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Jag har frågat runt

• Vad vill unga kardiologer veta gällande narkos?
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Jag har frågat runt

• Vad vill kardiologer veta gällande narkos?

• Hur handlägga Remisser!
• Tål patienten att sövas/opereras?
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Vad är det patienten ska tåla?

• Vad händer vid sövning?
• BT
• Puls
• System-vaskulär resistans
• Pulmonell vaskulär resistans
• Andning/tryck i thorax
• Temperatur
• Vätskeskiften
• Njurfunktion
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Alla tål att sövas

• Men alla tål inte kirurgi...
• Vätskeskiften
• Avkylning
• Stillaliggande
• Position under op
• Lap-skopi…

• IVA-vård…

• Konvalesens...

• Vissa patienter löper en högre risk
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Hur söver vi en patient?

• Intra-venösa droger
• En blandning av smärtstillande och sömngivande
• Både induktion och underhåll

• Gasanestesi
• Både induktion och underhåll

• Varför vill ”vi” ha nål om det går att söva på gas?

• Tub i halsen eller larynxmask eller O2 mask, när har vi vilket? 

• Muskelrelaxantia
• Vad är det och varför ger vi det?

• Depolariserande/icke depolariserande.
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Detta bedömer narkosläkaren

• ABCDE…
• Några krångligheter med luftvägen?

• Nu eller vid sövning. Ev utredning. 

• Något med andningen/lungorna?
• Nu eller vid sövning. Ev utredning.

• Hur är cirkulationen.
• Hjärtfel? UCG. EKG. Aktuella mediciner (endel måste sättas ut).

• Hjärnan/kroppen. 
• Tidigare stroke/TIA? Carotisstenoser? Neurologisk-/muskelsjukdom?

• Var ska patienten sövas?
• Vilken utrusting/övervakning behöver vi?

• Allergier. Dysfagi. Blödningsbenägenhet. Övriga sjukdommar som 
påverkas oss. 
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Preopbedömning (narkosläkarens)

• Enkel (förmodat frisk pat):
• Hälsoenkät ifylld av patienten/samtal kring patientens hälsa
• Ser patienten frisk ut?
• Lyssnar på hjärta/lungor (inte alltid)

• Mer ingående (medicinering eller känd komplicerande sjukdom):
• Lyssnar på hjärta/lungor
• Varm/kall perifert?
• Hudfärg, rosa/röd/blå/vit (om mörk hy: titta på nagelbäddar/slemhinna)?
• Kan patienten ligga plant?
• Ödem?
• Stasade halsvener?
• Medicinering?

• Sjuk patient/inneliggande/akut op:
• Andningsfrekvens?
• Urinproduktion/njurfunktion? 
• AF/BT/HF/POX/artärgas/ScvO2 etc?
• Svullen buk

• Pga ascites eller ex ilius
• Aspirationsrisk?
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Högriskpatient

• Ibland är det solklart – hjärt-kärlsjukdom, hög ålder, lever/njur-
svikt, diabetes, KOL…

• Focus nu på den kardiella risken 
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Högrisk att söva (vad gäller hjärtat)

• Pulmonell hypertension

• Grav hjärtsvikt (systolisk och diastolisk) ssk
• Grav HK-svikt

• Klaffvitier/obstruktion (ex hocm)/shunt

• Medfödda hjärtfel/GUCH

• Arytmibenägenhet 

• Grav kranskärlssjukdom/nyligen infarkt

• Grav obesitas (påverkar både hjärta/lungor/luftväg)
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Och så till de där remisserna…
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Ni blir uppringda:

• Fall 1
• 65 årig kvinna

• Tidigare frisk

• Ska opereras med kilresektion 
pga bröstcancer

• Vid preop-bedömnigen
framkommer:

• Normalviktig

• Ser friskt ut

• Blåsljud över hjärtat 

• Fall 2

• 25 årig man

• GUCH – Enkammarhjärta. Op
som barn x 4. Senast TCPC.

• Ska op coloncancer

• Vid preopbedömnig
framkommer:

• Normalviktig
• Ser frisk ut
• Orkar gå två våningar utan att 

stanna
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Remiss till kardiolog inför narkos

• Tål patienten att sövas?

• Två frågor:
• Vad har vi för patient?
• Vilket ingrepp planeras?
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Var ska patienten sövas/opereras/”grejas 
med i narkos”?

• På denna avd? 
• Vad och vem har vi här…

• På op?
• Vad finns extra här…

• På detta sjukhus?
• Behövs något som inte finns hos oss…
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Vad har vi för patient? 
Detta är ert expertområde

• Hur ser patientens ”cirkulation” ut?
• ”Hjärtfel”? Kranskärlssjukdom? Pulmonell hypertension?

• Hur ser patientens medicinering ut?
• Ändra/lägga till

• Finns det något som kan optimeras?
• Vätska ur? 

• Angio/PCI?

