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BAKGRUND Den vanligaste missbildningen av bröstkorgen är trattbröst och förekommer  
 hos 1 av 1000 barn, i mer eller mindre uttalad form och är vanligare hos  
 pojkar än hos flickor. Vid födseln är defekten ofta mindre uttalad men kan bli  
 mer fördjupad under uppväxten. Påverkan av hjärt- eller lungfunktionen kan  
 förekomma i de mest uttalade fallen.  
  
 Tidigare har det funnits två operationer tillgängliga, en omfattande och stor  
 operation där bitar och brosk tas bort ur bröstbenet, och en mindre  
 besvärlig operation där en silikonprotes läggs in under huden för att dölja  
 fördjupningen. 
 Nu används en metod utvecklad av barnkirurg Donald Nuss. 
 
UTREDNING Utredningen genomförs av inremitterande instans. 
  
 Orsak till operation är  
 
 1. Psykosocial effekt 
 ▪Självbild  
  
 2. Hjärtrelaterade: 

▪Obehag vid fysisk ansträngning  
▪Tryck mot hjärtat  
 
3. Lungrelaterade 
▪Nedsatt lungfunktion 
 
Utredningar som görs är datortomografi av thorax, hjärtekografi och 
spirometri. 
Om det beslutas om operation sätts patienten upp på thoraxklinikens 
väntelista. Väntetiden för patienter med trattbröst efter utredningen varierar. 
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PREOPERATIVA FÖRBEREDELSER 

Patienten blir kallad av koordinatorn några veckor innan operation, mestadels per brev och i vissa fall 
per telefon. I kallelsen finns information om förberedelser inför operation, avdelningsinformation samt 
telefonnummer till operationskoordinatorer och avdelning. Patienten tar kontakt per telefon för att 
bekräfta sin operationstid. Operationskoordinatorerna är tillgängliga för frågor inför operation. 
Informationsblad skickas med, som patienten kan läsa igenom hemma i lugn och ro, för att känna sig 
så förberedd inför operationen som möjligt. Till dig som ska genomgå en Trattbröst-operation 
Välkommen till avdelning 12-25. 
 
En vecka innan operationen skall patienten ha slutat med vissa mediciner som innehåller eller är släkt 
med acetylsalicylsyra, tex Treo®, Diklofenak, Pronaxen®, Orudis®, Ipren, Ibumetin® och Alganex®.  
Patienten skall även ha slutat med all slags naturmedicin en vecka innan operationen.  
Två dagar innan operation skall Metformin sättas ut om patienten har diabetes.  
 
Om patienten äter någon av följande mediciner så skall den sättas ut före operationen: 
  ● Plavix/Clopidogrel/Grepid – 5 dagar 
  ● Brilique (ticagrelor) – 5 dagar 
  ● Waran – (warfarin) Målvärdet skall ligga under 1,4 (INR). Patienten ska ta kontakt med  
  sin ordinarie AK-mottagning minst 5 dagar innan planerad inskrivning. 
 ● Trombyl® behöver inte sättas ut inför hjärtoperationen.  
  Rutin Trombocythämning och antikoagulation. 
 
INSKRIVNINGSDAGEN 
 
Inskrivning av patienten sker någon eller några dagar innan operation. Patienterna kallas till den 
Preoperativa Thoraxmottagningen. Där träffar patienten sjuksköterska, undersköterska, narkosläkare, 
kirurg och sjukgymnast.  
 
Information/undervisning 
 
Sjukgymnasten informerar om:  
Informationens huvuddel handlar om hur lungorna och övriga kroppen påverkas av operationen och 
hur komplikationerna lunginflammation, rörelseinskränkningar och blodproppar kan förebyggas. 
Praktiska övningar med andningsgymnastik, hostteknik, rörelseträning och förflyttningsteknik gås 
igenom.  
 
Sjuksköterskan ger information om det postoperativa förloppet: 
Övervakning 
●Patienten vaknar upp på TIMA och ligger kvar på TIMA tills dagen efter operationen.  
 
Andning 
●Andningsgymnastik startar så fort patienten är tillräckligt vaken. 
 
Nutrition 
●Patienten får dropp under operationen och på TIMA. 
●Kan börja dricka 4 timmar efter extubationen. 
●Patienten kan ibland besväras av illamående. 
 

