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Akutsnitt – brådskande
1 gravida, 0 para, BMI 56, svår luftväg

Nyligen ätit en pizza

Hur känns det?
1. Skräck
2. Mycket oro
3. Lite oro
4. Lugnt och stilla







• Sal start 15.46
• Pat ankom 15.47
• Anestesi start 15.48
• Knivstart 16.05
• Partus 16.09

”Top up” EDA
• 10-20 ug Sufentanil
• 15-20 ml Ropivakain 7,5 mg/ml



Akutsnitt EDA/spinal

Ankomst operation till partus i minuter

Medel Median
• 2008 (jan-feb) 31,5 28

• 2016 (jan – april)
– Spinal 26,5 25
– EDA 21,8 20



38-43 % av fallen bedömda att 
ett bättre omhändertagande
skulle gjort skillnad för utfallet!



• The risk for difficult or failed intubation is exceedingly high
• Early placement of an epidural may overcome the need

for general anesthesia, however, high initial failure rate 
need assessment and replacement

• Sitting position, shorter distance

• Regional anesthesia is the preferred technique
• Effort to place early labor epidural analgesia
• Should be optimized in order to avoid GA



Nyttja EDA-nål som ledare



• Decisional conflict scores lower
• Anxiety scores lower
• 13 kvinnor ändrade önskan till att nyttja EDA



• Ökad risk för antenatal morbiditet
• Risk misslyckad förlossnings analgesi
• Längre öppningsskede
• Ökad risk instrumentell förlossning

Jämfört med äldre studie:
• Mindre omlagd EDA
• Mindre generell anestesi

Regional anestesi hade en negativ korrelation med risk för kejsarsnitt



Epidural
• Sittande
• Standard nål
• Fäst i liggande



Kollega, 1 gravida, 0 para
Svår preeklampsi

Blodtryck ej under kontroll, TPK 75

Larmsnitt, hur fortsätta?

1. Generell anestesi

2. Spinal/”Top up” EDA



Generell anestesi
• Ökad risk
• Både morbiditet 

och mortalitet
• Cerebrala 

katastrofer



Spinal kejsarsnitt
• Bupivakain tung 10 mg
• Fentanyl 10 µg
• Morfin special 100 µg



Stabilisering inför operation:
1. Inj Labetalol 50 mg iv, tot 200 mg
2. Inf Hydralazin enligt rutin
3. Inf Magnesium enligt rutin

Minska risk vid intubation
1. Inj Remifentanil 1 ug/kg
2. Inj Alfentanil 10 ug/kg
3. Inj Xylocain 1,5 mg/kg
4. Inj Nitroglycerin 100-300 ug
5. Inj Magnesium 45 mg/kg



Oxytocin 2,5 E iv





Larmsnitt, 1 gravida, 0 para
Stark misstanke ablatio

Larmsnitt/akutsnitt-brådskande,
hur ofta strular det?

1. Alltid
2. Ofta
3. Ibland
4. Aldrig



• Kategorier
• Fetal resuscitering
• Top up
• Spinal
• Generell anestesi

• Top-up well functioning epidural
• Spinal after epidural
• General anaesthesia
• Induction

• Algoritmer mm
• Bedömning pre op
• Teamarbete
• Syrgaskateter
• ”Maskventilation”



American Journal of Obstetrics & Gynecology 2015

• Omedelbar
• Behandla orsak
• Blod/Plasma/Tromb
• Fibrinogen
• Tranexamsyra
• Upprepa provtagning



• Inhalationsgaser ger
• Dosberoende relaxation
• Uterusmuskulaturen

• Byt inhalationsanestesi
• Propofolinfusion
• Optimera O2/N2O/fentanyl
• Alt. remifentanil

Anesth Analg 2006;103(2):443-447



Akut/larmsnitt, varför strular det?

1. Bristande rutin

2. Mindre bra samarbete

3. Mindre bra kommunikation

4. Alla dessa orsaker

5. Andra orsaker





• Red, orange and green
• Före och efter införande av färgkod
• Decision to delivery: 39.6 → 31.7 min



• Emergency and urgent
• Decision to delivery
• 39.5 minuter
• 50 % av innan op

• Emergency
• Decision to incision
• 1/3 > 30 min







---

---

---





Kan vi göra bättre?



4 klasser

Rutin

Kommunikation
och samarbete

Gemensamt
förbättringsarbete

Ja, man ska ha en rutin för gravida med obesitas
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