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Fallbeskrivning 

• Klockan är 2300. Du är ensam på huset.

• Samtal från obstetriker: Förstföderska med långdraget förlopp. Nu 
påverkan på fosterljud. ”Mekkigt” vatten. Tid frisk. Anmäls som akut 
brådskande. Har EDA som hjälpte bra initialt, men nu lite oklart…

• Förslag på anestesiplan?



Fallbeskrivning 

• Patienten rullar in smärtpåverkad och skakig. 

• Patienten talar ingen svenska. 

• Obstetrikern berättar att fosterljuden hämtat sig något. 

• Vad har du för alternativ?



Det föds 
mellan 110-
120 000 barn 
per år i 
Sverige!



Elektiva/akuta/urakuta
kejsarsnitt



Skyndsamhetsgrad vid kejsarsnitt

Elektivt Akut icke brådskande Akut brådskande Larmsnitt 

Uppdelas i fyra kategorier

Skyndsamhetsgrad kan vara svårbedömd, variabel och ibland lite flytande. Mycket viktigt med 
kommunikation mellan obstetriker och anestesiolog, då skyndsamhetsgraden är avgörande för vårt 
val av anestesimetod. Benämningen på de olika skyndsamhetsgraderna varierar tyvärr med geografi 
och över tid.



Elektiva sectio

• Maternella indikationer
• förlossningsrädsla (ca 8 %)
• tidigare bristningar
• tidigare sectio
• placenta previa
• AIP (Abnormal Invasiv Placenta)

• Fetala indikationer
• säte, 
• stort barn,
• misstänkt sjukdom hos barnet, 



Akut icke 
brådskande 
sectio

• Inget hot mot mamma eller 
foster.

• SFOG anger ingen specifik tid.

• ”Halvakut” eller ”grad tre”
• Utebliven progress”.



Akut brådskande 
sectio

• Kallas även grad två snitt.

• 20-30 minuter (enligt SFAI)

• Påverkan på mamma eller barn,
• Fetal Indikation 

• fosterasfyxi.
• Maternell indikation

• blödning
• snabbt progredierande PE.



Omedelbart 
sectio

• Larmsnitt/urakut sectio/grad 1
• Tidigare även ”katastrofsnitt”

• Omedelbart hot mot mammas eller 
barns liv.

• Maternella indikationer
• uterusruptur, 
• massiv blödning 
• eklampsi är inte indikation för 

larmsnitt!

• Fetala indikationer 
• preterminalt CTG 
• navelsträngsprolaps



Mammas liv går före barnet!Mammas liv går före barnet!



Kejsarsnitt anestesiformer

• Spinal 
• Toppad EDA 
• SPEDA
• GA



 

Riktlinje för anestesi vid kejsarsnitt  
  
God patientsäkerhet kräver god kommunikation och tydliga rutiner som ska förankras och 
justeras efter lokala resurser och möjligheter. Obstetriker leder arbetet och kommunicerar 
efter fastställda rutiner.  
 
Följande gradering på skyndsamhetsgrad är exempel från Östra Sjukhuset och Danderyds 
sjukhus. 
 
Urakut Sectio/larmsnitt/omedelbart snitt 
 Omedelbart hot för barnets och/eller mammans liv 
Akutsnitt- brådskande 
 Hot för barnets eller mammans liv 
 Barnet bör vara ute inom 20-30 min 
Akutsnitt- icke brådskande 
 Inget brådskande hot för barnet eller mamman liv 
Elektivt snitt 
 Planerat snitt i ordinarie operationsprogram 
 
Regional anestesi rekommenderas i första hand.  
Aortocaval kompression skall alltid undvikas mha vänstertiltat bord/kudde minst 15 grader1, 
oavsett anestesiform. 
 
SPA: lokalbedövningsmedel + opioid, både kort och långverkande 2–12, 35,36 

 Bupivacain tung 5 mg/ml : 2.0-2.4 ml = 10-12mg  
Fentanyl 50 mikrog/ml: 0.2-0.3 ml = 10-15mikrog / 
alt Sufentanil 5 mikrog/ml: 0.6-1 ml=3-5 mikrog 

 Morfin spec 0.4 mg/ml: 0.25-0.3ml= 100-120 mikrog  
 
Top Up EDA: Lokalbedövningsmedel + opioid, ev både kort- och långverkande2,12–18  
 Ropivakain 7,5 mg/ml 15-20 ml = 112,5-150 mg   

