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Sectio historik 
 Plinius omnämner födseln av den förste romerske kejsaren för 

2000 år se´n
 1500 Görs abdominellt sectio där kvinnan överlever !
 1882 Man börjar suturera uterus
 1947 Tubocurarine introduceras för sectio (maskventilation)
 1959 Celocurin introduceras (intubation)
 Cesarean delivery mer adekvat namn



Förlossningar i Sverige 
Medicinska födelseregistrets rapport 2017

 115-120.000 barn föds / år. (3.000 flerbörd.)
 Förstföderskors medelålder är högst i Stockholm 

30.3 år. Yngst i Gävleborg, Kalmar 27.3 år.
 17.3 % sectiofrekvens i riket, men varierar stort. 

Region Östergötland har lägst frekvens 11.6%. 
Gotland högst på 22.1%

 56% av flerbördsgrav och  89% av alla 
sätesbjudningar sectioförlöses

 EDAfrekvens hos förstisar högst i i Jämtland-
Härjedalen,70 %. Lägst i Värmland 43.8%.            
Riket 56,2%





Indikationer för sectio -
maternella
Livshotande

 Praevia
 Accreta/percreta
 Ablatio

Relativa

 Utebliven progress. 
Misslyckad induktion.

 Infektion, tex genital 
herpes. 

 Tid. myomkirurgi el. 
medellinjesnitt.

 Tid. Sfincterruptur
 Förlossningsrädsla



Indikationer sectio - fetala

Livshotande
• Ablatio
• Vasa preavia
• Navelsträngsprolaps med 

bradycardi
• Uterusruptur
• Misslyckad VE

Relativa
 Säte el. annan 

avvikande läge. 
 Hyperstimulering
 Aortocaval kompression
 BT fall vid EDA -Spinal

 Macrosomi.



Sectio klassificering

 Elektivt – planerat

 Akutsectio icke brådskande

 Akutsectio brådskande

 Larmsectio



Akutsectio icke brådskande

 Det föreligger inget omedelbart hot för mors eller 
barns liv. 

 Obstetriker beslutar inom vilken tidsram det bör 
göras

 Anestesiolog kan lägga spinal /aktivera EDA / söva vid 
ev kontraindikation till regionalanestesi eller misslyckad 
regionalanetesi



Akutsectio brådskande

 Det föreligger hot för barnets el mors liv. Barnet bör 
vara förlöst inom 20-30 minuter

 Obstetriker leder arbetet o följer pat. Använder CTG 
och kan vb ändra skyndsamhetsgrad. Kana besluta om 
att avstå steriltvätt före.

 Anestesiolog använder regionalanestesi i 1:a hand.                                                             
 Spinal 1-2 försök

 Aktiverad/”toppad” EDA

 GA vb



Larmsectio

 Omedelbart hot för barn eller mors liv
 Obstetriker leder arbetet och följer pat. Kan vb

ändra skyndsamhetsgrad
 Anestesiolog använder sig av GA. Vid kontraindikation 

för GA eller risk för mors liv, ändras 
skyndsamhetsgrad. 



Ökade risker vid sectio

 Vaginal förlossning säkrare än elektivt sectio som är säkrare                             
än akut sectio.

 Kvinnor med comorbiditet, tex äldre, överviktiga, HT, PE,                            
HELLP 

 Multipara /flera tid sectio

 GA ffa akut, bla ökad atoni/blödningsrisk.

 Generellt fler barn behöver neonatalvård vid GA kontra
EDA/spinal, ffa SGAbarn.                                               

 Riskfactors for obstetric morbidity. Butwick,BrJAn 2014, 113(4)661-8

 Algert C et al. BMC Medicine 2009, 7:20



Anestesiteknik vid sectio.

 Spinal
 EDA
 CSE
 GA (30% pga misslyckad RA)
 Intrathecal kateter







Fall

 31 årig kvinna. Primär förlossningsrädsla. Planerat 
sectio imorgon. 

 Haft diskbråck för 1 år sen, ingen utstrålande smärta 
nu.

 Orolig för ryggbedövning.

 Vad föreslår du för anestesiform?