 

Elimination 
●Urinkateter ut postoperativt dag 1 på morgonen . 
●Thoraxdränage. 

http://intra.sahlgrenska.se/upload/Välkommen%20till%20vårdavdelningen%20tratt%202015.pdf
http://intra.sahlgrenska.se/upload/Hej%20och%20välkommen%20kärl-thorax%202015.pdf
http://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11928?a=false&guest=true
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Smärta 
●Smärtskattning med hjälp av VAS. 
●T. Alvedon 500mg 2x 4. 
●Thorakal epiduralbedövning tom dag 3 – 4. 
●Poängtera att man ska kunna djupandas och hosta. 
●Smärtstillande ska tas även om patienten inte har ont. 
 
Aktivitet 
●Patienten får ha höjd huvudända, hur högt som helst men med rak överkropp. 
●Inga vridningar i midja och bröstkorg. 
●Djupandning varje timme vaken tid. 
●Dag 1 ur sängen till stol med assistans. 
●Upprätt hållning inte sjunka ihop. 
●Inga kroppsrullningar. 
●Efter ork får patienten mobiliseras fritt. 
 
De patienter som har en operationstid tidigt på morgonen och/eller inte har möjlighet att sova hemma 
kan få tillgång till sängplats på någon av hjärt-kärlavdelningarna 18, eller 12-25. 
Sjuksköterska/undersköterska från den Preoperativa Thoraxmottagningen följer patienten till 
respektive avdelning och lämnar över journal med påbörjad ifylld checklista. Checklista, preoperativa 
förberedelser inför thoraxingrepp. 
Övernattningsrum på Högsbo sjukhus finns också att tillgå. Övernattningsrum Högsbo sjukhus. 
 

 
Provtagning: 
● Hb, LPK, TPK 
● Na, K, Ca, Krea, Prot, Alb 
● ASAT, ALAT, ALP, Bil 
● PK- INR, APTT, Fibrinogen 
● P-Glucos 
● HbsAg, HIV och Hepatit C 
  får ej vara äldre än 6 månader. 
● Blodgrupp/Bastest 
  skall finnas på alla patienter.  
 Korstesta om antikroppar har påvisats, samt beställ i så fall 2 enheter Erytrocyter). 
  Blodbeställning sker enl. Rutin Blodlista  
● EKG 
 
  Prover och EKG får vara max 1 vecka gamla. 
 
 Vikt, BMI, längd, saturation, blodtryck, puls och temperatur. 
 Dokumentera i Kardex och signera checklistan. Checklista, preoperativa förberedelser inför  
 thoraxingrepp. 
 
Patienter som någon gång under de senaste 12 månaderna vårdats eller fått poliklinisk behandling 
utomlands ska odlas enl. Rutin MRB  
 

 
 

Preoperativ helkroppsdesinfektion 
 
En vanlig orsak till postoperativ sårinfektion är patientens egna hudbakterier. För att minska risken för 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11310/Checklista%2C%20preoperativa%20förberedelser%20inför%20thoraxingrepp.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11310/Checklista%2C%20preoperativa%20förberedelser%20inför%20thoraxingrepp.pdf?a=false&guest=true
https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_6/kärl-thorax/Övernattningsrum/Broschyr-övernattningsrum.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12840/Blodlista.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11310/Checklista%2C%20preoperativa%20förberedelser%20inför%20thoraxingrepp.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11310/Checklista%2C%20preoperativa%20förberedelser%20inför%20thoraxingrepp.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13638/Multiresistenta%20bakterier%20(MRB)%20–%20kontrollodling%20av%20patient.pdf?a=false&guest=true


 
www.sahlgrenska.se 

Doknr. i Barium Giltigt fr.o.m Version  
26719 2021-10-13 7  

RUTIN NUSS operation, vårdprogram 

 