• Ingrepp som måste ske innan aktuell op (ex ny klaff innan bukop…)
• Detta måste ibland stämmas av med kirurg/onkolog/ortoped...

• Behöver pat dras på en “knep-konferens”? 
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Vilken typ av ingrepp är planerat 
och vilken risk medför detta?

• Låg risk:
• Ytlig kirurgi, bröstop, thyroideaop, ögonop, mindre gynop, mindre 

ortopedi (ex minisk), mindre urologi (ex TURP)

• Intermediär risk:
• Intraperiotenal (gallop, hiatus hernia, mjältextripation), endovaskulär

aneurysmop, huvud/hals op, större ortopedi (höft/rygg), större urologi, 
större gyn, njurtransplant

• Hög risk:
• Aorta/större kärlkirurgi, lever/lungtransplant, cystectomi, binjure 

resektion, lagning av perforation i buk, esofagus-kirurgi, lever-kirurgi, 
pancreas
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Låg och en del intermediär-risk patienter 

• Avstämning mellan kardiolog, narkosläkare och 
kirurg/interventionist

• Optimering inför operation

• Kan ofta opereras på hemsjukhuset
• Med extra övervakning etc
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Högrisk patienter

• Multidisciplinär-expert genomgång

• Inneliggande optimering inför op (om tid finns)

• Kan behöva flyttas till annat sjukhus
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Indikation på vad patienten ”tål”
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Patientfall 1, sid 1/4

• 65 årig kvinna

• Tidigare frisk

• Ska opereras för bröstcancer

• Vid preop-bedömnigen framkommer:
• Normalviktig

• Ser friskt ut

• Blåsljud över hjärtat 

• Orkar gå långa promenader. Måste stanna och vila vid trappgång.

• För att vara på säkra sidan ringer kirurgen upp er (kardiolog)
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Sid 2/4

• Vad vill ni göra?
• Allt fint? Inget behöver göras?

• Undersökningar?
• Vilka?

• Prover?
• Vilka?
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Sid 3/4

• Vi tar BT, EKG, UCG 

• Scenario 1: Visar sig vara en bicuspid aortaklaff med tät stenos och  
hypertrof VK, i övrigt ua. 

• Scenario 2: Lindrig AS med lätt hypertrof VK i övrigt ua.

22



Hur handlägga, sid 4/4 

• Cancer som behöver opereras.

• AS som behöver opereras?
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Pat fall 2, sid 1/3

• 25 årig man

• GUCH – Enkammarhjärta. Op som barn x 4. Nu TCPC.

• Ska op coloncancer

• Vid preopbedömning framkommer:
• Normalviktig
• Ser frisk ut
• Orkar i vanliga fall gå 2 trappor

• Ansvarig kirurg skickar remiss till er som kardiolog-konsult
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Sid 2/3

• Vad vill ni göra?

• Undersökningar, Prover?

• Annat?
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Sid 3/3

• Optimerad?

• Välmående?

• Dra på ”knep”

• Op på sjukhus med rätt kompetens.
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Några små-grejer om det är ni som op-
anmäler en patient.

• För att jag inte kan hålla mig nu när ett gäng kardiologer lyssnar 
på mig
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Är patienten optimerad?

• Hjärtmässigt. BT-med etc. 
• Sviktpatienter urvätskade.

• Välkontrollerat BT.

• Sinusrytm? Frekvensreglering om ej möjligt. Pacemaker?

• Patienterna ska (helst) vara lugna och fina innan op.
• Välinformerad och känna att de är i trygga händer. Ev premedicinering med 

lugnande?

• Fastande – alltid? varför?

• I så fin form som det går gällande nutrition, mental ork, provmässigt; 
elektrolyter/Hb etc – hur viktigt är detta?

• Hb

• Fylla på blod eller inte…
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Antikoagulantia

• Behövs den (relativ eller absolut indikation)? Sätta ut?

• Glöm inte att tänka över val av och behov av antikoagulantia
inför en planerad operation.

• En del medel går att reversera/en del måste sättas ut i god tid.

• Tänk på att nedsatt lever/njurfunktion kan påverka.
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Finns uppvak, UVA

• Detta brukar vara en ickefråga på ett mindre sjukhus men är tyvärr en 
omöjlighet att få att fungera bra i alla lägen på ett stort…

• Behöver alla patienter ligga på en uppvakningsavdelning?

• Vad är riskerna postoperativt?
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Om det är ni som är 
interventionisten/operatören

• Kommunicera med narkospersonalen – detta gillar vi - ni 
kommer att bli favoriter direkt

• Innan ni gör saker som påverkar BT/HF/arytmi

• Var är vi i tid
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Sammanfattning

• ”Alla patienter” kan sövas. Men alla tår inte alla ingrepp…
• En del patienter kräver noggrann och extensiv utredning innan, och 

noggrann och extensiv övervakning under, sövning och ingrepp för att 
överleva(!).