Kontraindikationer till 
regionalanestesi

Relativa
 Hypovolemi/blödning
 Systeminfektion
 Bef. neurol sjd
 Avvikande spinal 

anatomi
 TPK  75-100 

(ITP/grav.utlöst
trombocytopeni
50-75)

Absoluta
 Koagulopati
 TPK <75  
 Antikoagulantia

- SFAIs riktlinjer

 Lokal infektion
 Patienten vägrar



Inläggning
 Hur vet du vilket interstitium du sticker i?

 Hur bedömer du Tuffiers line?                              
Om man ritar/känner efter båda crista ökar 
chansen att man hamnar rätt

 Merparten sticker 1-2 interstitier över det man 
tror.  Damage to conus medullaris following spinal anesthesia. Reynolds 2001 ;

56:238-47

 Gravida kan ha conus än längre ned än icke-gravida.

 U-ljud







Förberedelser inför  
sectiospinal

• Steril teknik  inkl. munskydd. 
Clorhexidin neurotoxiskt = ska vara 
torrt 

• Positionering - oavsett liggande eller 
sittande

• Undvik aortocaval kompression

• 15 grader antiTrendelenburg
(från början om i spinal i liggande)



Sectiospinal 
 Bupivacain Tung 10-11 mg (2-2.2ml) 

(mer tillförlitligt anslag med ´tung´jfr spinal)
 Fentanyl 10 mikrogram ( 0.2 ml)
 Morfin spec 0.1 mg (0.25ml) 

 Testa utbredning med kyla till minst Th 4 om                            
opiat ingår.

 ``light touch`` Th 5-6

Ginosar. Anestesiology 04;100:762-82



Varför opiat i  RA?

 Bättre analgesi  
perop -ffa 
visceral.

 Mindre perop 
nausea/vomiting
Dahlgren. Anest Analg 1997;85

 Med Morfin ca. 
18-24 tim postop 
analgesi

 Nackdelar:
 Klåda-

dosberoende 

 Nausea –
dosberoende 
(vanligt hos 
gravida 60%)



Läkemedel för spinalt bruk

Drug Dose Range Duration (min)*

Local Anesthetics
Lidocaine 60-80 mg 45-75
Bupivacaine 7.5-15 mg 60-120

Levobupivacaine 7.5-15 mg 60-120

Ropivacaine 15-25 mg 60-120
Opioids
Fentanyl 10-25 μg 180-240
Sufentanil 2.5-5 μg 180-240
Morphine 0.1-0.2 mg 720-1440
Meperidine[†] 60-70 mg 60
Adjuvant Drugs
Epinephrine[‡] 0.1-0.2 mg —

Chestnut. Obstetric Anesthesia, 4th ed: 537

Duration: opiat till nästa opiatadm. LA tills minskning med 2 segment.

TABLE 26-5 -- Drugs Used for Spinal Anesthesia for Cesarean Delivery

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=bookPage&isbn=978-0-323-05541-3&eid=4-u1.0-B978-0-323-05541-3..00026-0--tblfn7&appID=NGE
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=bookPage&isbn=978-0-323-05541-3&eid=4-u1.0-B978-0-323-05541-3..00026-0--tblfn8&appID=NGE
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=bookPage&isbn=978-0-323-05541-3&eid=4-u1.0-B978-0-323-05541-3..00026-0--tblfn19&appID=NGE


Paramedian

*

FIGURE 12-11 Vertebral anatomy of midline and paramedian approaches for spinal and epidural anesthesia. The midline approach requires anatomic projection in only two planes,            



CSE- combined spinal 
epidural – när använda?

Elektivt
 Sectio med förväntat 

lång op.tid 
 Sectio med förväntat 

ökat smärtlindrings-
behov postop.

 Vid lågdos sectiospinal 
för att minska risk för 
blodtrycksfall

Akut
 Enstaka svårt 

smärtpåverkade 
förlossningspat.



Fall

 Förstis, v. 39 +3 i förlossningsarbete sen 
flera timmar.

 Har EDA som tagit ensidigt, hankat sig 
fram med flera bolusar.

 Nu akut snitt pga utebliven progress.

 Strategi?



Fortsättning fall

 Drar EDA pga uttalad ensidig effekt.

 Lägger spinal med tydligt liquorflöde.

 Har ingen effekt alls.

 Vad göra nu? Hon vill absolut vara vaken!