                          Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 6 (av 22) 

postoperativa sårinfektioner skall patienten helkroppsdesinfekteras med tvål innehållande klorhexidin.  
Detta görs inför operation för att minska bakterieantalet på hela kroppen till en så låg nivå som 
möjligt. Optimal bakteriereduktion uppnås efter 3 dubbelduschar. Utförs helkroppsdesinfektion på ett 
korrekt sätt håller sig bakterietalet på låg nivå under 6-7 dagar, den tid det normalt tar för ett sår att 
läka. 
Patienten instrueras om de preoperativa duscharna. Med den information som skickas hem till 
patienten uppmanas han/hon att köpa Descutansvamp på apoteket och genomföra den första 
dubbelduschen och hårtvätten hemma på inskrivningsdagens morgon enligt bifogad duschinstruktion.  
Om patienten inte har Descutanduschat hemma bör detta rapporteras till ansvarig sköterska på 
avdelningen, i så fall skall patienten dubbelduscha och tvätta håret två gånger på em./kvällen med 
minst två timmars mellanrum. Efter duschen skall endast rena sjukhuskläder användas. Patienter som 
sover hemma bör påminnas en extra gång om att göra 2 dubbelduschar hemma och ta på sig rena 
kläder samt ha renbäddat i sängen.  

Patienterna instrueras om att inte använda några hud-och hårvårdsprodukter efter duscharna.  
Smycken, ev. piercing och klockor skall vara avtaget, nagellack borttaget, innan duschen genomförs. 
Rutin Preoperativ helkroppsdesinfektion . 
 

 
Vid uppskjuten operationstid: 
Ny operationstid inom 7 dagar – en ny dubbelsdusch operationsdagens morgon 
Ny operationstid efter 7 dagar – hel preoperativ helkroppsdesinfektion enligt rutin. 
 

  
INSKRIVNINGSDAGENS KVÄLL OCH NATT 
 
Patienterna får själva låsa in sina värdesaker i därför avsedda skåp på avdelning 12. Nyckeln läggs 
sedan i necessären. Rutin Värdesaker och tillhörigheter.  
Nattpersonalen kontrollerar att patienten har duschat och erbjuder sömnmedel om så önskas. 
Blodgrupperingar och bastester kontrolleras i Transfusionsmedicin och sjuksköterskan kontrollerar att 
checklistan är ifylld. 
Patienter som elektivt skall genomgå ett thoraxingrepp får ingen fast föda efter kl. 24.00 dagen innan 
operation. Patienten får dricka klara vätskor fram till kl 04.00. Med klara vätskor menas vatten, te, 
kaffe, saft och äppledricka. Rutin Fasterutiner preoperativt 
 
OPERATIONSDAGENS MORGON 
 
Innan morgonduschen sker håravkortning på patienten. Rutin Håravkortning,  
Om operationstiden är på morgonen förbereder nattpersonalen patienten, vid ”tid meddelas” 
förbereds patienten av dagpersonalen. 
Patienter kan övernatta i hemmet eller i övernattningsrum på Högsbo och komma in tidigt på 
operationsdagens morgon. I sådana fall skall all provtagning och de två första dubbelduscharna vara 
gjorda i hemmet. De patienterna tas om hand av personal som håravkortar och instruerar om 
dubbeldusch m.m.  
Om patienten inte kommit till operationsavdelningen innan kl. 12.00 skall PVK och infusion  
Ringer-Acetat sättas.  
Innan patienten körs till operationsavdelningen bör han/hon ha tömt blåsan  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/19256/Vårdhygien%20-%20Preoperativ%20helkroppsdesinfektion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/10390/Värdesaker%20och%20tillhörigheter%20på%20avd%2012-25.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12354/Fasterutiner%20preoperativt.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/20092/Håravkortning%20inför%20thoraxkirurgiska%20ingrepp.pdf?a=false&guest=true
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Patienter som har operationstid på morgonen får, enligt ordination i ORBIT, sin premedicinering av 
nattsköterskan Rutin Premedicinering av patienter som handläggs av thoraxanestesin.  
Vid ”tid meddelas” ringer operationsavdelningen och meddelar när premedicinering skall ges. 
Ansvarig sjuksköterska gör ID-kontroll, kontrollerar att checklistan är komplett ifylld och kontrollerar att 
blodgrupp och aktuell bastest finns i Transfusionsmedicin. Klisteretiketter skall medfölja. Necessär 
och pep-mask tas med till operation. Glasögonen läggs i necessären. Checklista preoperativa 
förberedelser inför thoraxingrepp. 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13084/Premedicinering%20av%20patienter%20som%20handläggs%20av%20thoraxanestesin.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11310/Checklista%2C%20preoperativa%20förberedelser%20inför%20thoraxingrepp.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11310/Checklista%2C%20preoperativa%20förberedelser%20inför%20thoraxingrepp.pdf?a=false&guest=true
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OPERATION 
 