Fentanyl 50 mikrog/ml = 50-100 mikrog 37  
alt Sufentanil 5 mikrog/ml, 2-4 ml = 10-20 mikrog 

 
Postpartum: Morfin Special 0.4 mg/ml, 5 ml = 2 mg.  
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      SFAI’s riktlinje för anestesi vid 

kejsarsnitt



Spinal för kejsarsnitt 

• Eliminerar risken för 
luftvägsproblem
• Mindre påverkan på barnet
• Mindre atonirisk jmf GA
• Bonus att mamman får vara 

med
• Pålitlig jmf EDA
• Bra postoperativ smärtlindring

• Alla upplever det inte  som en bonus 
att vara vaken.
• Risk för BT-fall
• Hög spinal
• Risk för neurologiska 

komplikationer? 
• Conus!
• PDPH (liten risk m 25 G pencilpoint)



Spinal för kejsarsnitt

• Marcain Tung: 9-12 mg Snabbare, mer styrbar

• Fentanyl 10-15 µg. Förbättrad blockad med mindre dos MT

• Morfin special 100µg postoperativ smärtlindring upp t 24 h.



Spinal för kejsarsnitt

• Sittande eller liggande.
• Fenylefrin intermittent eller i pump.
• Efedrin vb



Toppad EDA vid kejsarsnitt

• Enkelt 
• Undviker flera ryggstick
• Mindre tryckfall än spinal
• Kan förlänga durationen vid 

behov
• Bra postop smärtlindring
• Alt till GA vid exv högt BMI.

• Högre failure rate än spinal (2-20 %)
• Risk för total spinal om intrathecalt

läge.
• Tar tid för anslag, måste börja i tid! 
• Risk för systemtoxicitet.
• Om tidig EDA för högt BMI-> håll koll 

på EDA



Toppad EDA vid kejsarsnitt

• Narop 0,75% 15-20 ml + sufenta 10-20 µg
• Lidocain 2 % 15-20 ml + 100µg adr. + Nabic
• Kloroprocain 3 % 15- 20 ml + sufenta 10-20 µg.  



Toppad EDA vid kejsarsnitt

• Bara om pat har en VÄLFUNGERANDE EDA!

• Aspirera för att utesluta intravaskulärt läge

• Ge en testdos för att utesluta spinal läge.

• Börja tidigt…



Strategier vid misslyckad upptoppning av EDA

• Frekvens mellan 0-20 % i litteraturen. 
• Genomgående fallerar EDA oftare än spinal.
• Enligt Pan et al. Spinal vs. EDA 2,7% resp 7,1 % à konvertering
• Enl. Kinsella et al spinal vs. EDA 1,2 % resp 6,2 % à konvertering

• Riskfaktorer: Akut kirurgi, ökat antal bolus i EDA före sectio, ”icke 
obstetrisk anestesiolog”.



Strategier vid misslyckad upptoppning av EDA

• Inga patentlösningar, måste individualiseras. 
• Ta hänsyn till skyndsamhetsgrad, luftvägsbedömning, andra 

riskfaktorer hos kvinnan såsom högt BMI, PE, kvinnans önskemål.



Strategier vid misslyckad upptoppning av EDA

• Tillägg av smärtlindrande såsom opiat, N2O, Ketamin.
• Ny epidural/CSE
• Spinal 
• Generell anestesi.

Varje strategi har fördelar och nackdelar!



Kombinerad spinal/EDA

• Spinalt anslag kombinerat med möjligheten att förlänga.
• Fördel vid förväntat lång operation eller på smärtpatienter.

• Tar lite längre tid att anlägga.
• Svårt att testa utbredningen av EDA’n adekvat.  



Generell anestesi för sectio

”Sectio i generell anestesi bör handläggas av specialistläkare i anestesi och intensivvård. Generell anestesi till en 
gravid kvinna i en akut situation utgör en högre risk och bör i möjligaste mån undvikas. Likväl behöver metoden 
användas vid kontraindikationer till regionalanestesi, eller vid urakuta situationer med omedelbart hot om 
mammans eller barnets liv. ”

”Detta förutsätter god kommunikation mellan obstetriker och narkosläkare, där obstetriker tydligt skall 
meddela skyndsamhetsgrad, och narkosläkare avgöra anestesiform. De kejsarsnitt som utförs i generell 
anestesi idag är vanligen mycket brådskande vilket innebär suboptimala omständigheter. ”



Generell anestesi 
för sectio

• Förhöjd risk för svår luftväg            
( 1/200 kontra 1/2000)

• Förhöjd aspirationsrisk.