Possible positions of the tip of a pencil-point needle. 

Fettes P D W et al. Br. J. Anaesth. 2009;102:739-748

© The Author [2009]. Published by Oxford University Press on behalf of The Board of Directors of 
the British Journal of Anaesthesia. All rights reserved. For Permissions, please email: 
journals.permissions@oxfordjournal.org



To show how the dura or arachnoid mater may act as a ‘flap’ valve across the opening of a 
pencil point needle. 

Fettes P D W et al. Br. J. Anaesth. 2009;102:739-748

© The Author [2009]. Published by Oxford University Press on behalf of The Board of Directors of 
the British Journal of Anaesthesia. All rights reserved. For Permissions, please email: 
journals.permissions@oxfordjournal.org



Vad avgör om det går att toppa 
EDAn inför sectio?

• Många bolusar el  kontakt med anestesiolog

• Tydlig sidoskillnad

• Mycket brådskande sectio

• Handläggning av icke-obstetrisk anestesiolog

• Kommunikation

• Risk factors for failed conversion of labor epidural analgesia to cesarean delivery anesthesia: a systematic 
review and meta-analysis of observational trials.

• IJOA 2012 21 294-309





Hur lång tid tar det att toppa en 
välfungerande EDA?
Mean decision– delivery time : 
GA 17 +-6 min; 
Toppad EDA 19 +- 9 min, 
Spinal 26 +-9 min

 1) Snabbast är kombination – Lidocaine+Bikarbonat+Adrenalin

 2) Ropivakain 0.75%

 3) Levobupivakain 0.5% / Bupivakain 0.5% 

Popham P. Anaesth Intensive Care 2007;35:74-79.

Audit av 444 grade 1 sectio på ett sjukhus i Australien.

.



Toppad förlossningsEDA -Östra 

 Anamnes:
 Test: Kolla kateter + aspirera 

 Börja med Sufenta 20 mcg +
Narop 7.5mg/ml – 5 ml
Fortsätt till totalt 15-20 ml

TESTA: Både sacralt o uppåt



Anglosaxiskt recept

 20 ml Lidocaine 2% blandas med 2 ml 8.4 % 
Natriumbikarbonat.

 Dra ut 2 ml och tillsätt sedan 100 mcg Adrenalin.

 15-20 ml i EDA

 Snabbare tillslag, men fler ingredienser att blanda i 
en akut situation – tid o risk för fel.





Strategi vid smärta under 
sectio

 Smärta eller obehag ( drag, tryck)?
 EDA /spinal ?
 Hur långt har vi kommit?
 Vad vill kvinnan? Smärtlindring – sövning?

 Alternativ: 
• Opiat – Rapifen 0.5-1 mg. Remi lågdos inf.
• Lokalanestesi / mer i EDA
• Lustgas
• Ketamin
• GA



Illamående o klåda

Illamående
• BT fall / hög RA
• Drag i viscera 
• Uterotonica – ffa 

Methergin
• Uterus extorierad
• Blödning
• Opiatorsakad

Klåda
• Opiatorsakad –

vanligast av 
Sufenta, men även 
av Morfin o Fentanyl

• Multifaktoriell. 
Serotonin en del, 
dock ej 
histaminorsakad.



Profylax /behandling

 Klåda: Dosberoende och svårbehandlad.
 Profylax:  Naloxoneinfusion, NNT 3.5                                      

(0.25-2.4 mcg/kg/h)
 Behandling: Ondansetron 4 mg.  Naloxon 0.04 mg iv.

 Illamående: Dosberoende.  
 Profylax: Ondansetron. ( NNT 9) Primperan, 

antihistamin 
 Behandling: Ondansetron. Om använd som proylax, välj 

annan drog.





Hypotension vid spinal

 Definition varierar, oftast 90 % av utgångsBT
 Incidens 7-75% beroende på definition

 Ffa friska elektiva sectio

 Mindre risk hos de som är i värkarbete

 Oftast mindre risk vid HT eller PE.