Nu används en metod utvecklad av en barnkirurg vid namn Donald Nuss. Operationen görs med 
fördel när patienten är i tonåren men kan även göras i högre ålder. Det görs med en miniinvasiv 
operation, tar ungefär 1 timma. Det krävs en adekvat smärtlindring och det sker bäst med thorakal 
epiduralanestesi tom dag 3-4.  
En kraftig stålskena (Lorenz Pectus Bar) bockas till en båge efter formen av patientens bröstkorg (se 
bilder nedan). I jämnhöjd med den djupaste delen av bröstbenet görs snitten (som är 2-3cm) på 
vardera sidan av thorax. En kamera förs in via ett mindre snitt i höger pleura. Det bågformade staget 
förs in mellan revbenen och under bröstbenet. Härefter vrids staget runt och håller därefter 
bröstkorgen i rätt form. Staget hålls på plats med ev. 1-2 stabilisatorer (en på varje sida). Ev. läggs 
drän i höger pleura. Huden sys ihop med intrakutana suturer som försvinner på 2-3 veckor. Staget får 
sitta kvar 3 år.  
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Rutin Antibiotikaprofylax 
 
Rutin Pectus excavatum – korrektionsplastik med stag – Operation 
 
Rutin Pectus excavatum – korrektionsplastik med stag - Anestesi 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13446/Pectus 

excavatum - Korrektionsplastik med stag - Anestesi.pdf?a=false&guest=true 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17283/Antibiotikaprofylax.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/23138/Pectus%20excavatum%20-%20korrektionsplastik%20med%20stag%20-%20Operation.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13446/Pectus%20excavatum%20-%20Korrektionsplastik%20med%20stag%20-%20Anestesi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13446/Pectus%20excavatum%20-%20Korrektionsplastik%20med%20stag%20-%20Anestesi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13446/Pectus%20excavatum%20-%20Korrektionsplastik%20med%20stag%20-%20Anestesi.pdf?a=false&guest=true
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INTERMEDIÄRVÅRD (TIMA) 
 
Cirkulation ♥ Kontinuerlig EKG övervakning.  
 ♥ Pulsen bör ligga >60/min och <100/min. 
 ♥ Blodtrycksövervakning var 10-15:e minut första 2 timmarna.  
  Därefter kan man minska till varje 30:e minut om patienten mår bra.  
  Så småningom räcker det med 1 gång/timme. 
 ♥ Tempkontroll vid ankomst – undvik hypotermi (Warmtouch,  
  vätskevärmare v.b.) samt temp x 2. 
 ♥ Thoraxdränage: Blödningskontroll-minst 1 gång/timme de 
  första 6 postoperativa timmarna. Se till att dränagen är öppetstående.   

  Antibiotikaprofylax Rutin Antibiotikaprofylax . 

  Trombosprofylax Första dosen kl 20.00 operationsdagens kväll om  
  det inte föreligger någon blödning.  
  < 60 kg Fragmin 2500E x 1 sc. 
  60-100 kg Fragmin 5000E x 1 sc. 

Respiration ♥ Andningsfrekvens minst 1 gång/timme de första 3 timmarna.  
  Då patienten är mycket trött ska noggrann kontroll av patientens  
  andning ske.  
 ♥ Uppmana patienten att dra djupa andetag.  
 ♥ Saturationen följs kontinuerligt. 1-2 liter O2, tills patienten är 

ordentligt vaken. 
 ♥ Röntgen pulm, bedside på op.dagens kväll. 
 
Andningsgymnastik ♥ PEP: 10 utblåsningar x 3, 1 gång/timme. Starta djupandning eller  

motståndsandning så snart patienten kan medverka. 
 
Smärta ♥ VAS ≤ 3 
 ♥ Smärtlindring sker med hjälp av TEDA. Dosen är ordinerad av  
  narkosläkare på medföljande TEDA-protokoll. Behandlingen pågår  

tom dag 3-4. Följ TEDA-protokoll vad gäller skötsel och omvårdnad. 
Rutin Smärtbehandling med thorakal epidural analgesi- TEDA 

♥ TEDA med Bupivacain (2,5 mg/ml) i PCA-pump.  