• Förhöjd atonirisk.



Generell anestesi 
för sectio

• Risk för påverkan på barnet.

• Risk för awareness, ffa vid larm.

• Sämre postoperativ smärtlindring.

• Mamma får inte vara med.



Generell anestesi för sectio

• Na-citrat för att höja pH vid ev. aspiration
• Penthothal 500-700 mg, (5-7 mg/kg)eller
• Propofol 200-250 mg. (2,0-3,0 mg/kg)
• Kom ihåg ketalar/ketanest!
• Celocurin eller högdos Rocuron. 
• Opiat vid preeklampsi 
• Sevo/lustgas initialt.
• Propofol infusion.
• Fentanyl efter avnavling.



Generell anestesi för secFo

• Primärt vid larmsnik
• Vid kontraindikalon mot RA
• Snabbt 
• Funkar allld!

• Risk för svår luftväg
• Aspiration
• Högre atonirisk.
• Påverkan på barnet.
• Awareness, ffa vid larm.
• Sämre postoperativ smärtlindring.
• Mamma får inte vara med.



Luftvägshantering vid sectio i GA

• Ökad syrgaskonsumtion och minskad FRC leder till snabbare desat.
• Slemhinnesvullnad kan leda till försämrad insyn och ökad risk för 

blödning i luftvägar. 
• Ökad aspirationsrisk!
• Stress gör dig dum! 
• En väl utarbetad luftvägsstrategi bör finnas på plats!



‘Reproduced from Mushambi MC , 
Kinsella SM, Popat M, Swales H, 
Ramaswamy KK, Winton AL, Quinn 
AC.
Obstetric Anaesthetists' Association 
and Difficult Airway Society
guidelines for the management of
difficult and failed tracheal
intubation in obstetrics.
Anaesthesia 2015; 70: 1286 – 1306, 
with permission from Obstetric
Anaesthetists’ Association / Difficult
Airway Society’

Fail

Fail

*See Table 1, §See Table 2 

© Obstetric Anaesthetists’ Association / Difficult Airway Society (2015)

Master algorithm – obstetric general anaesthesia and failed tracheal intubation

Verify successful tracheal intubation 
and proceed

Plan extubation

Pre-induction planning and preparation
Team discussion

Algorithm 1
Safe obstetric 
general anaesthesia

Algorithm 2
Obstetric failed 
tracheal intubation

Algorithm 3
Can’t intubate,  
can’t oxygenate

Rapid sequence induction
Consider facemask ventilation (Pmax 20 cmH2O)

Laryngoscopy 
(maximum 2 intubation attempts; 3rd intubation 
attempt only by experienced colleague)

Declare failed intubation
Call for help
Maintain oxygenation
Supraglottic airway device (maximum 2 
attempts) or facemask

Declare CICO
Give 100% oxygen
Exclude laryngospasm – ensure 
neuromuscular blockade
Front-of-neck access

Success

Success

Wake§ Proceed with surgery§

Is it essential / safe 
to proceed with surgery 

immediately?*

YesNo

Luftvägsalgoritm enligt OAA & DAS



LuIvägshantering vid secFo i GA

• Följ algoritmen!
• Natriumcitrat
• Preoxygenera
• Rampkudde
• SFAI rekommenderar VL från start.
• ”Generell anestesi bör handläggas av specialist…”
• Ring en vän tidigt vid problem



Fallbeskrivning

• Klockan är 2300. Larmsnitt !
• Du kommer in sist på sal. Runt dig står åtta grönklädda individer. 

Patienten ligger på bordet. BMI högt.
• Vad göra?
• Sök kontakt med obstetriker!
• Preoxygenera!
• Söv först när alla är redo!



Fallbeskrivning

• Patienten sövs med propofol & Celo.
• Börjar sjunka i saturation under tiden celocurinet verkar. 
• Du laryngoskoperar utan insyn.
• Vad göra?



Fallbeskrivning

• Saturationen dalar under 80% samtidigt som du börjar 
videolaryngoskopera.
• Svullen slemhinna och sekret.
• Saturationen närmar sig 50% (från fel håll)
• Vad göra?



Fallbeskrivning

• Du sätter en larynxmask men får fortfarande inte luft i patienten. 
Dessutom orsakar du en blödning i svalget!
• Saturationen fortsätter att sjunka
• Vad göra?



Postpartumblödning 
och anestesi

• Stor variation i blödningstakt!
• Blodflödet till uterus är 600-700 

ml/min runt partus.
• Ur anestesiologisk synvinkel är pat

fortfarande gravid.