Aortocaval kompression



Behandling
• Coload - kristalloid/ev.kolloid. Räcker inte ensamt. 
• Inf Fenylefrin starta med 0.25 - 0.5 mcg /min

• Minskar illamående och hypotension hos kvinnan. Påverkar arteriella 
vasodilatationen och minskad SVR. Risk för bradycardi. (Vid relativ 
hypovolemi ger det ökat venöst återflöde från splanchnicus och 
ökad CO. Vid hypervolemi ger det bara vasokonstriktion och sänkt 
CO, grisstudie)

• Försök hålla frekvens på ”startnivå”- korrelerar väl till CO hos 
friska

• Efedrin el Atropin/Robinul som komplement vid bradycardi o 
hypotoni

• NA kan vara den ”ideala” drogen pga av sin beta-adrenerga
effekt.

• Lägre doser LA i spinal (CSE) 

Kinsella, Anaesthesia , 2018, 73; 71-92. Bra översiktsartikel

Van de Velde Curr Op An 2019, 32;3: 268-270



Current opinion vol 28, Issue 3, 2015





Anafylaxi

 Celocurin 11/100 000

 Rocuronium 6/100 000

 Sugamadex 1 fall



Obstetrisk luftvägsalgoritm





vad behöver du veta?





Anestesi för larmsnitt/omedelbart snitt

 Na- citrat 30 ml po. Vänster sidoläge o lite stående
 Preoxygenera 8 djupa andetag på 1 min, med 

tättslutande mask. ET O2 > 90%
 Remifentanil 1 mcg/kg som bolus alt Rapifen 10 

mcg/kg om högt tryck (preeclampsi/eclampsi) 
 Propolfol 2-2.5 mg /kg  alt Penthothal  5-6-(7) 

mg/kg 
 Celo 1 -1.5mg / kg – aktuell vikt. Rocuronium 1 mg/kg.

 Cricoidtryck 
 Intubera med ledare alt videolaryngoscop
 ET-CO2 , PEEP
 N2O 50 + Sevoflurane 
 Varsågoda



Underhåll och postop. 
smärtlindring
 Sevo/N2O/O2
 Om uterusatoni – överväg TIVA/TCI el 

Ketalar
 Tänk även på tryckstegring vid extubation
 Ska vara vakna o sondade innan extubation
 TOF > 90 om Rocuronium använts
 Paracetamol / NSAID / Morfin
 Morfin i ev. befintlig EDA 2-3 mg
 PCA-Morfin  post op
 TAP-block / sårinfiltration / LIA



Lokalanestesi per/postop.

 Patel, Anesth Analg 2017,124:554-9 
Intraperitoneal instillation of lidocaine

 P. O’Neill, Anesth Analg, 114 (2012), pp. 179–185     
Ropivacaine continuous wound infusion versus epidural 
morphine for postoperative analgesia after cesarean
delivery: a randomized controlled trial

 Lalmand, Anaesthes 2017;721225-9. 
Continuous ropivacaine subfascial wound infusion



Obstetriska droger

 Oxytocin: vasodilatation, kraftig ökning av CO pga frekvens o 
slagvolymsökning, ffa efter stor bolus.  
undvik till pat med begränsad cardiac output, pulmonell
hypertension, hypovolemi,.

 Methergin : vasokonstriktion, både arteriellt o venöst o i 
lungkärlbädden. Kan ge coronarkärlsspasm.  ”Alla”mår illa

 Prostinfenem: (Carboprost)syntetiskt  PGF2alfa. Potent glatt 
muskelkonstriktion, ger hypertoni o kan ge bronkkonstriktion.  
Höjer trycket i lungkretsloppet.

 Cytotec : PGE1 analog, ger illamående/kräkningar, shivering, 
diarre, pyrexi. Inga cardiella effekter.



Vad passerar placenta?

 Det mesta – ökad transfer av mindre molekyler, 
lipofila och de med hög andel obunden form.

 Passerar: Atropin, Betablockare, Nitroprussid, 
Nitroglycerin, Midazolam, Propofol, Pento, 
Ketamin, opioder, Efedrin

 Passerar inte i nån stor utsträckning: Robinul, 
Heparin, Muskelrelax, Fenylefrin

 Chestnut . Obstetric Anaesthesia, kap.4 s.63



Anestesi för placenta lösning

 Manuell exploration av uterus är den helt dominerande 
kirurgiska metoden

 Anestesiologiskt finns ingen entydig preferens i litteraturen.
 Skiljelinjen är om de är hemodynamiskt stabila eller inte
 Påfylld EDA / spinal om cirk stabila
 GA om instabila

 Halogenerade gaser är uterusrelaxerande, ffa Sevo, Des.              
(1.5 MAC ger 50% uterusrelax, 0.5 MAC märkbart

YooK, Lee JC, Yoon MH, et al: The effects of volatile anesthetics on spontaneous contractility of
isolated human pregnant uterine muscle: A comparison among sevoflurane, desflurane, isoflurane, 
and halothane. Anesth Analg 2006; 103:443-447.