 
2,5 mg/ml: Bupivacain 5 mg/ml, 125 ml=625 mg 

+ NaCl 9 mg/ml 125 ml = 250 ml 
 

♥ Inj Toradol 15-30 mg iv ges vid axelsmärta (referred pain) 
♥ Inj Rapifen 0,5-1mg iv ges vid genombrottssmärta 

  T Alvedon 500 mg 2 x 4 och T Oxycontin 5 mg x 2 samt K Oxynorm 5    
   mg vb sätts in Dag 1 kl 06.00. 

  
Elimination ♥ Urinmätning: Alla patienter med epiduralbedövning erhåller KAD i  
  samband med operationen. Kontroll av urinmängd.  
 ♥ På de patienter som inte har TEDA och då inte heller KAD  
  ska urinretention kontrolleras genom bladderscan. 
 
Nutrition ♥ Patienten får 2-3 liter dropp sammanlagt operationsdygnet.  
 ♥ Patienten får börja dricka 4 timmar efter extubationen.  
 ♥ Om patienten mår bra går det bra med något lättare att äta till kvällen. 
 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17283/Antibiotikaprofylax.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12734/Smärtbehandling%20med%20thorakal%20epidural%20analgesi%2C%20TEDA.pdf?a=false&guest=true
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Aktivitet ♥ Patienten får sitta upp i sängen och på sängkanten så snart det går.  
  Får ha höjd huvudända, hur högt som helst men med rak överkropp.  
  Patienten får röra armarna fritt men inga vridningar i midja och  
  bröstkorg och inga kroppsrullningar. 
 
Hud ♥ Observera operationssnitt och dränagehål 1-2 gång/pass. Byt förband  

           vid behov. 
♥ Hudkostym, inga nytillkomna förändringar. 
♥ Inspektera TEDA insticksställe 1 gång/pass. 

 
POSTOPERATIV VÅRD (Vårdavdelning) 
  
Cirkulation ♥ Blodtryck och puls; 
  Dag 1 x 6 
  Dag 2 och framåt x 2 
  Därutöver vid behov 

 ♥ Prover:  
  Dag 1: Hb 
 
 ♥ Drän; 
  Dränvätskan mäts: 
  Dag 1 x 6 

  Dränagedragning enligt ordination. Dränaget kan tas bort utan  
  provavstängning. Dränagedragning ska ske med aktivt sug. 

 Efter drändragning, tvätta dränhålen med Descutansvamp, sätt på  
 steristrip och Mepilex Border. 

  Röntgen pulm dagen efter drändrag. 
 

 Antibiotikaprofylax: Rutin Antibiotikaprofylax  

 

 Trombosprofylax Första dosen kl 20.00 operationsdagens kväll om  
  det inte föreligger någon blödning.  
  < 60 kg Fragmin 2500E x 1 sc. 
  60-100 kg Fragmin 5000E x 1 sc. 

    
Respiration ♥ Andningsfrekvens kontrolleras enl Rutin för TEDA 
  Rutin Smärtbehandling med thorakal epidural analgesi- TEDA 
  ♥ Saturation x 2 under det första dygnet.  
   O2-behandling kan i regel sättas ut.  
  ♥ Andningsgymnastik 
   PEP: 10 utblåsningar x 3, 1 gång/timme. Hjälp patienten med  
   motståndsandning och vid behov även hoststöd.  
      
Smärta  ♥ VAS ≤ 3. Kontrolleras minst var 3:e timme.  

  Smärtlindring ges med TEDA eller PCA.  
TEDA avslutas i regel efter dag 3. 

 T Alvedon 500 mg 2 x 4, T Oxycontin 5 mg x 2 och K Oxynorm  
 5 mg vb samt NSAID. 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17283/Antibiotikaprofylax.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12734/Smärtbehandling%20med%20thorakal%20epidural%20analgesi%2C%20TEDA.pdf?a=false&guest=true
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Elimination ♥ KAD ut Dag 1 på morgonen. 

Urinen mäts, mörk urin kan tyda på hypovolemi.  
  Dokumentera när KAD dras. Den dag som KAD dras mäts alltid  
  urinen. Patienten bör ha kissat inom 6 timmar, annars görs en  
  bladderscan, och man bör överväga om patienten skall tappas eller  
  om man skall sätta ny KAD. 
 ♥ Kontrollera att patienten har haft avföring. Ge Laxantia vid behov. 

Magen kan lätt bli trög p.g.a. immobilisering samt av morfinet.  
 