Postpartumblödning 
och anestesi

• Anestesiform ständigt 
diskussionsämne mellan anestesi och 
obstetriken, men inte i den akuta 
situationen.

• Kom ihåg aortakompression!
• Sök kontakt!



Postpartumblödning 
och anestesi

• Hur mycket har patienten 
blött på avdelning?

• Hur mycket blöder patienten 
nu?

• Aortakompression?

• Hur ser pat ut kliniskt?
• Puls och blodtryck?



Postpartumblödning 
och anestesi

• Spinal lämpligt om patienten inte 
störtblöder och är cirkulatoriskt stabil.

• KKÖS Marcain T 6-7 mg + 15 µg 
fentanyl. 



Postpartumblödning 
och anestesi

• Toppa EDA en möjlighet. Tar sakrala 
segment sämre om bristningar skall 
åtgärdas.

• Ropivacain 8-10 ml+ 10-20 micg
sufenta.

• Alt Ampress 3% 10-12 ml.



Postpartumblödning 
och anestesi

• GA om pat är cirkulatoriskt instabil.
• Kom ihåg ketanest! 
• Aortakompression köper tid till att 

fylla på, sätta Anål etc.



PPH Fall

Du får ett samtal från obstetriker 
angående en pat som är nyförlöst. 
Har nu blött ca 800 ml, och man vill 
komma till op omedelbart.
Vad vill du veta?



PPH Fall

Patienten är tidigare frisk och åt senast 
för två timmar sedan. 
Hon har en epidural, men det är oklart 
hur väl den fungerat. 
Aortakompression pågår. 



PPH Fall

Pat rullar in på sal och hon är blek o trött 
men vaken.
Puls 110, BT 130/70.
En stabil barnmorska hänger på magen.



PPH Fall

Vad planerar DU?
Kommunicera!
Bedöm luftväg
Toppa EDA?
Spinal?
GA?



Smärtlindring vid sectio

• Morfin intrathekalt 
• Om befintlig EDA 2 mg Morfin Epiduralt.
• Paracetamol
• NSAID
• Lokal sårinfiltration/LIA, 
• Regional Anestesi ( TAP, QL)
• Opiater po/IV/PCA
• Catapresan iv 



Strategier vid 
högt BMI

• “Be prepared or be away”
• Svår luftväg, svår venväg , svår
epidural, svår spinal , svår kirurgi.
• Den obesa patitenten bör vara
bedömd i god tid av narkosläkare!



Strategier vid högt BMI

• Kvinnor med BMI > 40 vid inskrivning på MVC remitteras t 
narkosläkare. 
• Bedömning av luftväg, venväg, palpation av rygg.
• Ställningstagande till tidig EDA. 
• Viktigt att under förlossningen utvärdera effekten av EDA löpande. 
• Använd en välfungerande EDA vid ev. akut CS. 
• Kontraindicerat med larmsnitt?



Fallbeskrivning 

• Omföderska, Aurora. Långdragen förlossning. Ingen progress. Har en 
välfungerande EDA. BMI 45. Anmäls för akut icke brådskande sectio.
• Vill du veta mer?



Fallbeskrivning 

EDAn fungerade bra till en början. Nu mer ont.
Barnet verkar må bra.
Patienten har inte bedömts av narkosläkare.



Fallbeskrivning 

Du bedömer pat på avdelning!
Luftväg
Venvägar
EDA protokoll
EDA utbredning/funktion?



Kejsarsnitt vid preeklampsi

• Skall vara väl tryckreglerade!
• Kombination koagulationspåverkan + hypertoni utgör en risk för GA!
• Väg risker vid val av anestesimetod!
• Har patienten multiorganpåverkan?
• Hjärtsvikt
• Lungsvikt
• Koagulationspåverkan



Tack!





oObstetrisk anestesi kladd

• Spinaler, varför hur, läkemedel

• EDA Varför, hur, läkemedel.
• CSE varför, hur, LM

• GA varför, hur , luOvägar, 
läkemedel,(N2O, sevo, prop, pento, 
opiater.
• LuOvägsalgoritm
• Postop smärtlindring
• PONV!

• Högt BMI
• Anestesirelaterade orsaker till 

mortalitet vid CS.
• Obstetriska droger

• Stor blödning & anestesi (spinaler
vs GA) Aortakompression
• PE och anestesi. TPK, BT, 
• Kokbok, bulletpoints, tips
• Strategi vid misslyckad 

upptoppning.
• Tatueringar?


