthesiologists	  (ASA)	  Physical	  Status”-‐systemet	  
	  

	  
ASA-‐klass	  (svensk	  översättning)	  
	  
ASA	  1	  -‐	  En	  för	  övrigt	  frisk	  patient	  	  
ASA	  2	  -‐	  En	  patient	  med	  lindrig	  systemsjukdom	  	  
ASA	  3	  -‐	  En	  patient	  med	  allvarlig	  systemsjukdom	  	  
ASA	  4	  -‐	  En	  patient	  med	  allvarlig	  och	  ständigt	  
livshotande	  systemsjukdom	  
ASA	  5	  -‐	  En	  moribund	  patient,	  som	  inte	  förväntas	  
överleva	  utan	  operationen	  
ASA	  6	  -‐	  En	  avliden	  patient	  där	  hjärnans	  funktioner	  
totalt	  och	  oåterkalleligt	  fallit	  bort	  och	  som	  ska	  
genomgå	  en	  donationsoperation.	  
	  
	  

	  
ASA	  physical	  status	  classification	  	  
	  
ASA	  1	  -‐	  A	  normal	  healthy	  patient	  	  
ASA	  2	  -‐	  A	  patient	  with	  mild	  systemic	  disease	  	  
ASA	  3	  -‐	  A	  patient	  with	  severe	  systemic	  disease	  	  
ASA	  4	  -‐	  A	  patient	  with	  severe	  systemic	  disease	  
that	  is	  a	  constant	  threat	  to	  life	  	  
ASA	  5	  -‐	  A	  moribund	  patient	  who	  is	  not	  expected	  
to	  survive	  without	  the	  operation	  	  
ASA	  6	  -‐	  A	  declared	  brain-‐dead	  patient	  whose	  
organs	  are	  being	  removed	  for	  donor	  purposes	  	  
	  
	  

Svensk	  översättning	  av	  ASA-‐klass-‐exempeltext	  som	  ASA	  publicerat	  2014	  
	  
ASA	  1	  -‐	  Frisk,	  icke-‐rökare,	  ingen	  eller	  minimal	  alkoholkonsumtion.	  
	  
ASA	  2	  -‐	  En	  patient	  med	  lindrig	  systemsjukdom	  utan	  påtaglig	  funktionell	  begränsning.	  Exempel	  inbegriper	  
(men	  begränsas	  inte	  till),	  aktiv	  rökare,	  regelbunden	  alkoholkonsumtion	  utan	  beroende	  eller	  missbruk*,	  
graviditet,	  övervikt	  (BMI	  30	  -‐	  39),	  välkontrollerad	  diabetes/hypertoni,	  lindrig	  lungsjukdom.	  
	  
ASA	  3	  -‐	  En	  eller	  flera	  allvarliga	  systemsjukdomar	  med	  påtaglig	  funktionell	  begränsning.	  Exempel	  inbegriper	  
(men	  begränsas	  inte	  till):	  otillräckligt	  reglerad	  diabetes	  eller	  hypertoni,	  kronisk	  obstruktiv	  lungsjukdom	  (KOL),	  
sjuklig	  fetma	  (BMI	  ≥40),	  aktiv	  hepatit,	  alkoholberoende	  eller	  alkoholmissbruk,	  pacemakerberoende,	  måttligt	  
nedsatt	  ejektionsfraktion,	  ischemisk	  hjärtsjukdom,	  terminal	  njursvikt	  med	  regelbunden	  dialysbehandling,	  
prematura	  barn	  med	  gestationsålder	  <60	  veckor,	  genomgången	  (>3	  månader)	  hjärtinfarkt	  eller	  
kranskärlsintervention,	  transitorisk	  ischemisk	  attack	  (TIA)	  eller	  stroke.	  
	  
ASA	  4	  -‐	  Exempel	  inbegriper	  (men	  begränsas	  inte	  till):	  nyligen	  genomgången	  (<3	  månader)	  hjärtinfarkt	  eller	  
kranskärlsintervention,	  transitorisk	  ischemisk	  attack	  (TIA)	  eller	  stroke.	  	  Pågående	  hjärtischemi	  eller	  allvarlig	  
klaffsjukdom,	  uttalat	  nedsatt	  ejektionsfraktion,	  sepsis,	  disseminerad	  intravasal	  koagulation	  (DIC),	  akut	  
njursvikt	  eller	  terminal	  njursvikt	  som	  inte	  behandlats	  med	  regelbunden	  dialys.	  
	  
ASA	  5	  -‐	  Exempel	  inbegriper	  (men	  begränsas	  inte	  till):	  rupturerat	  abdominellt/torakalt	  aortaaneurysm,	  stort	  
trauma,	  intrakraniell	  blödning	  med	  masseffekt,	  ischemisk	  tarm	  hos	  patient	  med	  svår	  hjärtsjukdom	  eller	  
multiorgansvikt.	  
	  
ASA	  6	  -‐	  Ej	  exemplifierat.	  
	  
Tillägg	  av	  bokstaven	  “A”	  efter	  ASA-‐klass	  anger	  att	  operationens	  angelägenhetsgrad	  är	  akut**.	  	  
	  
*	  Detta	  är	  en	  i	  sammanhanget	  förmodad	  ändamålsenlig	  tolkning	  av	  ”social	  alcohol	  drinker”	  som	  är	  ett	  välanvänt	  amerikanskt	  begrepp	  som	  ASA	  
använder	  i	  sin	  text.	  Efterforskningar	  bland	  vårdpersonal	  i	  USA	  och	  på	  internet	  tyder	  emellertid	  på	  att	  begreppet	  saknar	  entydig	  definition.	  	  
**	  ”Akut	  angelägenhetsgrad”	  föreligger	  när	  fördröjd	  operation/behandling	  medför	  påtagligt	  ökad	  risk	  för	  patientens	  liv	  eller	  för	  funktion	  hos	  
kroppsdel/organ.	  
	  