Nutrition ♥ Patienten kan äta normalkost och dricka som vanligt. Vätskelista kan  
  vara bra om patienten är illamående. Behandla illamående efter  
  bakomliggande orsak.  
 
Aktivitet   ♥ Speciellt rörelseträningsprogram utförs 2 ggr/dag efter genomgång  
    med sjukgymnasten.  
   ♥ Fri mobilisering efter ork startas Dag 1.   
 
Hud ♥ Insticksställe för TEDA-katetern ska inspekteras minst en gång per  
  arbetspass enl Rutin Smärtbehandling med thorakal epidural  
  analgesi- TEDA  
 ♥ Operationsförband kontrolleras dagligen, byt vid behov 
  Rutin Förbandsteknik och skötselrutiner för sår samt  operationssnitt.  
  Dag 4 inspekteras opsnittet, oftast i samband med dusch.  
  Efter dusch tvättas snitten med Descutan och Curaporeförband sätts  
  på. Skriv in status i Melior sårjournal. 

  Nylondränsuturer ut 12 dagar efter drändragning, sätt på Steristrip.
  Agraffer tas varannan Dag 12, resterande Dag 14.  
  Rutin Suturdragning. 

Möjliga biverkningar  ♥ Överkänslighetsreaktioner mot metall eller en allergisk reaktion mot  
och komplikationer  implantatmaterialet.  
  ♥ Smärta, obehag eller onormala känslor på grund av produktens  
   närvaro.  
  ♥ Kirurgiskt trauma, bestående eller temporär nervskada, bestående  
   eller temporär skada på hjärta, lungor, övriga organ, kroppsstrukturer  
   eller vävnader.  
  ♥ Hudirritation, infektion och pneumothorax.  
  ♥ Implantatet spricker, bryts, lossnar eller rör på sig.  
  ♥ Otillräcklig eller ofullständig remodellering av deformiteten eller  
   återkomst av deformiteten före eller efter avlägsnandet av  
   implantatet.  
 
Information till patienten enligt följande 
♥ Operatören informerar patienten om operationen, om prover som tagits och om framtida 
    vårdplanering. 
♥ Sjukgymnasten informerar om fortsatt rörelseträning (1 månad) samt ev. fortsatt djupandning eller  
   motståndsandning. 
 

 Patienten skall vid utskrivning få 3 st intyg med sig.  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12734/Smärtbehandling%20med%20thorakal%20epidural%20analgesi%2C%20TEDA.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12734/Smärtbehandling%20med%20thorakal%20epidural%20analgesi%2C%20TEDA.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11726/Operationssnitt%20och%20sår%2C%20%20förbandsteknik%2C%20skötselrutiner%20och%20suturdragning%20på%20avd%2012-25.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/11731/Suturdragning%20på%20avd%2012-25.pdf?a=false&guest=true
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Hemgång 
En god kroppshållning ska bibehållas och aktiviteter begränsas under en månad efter utskrivningen. 
Staget sitter stabilt efter ca 6 veckor så efter 4 till 6 veckor kan en gradvis återgång till vanliga 
aktiviteter göras.  
 

 
För återgång till normal livsföring och för att minska risken för att staget ska rubbas ur sitt läge, bör 
dessa riktlinjer följas: 
 ♥ I samband med operationen påverkas andningen. 
  Djupandningsövningar ska utföras dagligen. 
 ♥ Dusch tillåtet efter 5 dagar. Ej bad förrän efter minst 2 veckor 

 ♥ Håll ryggen rak utan att sjunka ihop under framförallt första  
  månaden. 

 ♥ Inga ryggböjningar, vridningar eller kroppsrullningar under den  
  första månaden hemma. 
 ♥ Promenader ska göras ofta och rörelseprogrammet som  
  fysioterapeuten delat ut ska fortsättas med i 4 veckor, 2 ggr/dag. 

  Ingen fysisk ansträngning/idrott 3 månader efter operation. 
 ♥ Vid sporter med riktigt tung kroppskontakt (kampsport, ishockey,  
  amerikansk fotboll osv. skall diskussion föras med operatören. 
 ♥ Om du går i skolan rekommenderas att du använder ryggsäck. 
 ♥ Återgång till skolan kan ske så snart man orkar. 
 ♥ Återgång till arbete varierar beroende på vilken typ av arbete det  
  är.  