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=journalArticle&isbn=978-0-323-05541-3&title=The+effects+of+volatile+anesthetics+on+spontaneous+contractility+of+isolated+human+pregnant+uterine+muscle%3A+A+comparison+among+sevoflurane%2C+desflurane%2C+isoflurane%2C+and+halothane&author=Yoo%C2%A0K+Lee%C2%A0JC+Yoon%C2%A0MH&date=2006&volume=103&issue=&firstPage=443&shortTitle=Anesth%20Analg


Doser för manuell placentalösning, 
sfincterruptur

 Mina förslag:
Spinal: Bupi Tung 6-7 mg + Fentanyl 15 mcg +  lite 
Propofol

EDA:  Narop 7.5 mg/ml 8-10 ml + Sufenta 15-20 mcg + 
lite Propofol

Transcutan pudendusblockad som tillägg till EDA om ej 
optimalt sacralt anslag (barnmorskor)

GA :  Vid instabil cirk  och glöm inte 
aortakompression!!



Fall

 Kvinna, gravid i v 19.
 Svår depression
 ECT planeras
 Anestesiplan?



Icke-obstetrisk anestesi till gravida, 
vanligast app, galla, diskbråck

Undvik:
 Hypoxi
 Hypotension
 Acidos
 Hyperventilation
 Pneumoperitoneum < 15 mm Hg

Inga av de läkemedel vi 
använder är visat teratogent
Non obstetric anesthesia during pregnancy. Curr opin an 
2016,29;279-303





Toxicitet av LA

 Beskrivet ffa vid stora doser(>100 mg) Bupivakain, men  
nu även för Levo o Ropivakain

 Ropi / Levobupivakain är mindre cardiotoxiska

 TAP är en högvolymsblockad, ofta 1.5 -3 mg /kg

 Kan inte uppstå vid en spinal



Behandling LA toxicitet

• Basal HLR och Adrenalin.

• 20% Intralipid - 1.5 mL/kg (lean body mass) initial bolus
• 0.25 -0.5 mL/kg/min under 10 minuter.
• Effekt bara visad för Bupivacain

• Enkla receptet: 100 ml snabb bolus, sen 1000 ml/ timme
• Max ytterligare 2x 100 ml och totalt 840 ml



Anethesiology









Vad ska vi tänka på vid preop. 
bedömning?

 Normal 
graviditetsförändring

 Bra bedömning av 
luftvägen (försämras av 
värkarbete) Kodali 
Anesthesiology -08;108

 Pre-eclampsi / eclampsi
 Hjärtsjukdom
 Komplicerande 

sjukdomar, tex diabetes, 
astma

 Neurologiska sjukdom

 Obstetriska problem t ex 
tid. sectio, placenta-
placering, duplex

 Akut / elektiv operation
 Ev. pågående värkarbete
 Hur mår barnet
 Mammans önskemål





Medial teknik

Sittande/ liggande



Sectiofrekvens i världen
FIGURE 26-1 The range of cesarean delivery rates by world region as collected in surveys or vital 
registration system reports.
Data adapted from Betran AP, Merialdi M, Lauer JA, et al. Rates of caesarean section: Analysis 
of global, regional and national estimates. Paediatr Perinat Epidemiol 2007; 21:98-113.



``Obstetric anesthesiologists
may be more aware of obstetric 
strategies to facilitate intrauterine 
resuscitation and may anticipate rapid 
changes in the planned mode of delivery 
and may be able to capitalize on 
familiarity with their obstetric 
colleagues to determine the urgency of 
delivery.``

Kommunikation

• Risk factors for failed conversion of labor epidural analgesia to cesarean delivery 
anesthesia: a systematic review and meta-analysis of observational trials.

• IJOA 2012 21 294-309
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