• Viktigt att patienten är så optimerad som det går gällande 
nutrition/vikt/vätskestatus/medicinering/HF/BT etc.

• Tidig (om möjligt) avstämning mellan kardiolog och 
narkosläkare, ibland behövs multidisciplinär expert-genomgång.

• Vad behöver utredas?
• Vad behöver optimeras?
• Var ska patienten sövas och när?
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Alternativ till narkos?

• Lokalbedövning?

• Blockader? 

• Spinal/större blockader?
• Vasotonus?

• Effekter hjärtat?

• Effekter lungor?
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ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: 
cardiovascular assessment and management
ESC Clinical Practice Guidelines

Full text
Published in 2014
Reference ESC/ESA Non-Cardiac Surgery Guidelines -
Eur Heart J (2014) 35 , 2383–243
Pocket guidelines
Published in 2014
Reference Pocket Guidelines Abriged version
App
Published in 2014
Reference Pocket Guidelins Mobile App
Slide-set
Published in 2014
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http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/35/35/2383.full-text.pdf
https://www.escardio.org/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ee2607daabb2b410VgnVCM1000004e03a8c0RCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=sv_SE
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-derivative-products/ESC-Mobile-Pocket-Guidelines
https://www.escardio.org/static-file/Escardio/Guidelines/publications/PERIOP2014 ESC_ESA_SLIDES-NON-CARDIAC SURGERY_pptx.ppt


Sista bilden
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Vilka läkemedel ges?

• Hur och vilket sömnmedel/smärtstillande/rogivande läkemedel 
ska vi ge. 

• Peroral/iv…
• Gäller även som patienten bara ska sederas/smär- eller ångestlindra.
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Hur djup behöver sömnen vara?

• Kan man ”översöva” en patient?

• Skillnad sedering/narkos.

• Vaknar alla ur narkos?
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Övertrycksandning 

• Normal andning?
• AF

• TV

• Minutvolym

• Normalt tryck i thorax?
• Vid inandning?

• Utandning?

• I respirator; normalt tryck?
• Topptryck

• PEEP
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Spontanandning

• Måste vi ha övertrycksandning?

• Spontanandning med extra O2 på mask?

• Larynxmask?

• Dubbellumentub
• Vad är det? Varför?
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Cirkulationen vid 
normalandning/respirator

• Venösa återflödet?

• Påverkan på HK?

• Påverkan på VK?

• Trycket i lilla kretsloppet?

• Atelektaser
• Vad är det?

• Hur påverkar de?
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Pågående infektion - sövas eller vänta?

• Ibland anledningen till operationen
• Endokardit

• Empyem/abscess

• Gangrän

• Aggressiv hud/mjukdels-infinfektion

• Etc…

• Ökad risk?

• Kan operationen avvakta?
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Kraftigt obesa patienter

• Sömnapné
• Pulmonell hypertension?

• Lungfunktion, atelektas

• Kärlaccess

• Infektion

• Malnutrition?
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Svår HK svikt

• Vad beror svikten på?

• Fel på HK, ex pga infarkt.

• Trött HK pga pulmonell hypertension

• Vad beror den pulmonella hypertensionen på...

• Detta är mkt, mkt mkt sköra pat.

• Tål narkos dåligt. Men måste vi, så måste vi…

• Bibehåll SR, SVR, PVR

• Väl föreberedd narkos, inget överraskande, allt lugnt. 

• Mkt övervakning, artärnål x 2, PA-kateter, TEE, INVOS    

• Får inte bli hypoxiska, sura, samla på sig CO2, tål ej övertryckandning, får ej bli kalla.

• Ej plötslig volym eller tryckökning i hjärtat. 

• Adrenalin bra i noggrant övervägda doser. 

Vad kan vi optimera innan operation?
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Intrathoracala tumörer

• Här är det svårt att optimera.

• Vad ska göras?

• Kan patienten ligga plant?

• Vad händer när patientens sövs och relaxeras?
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Vävnadens O2 nivå,

pO2
O2 delivery O2 demand

Arteriellt O2

innehåll
Kornar-

blodflöde

-+

Ökat koronarblodflöde

+

O2 Demand:
Wall tension
Myocardial contractility
Heart rate

O2 Supply:
Aortic pressure
LVEDP
Coronary vascular resistance
Heart rate

Myokardiet är (nästan) 
helt beroende av 
aerob metabolism



HK/VK, intraventrikulär interdependence.
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Vänster 

kammare

Höger 

kammare

Diastole Systole



Tryck/volym-kurva för VK
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Tryck

50

100

150

volym
50 100 150

1

2
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1) Aortaklaffen stängs

2) Mitralklaffen öppnas

3) Mitralklaffen stängs

4) Aortaklaffen öppnas

Slagarbete

Vid ökat preload

3

Isovlolumetrisk
kontraktion

Isovolumetrisk
relaxation