 

 
Uppföljning 
Uppföljning sker efter ca 3 månader och därefter vid behov.  
Ny operation för att avlägsna staget sker efter 3 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 
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RUTIN NUSS operation, vårdprogram 
 

Innehållsansvarig: Mårten Vidlund, Överläkare, Läkare thoraxkirurgi (marvi21) 
Godkänd av: Richard Zätterman, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (ricza) 
Denna rutin gäller för: Verksamhet Thorax; Operation 2 Sahlgrenska 

 

Revideringar i denna version  

Nuss procedur 
 

Arbetsbeskrivning 

Walter Lorenz stöd-stavsystem och stabiliserare är ett kirurgiskt implantat i rostfritt stål avsedd för 
behandling av pectus excavatum.  
Metoden utarbetades av Dr Donald Nuss USA 1987.  
En (ibland två) stålskenor böjs till efter patientens bröstkorg. Skenan avlägsnas efter ca 3 år. 
 

 
 
Risker  
 ● Sedvanlig vid thoraxkirurgi/skopi,  

● Vid genomföring och manipulation av ledare och stag trycker kirurgen på hjärtat med risk för 
□ Extraslag 
□ Arytmi 
□ Blodtrycksfall 

 
Förberedelser på sal 

 Ventilator Maquet FLOW-i: Funktionskontroll 

 Defibrillator: Funktionstest 

 1-tryck 

 TEDA set och bord 

 Tunt videobronkoskop (antifog-medel och silikonolja). Ställs utanför salen 

 Warmtouch, mössa  

 Helkroppstäcke 

 Varmt på sal 
 
Premedicinering 

 T Panodil enligt ordination  

Övervakning och infarter 
● 1 PVK i vänster armven, helst 2.0. Hit kopplas TIVA-set och noradrenalininfusion 
● Ytterligare 2 PVK, helst 2.0, varav 1 i fotven 
● Ev. Artärnål i arteria radialis  
● Dubbellumentub vänster  
● EKG 5 avledning  

 ● BIS 
 ● Temperaturmätning 
 ● Pulsoximetri 
 ● ETCO2 mätning 
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Uppläggning 

 Vanligt operationsbord.  

 Samtliga stöd och operationsbågen fästs på operationsbordets vänstra sida. 

 Patienten ska ligga så långt ut mot höger sida som möjligt.  

 Vänster arm läggs på armbord rakt ut från kroppen.  

 Höger arm läggs upp på vinklat armstöd, avsett för NUSS-operation, över huvudet.  

 Armen fästs med kardborreband som finns på armstödet samt extra gelband runt armbågen, 
som knäpps runt armstödets stag.  

 Liten rund gelkudde läggs som stöd under höger axel. 
 
Vätskor 

 Ringer-Acetat (ej blodvärmare) 

Blodgruppering/Bastest 

 Ja/Ja 
 
Blod 

 Nej 

KAD 

 Ja 
 
Antibiotikaprofylax 

 Cefotaxim 1 g x 3 IV 
 □ Dos 1: 30 minuter före operationsstart 
 □ Dos 2: 2 timmar efter dos 1 

 □ Dos 3: 12 timmar efter dos 2 

 Vid penicillinallergi ges Klindamycin 600mg x 3 IV  
 □ Dos 1: 30 minuter före operationsstart 
 □ Dos 2: 6 timmar efter dos 1 
 □ Dos 3: 24 timmar efter dos 1 

 Vid reoperation pga blödning ges  
□ Cefotaxim 2g x 2 IV i två dygn 

 
Läkemedel 

 Vid TEDA 
 □ Xylocain 10 mg/ml, 10 ml 
 □ Sufenta (50 g/ml), 1ml  
 □ Bupivacain (5 mg/ml), 10 ml 
 □ Bupivacain (2,5 mg/ml) (50 ml Bupivacain 5 mg/ml plus 50 ml NaCl), 100 ml i PCA  
  pump 

 Robinul (0,2 mg/ml) 1 ml 

 TCI Remifentanil (50 µg/ml), 40 ml  

 TCI Propofol (20 mg/ml) 50 ml   

 Rocuronium 10 mg/ml, 5 ml 

 Noradrenalin (0,1 mg/ml) 

 Robinul-Neostigmin (0,5mg/ml + 2,5 mg/ml), 1 ml 
 
ANESTESI 

 Om kontraindikation för TEDA inte föreligger  
 □ Lägg TEDA på nivå TH 6-7 i sittande, under 
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 □ Lätt sedering med Propofol TCI 0,5-0,8 µg/ml och Remifentanil TCI 0,2 ng/ml 
 □ EDA katetern förs 5-7 cm in i epiduralrummet 
 □ Testa för spinalt läge med Xylocain 20 mg 
 □ Aktivera med Sufenta 25-50 µg och Bupivacain 20-35 mg, 20-30 minuter före  
  operationsstart  
 □ Blockaden underhålls med Bupivacain (2,5 mg/ml), 5 ml/timme, bolusdos 2 ml och  
  spärrtid 20 minuter 

 Artärnål  

 Induktion 
 □ Remifentanil TCI 4-6 ng/ml och Propofol TCI  4-6 µg/ml 
 □ Rocuronium 0,6 mg/kg kroppsvikt  
 □ Intubation med dubbellumentub 
 □ Infusion noradrenalin (0,1 mg/ml) kopplas med kort trevägskran till TIVA-setet  

 Dubbellumentub 
 □ Vänstertub används alltid 
 □ Finns i storlekarna 32-41 Fr 
 □ 35-37 Fr till kvinnor och 37-39 Fr till män 
 □ Tubläge vid övre tandraden är vanligtvis 29 cm (man 170 cm lång) 
 □ Tubläget kontrolleras med auskultation och vid behov med videobronkoscopi 
 □ Optimalt läge: Carina identifieras med den blå kuffen skymtande i vänster huvudbronk 

 Underhåll 
 □ TCI Propofol, Remifentanil och TEDA 
 □ Rocuronium vid behov eftersom stor kraft används för att vränga ut thorax 

 Kontrollera blodgas (PaCO2 och BE) 
 □ Ventilation  
 □ Ventilera med 100 % O2 och färskgasflöde 8-10 l/minut i 3-5 minuter före avstängning 

av lungan 
 □ Använd VKTS och PEEP 0 cm H2O 
 □ Vid enlungeventilation   
 ▪ VKTS  
 ▪ Tidal volym 4-5 ml/kg 
 ▪ PEEP 0 cm H2O 
 ▪ FiO2 50-100% 
 ▪ Vid asymmetri i thorax och hypoplasi av ena lungan kan 

enlungeventilation av motsatta lungan leda till höga luftvägstryck 

 Väckning 
 □ Reversering av Rocuronium med Robinul-Neostigmin  
Pleuradrän 

 Drän i höger thorax 

 Operatören ordinerar sugstyrka i cm H2O 
 
Postoperativ smärtlindring och vård 

 Uppvak på TIMA och kvarstannar där över natten 

 Ingreppet är mycket smärtsamt  
 ▪ VAS ≤ 3 när patienten lämnar OP3 
 ▪ TEDA med Bupivacain (2,5 mg/ml) i PCA pump 
 ▪ Inj Toradol 15-30 mg IV ges vid axelsmärta (referred pain) 
 ▪ Inj Rapifen 0,5-1 mg IV ges vid genombrottssmärta  

 Rtg pulm på kvällen operationsdagen 

 KAD ut postop dag 1 på morgonen 

 Viss försämring av lungfunktion kan förväntas, eftersom främre thorax är immobiliserat av 
metallstag, och anatomin är förändrad.  

 Vid asymmetri kan nedsatt diafragmafunktion förväntas  
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 Undvik att patienten kurrar ihop sig i flexionsställning 



 
www.sahlgrenska.se 

Doknr. i Barium Giltigt fr.o.m Version  
26719 2021-10-13 7  

RUTIN NUSS operation, vårdprogram 

 

                          Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 18 (av 22) 

 
 
Operationstid 

 25-50minuter. 
 

Relaterad information 

PM TIVA/TCI 
PM Remifentanil 
Smärtbehandling med thoracal epidural analgesi –TEDA 
PM Thoracotomi/skopi - Anestesi 

Granskare/Arbetsgrupp 

Klaus Kirnö Överläkare, Thoraxanestesi och Intensivvård, VO Thorax 
Kirsten Jörgensen Överläkare, Thoraxanestesi och Intensivvård, VO Thorax 
Mårten Vidlund, Överläkare Thoraxkirurgi, VO Thorax 
Yvonne Hansson, Anestesisjuksköterska, Thoraxanestesi, VO Thorax 
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Bilaga 2 
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