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Kirurgisk grundkurs
Kirurgi = Cheir-hand + ergon-verk ≈ handarbete.
Medicin = filosofi och Kirurgi = praktik.
Problem med kirurgi i historia var: Anatomi (Ingen dissektion och dålig kunskap om
anatomiska), smärta, infektioner, blödningar och att det ledde till hög dödlighet.
Da vinci och Michelangelo och De humani corporis fabrica av Vesalius har lagt grunden
för den moderna anatomi och kunskaper.
Kirurgisk smärta: Snabbhet, Eter vid 1846, Kloroform vid 1847, Kokain vid 1884.
Infektioner: Handhygien (Introducerades av Semmelwis), Bakterier (Pasteur), Aseptisk
teknik (karbolsyra), Gummihandskar (Halsted). Blev långsam acceptans. På 1920 talet
opererade enstaka svenska kirurger fortfarande utan handskar.
Nu används fläktar, handskar, sterilitet, titthålsoperationer osv för att undvika spridning
av infektioner osv.
Blödningar: Tryckförband, brännjärn, ligaturer, tång, blodgrupper och transfusion à
snabb acceptans.

Sårläkning i huden
- Efter 2 veckor – 5 % hållfasthet
- Maximal kollagenhalt efter 3 veckor
- Efter en månad – 35 % hållfasthet.
Viktigt att tänka på innan man ska sy
Statiska tensionslinjer (Langers) påverkar sårläkning. – följ dessa vid incision.
Dynamiska tensionslinjer – muskulärt – följ dess.
Stor glipa – Lättast att sy.
Liten glipa – Tejpa eller klistra. Funkar inte att tejpa på våt hud.
1. Koagulation
2. Inflammation, 2-4 d

3. Proliferation 5-21 d
4. Maturation >1 år

SKEENDE
Vasokonstriktion
Trombocytaggregation
Trombin/Fibrin
Svullnad
Granulocyter, lymfocyter
Makrofager
Fibrin/fibronektin
Epitelisering
Bindvävsnybildning
Neovaskularisering
Sårkontraktion
Ärret bleknar

NEGATIV PÅVERKAN
Rubbad hemostas
Sårinfektion
Stor såryta
Devitaliserad vävnad
Främmande kropp
Hypoxi-rökning, kärl och anemi
Diabetes
Kortisonbehandling
Defekt immunförsvar
Malnutrition

Rökstopp ca 8 veckor innan, helst längre.

Olika typer av sår
VULNUS – sår som orsakat av yttre påverkan
- Skärsår – Läker bra med litet ärr.
- Sticksår – Ofta djupa – exploreras ibland.
- Slitsår – Stor oregelbunden sårhåla – explorera/revidera?
- Skrubbsår – Ofta grus eller asfalt i såret – rengör!
- Krossår – Oregelbundet sår – Explorera/revidera?
- Bitsår – Alltid kontaminerat – lämna öppet!
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ULCUS – sår orsakat av sjuklig förändring
- Ulcus cruris = Fot- och bensår.
- Ulcus ventriculi = magsår.
- Ulcus duodeni = duodenalsår.
1. RENA SÅR
Kirurgiska sår (aseptiska) och dessa
kan förslutas primärt: Sutureras
ofta. Kan också tejpas, häftas och
limmas.
Primärläkning: Sårkanter adapteras.
Ger minimal granulationsvävnad.
2. FÖRORENADE SÅR
Räknas som ej aseptiska sår om < 8
h eller ansikte/hand < 24 h efter
skadetillfället.
Blodstillning alltid, sårtvätt,
sårexcision vid slit eller krosskada.
Sutur om inte främmande kropp
eller bett.
Tvätta: Spola med kranvatten (eller fys. NaCl). Aldrig sprit – skadar vävnad!
Lokalbedövning: Oftast med adrenalin. Undvik nervskador och överdosering!
Mekanisk rengöring: Pincett/peang, borst.
Sårexcision: Skärt bort devitaliserad vävnad vid behov. Ej i ansikte eller skrubbsår.
Suturera: Minskar sårets storlek och hindra ytterligare förorening.
Förband: Skyddar såret och förhindrar infektion till viss del.
Antitetanus: Fullständig immunisering (5 doser) om <20 år. Efter 20 år kan påfyllning
krävas à ge 0,5 ml diTe Booster.
3 vaccinationer: ge 0,5 ml diTe Booster (om >10 mån efter förra). Oklar
vaccinationsstatus ska alltid ses som ovaccinerade.
3. INFEKTERADE SÅR
>8 (6-8)h gammalt sår eller >24 h för ansikte, hand samt primärt förorenat av bitsår
anses vara infekterade. Kräver då särskild handläggning och behandling.
Tvätta alltid och rengör mekaniskt. Lämna öppet fuktigt förband (ev sekundärsutur).
Fördröjd suturering: Efter några dagars förbandsbehandling. När såret ser rent ut med
frisk röd granulationsvävnad. Läker snabbt.
Sekundärläkning: Såret fylls av granulationsvävnad och epitelcellsöverväxt. Tar lång
tid och blir inte ett snyggt ärr.
SÅRFÖRBAND:
Förbandets uppgift: Skydda mot mekanisk påverkan och förorening. Absorberar vätska
och blod från såret. Förstärker sårkanter.
Förbandssorter: Kirurgtejp (Micropore),
kompresser, gasbinda.
Special förband: Mepore, Mepitel,
Duoderm, OpSite.
Såret efter suturering: Bakterietätt 6 min.
Vattentätt efter 6 h. Man kan duscha efter 1
dygn.
Kirurgtejp, kompress med tejpade kanter.
Byt förband om det blöder igenom eller ser
infekterat ut, annars vid suturuttagning.
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TORRA FÖRBAND PÅ TORRA SÅR
Torra sår: Torra gangrän såsom vid mumifierade diabetessår, köldskador och arteriell
sår.
FUKTIGA FÖRBAND PÅ FUKTIGA SÅR
Fysikalisk NaCl- indränkta kompresser, bytes x 2-3/d.
- Hydrokolloida cellulosafibrer: Aquacel
- Alginater (hydroaktiva algfibrer): Sorbact, Sorbsan
- Hydrokollodier: Duoderm, Compeed.
- Semipermeabel film: Op-site, Tegaderm.
- Salvkompresser (utan antibiotika): Adaptic.
- Kompresser med perforerad plast mot såret: Mepitel.
ÖPPNA SÅR
Se till att kompresserna inte fastnar i såret. Se till att såret inte torkar ut (tättslutande
förband). INGEN ANTIBIOTIKA LOKALT! – Usch!
Infekterade sår som fått granulationsvävnad kan tejpas eller sekundärsutureras efter 35 d.
TRYCKSÅR
VAC behandling (Vacuum Assisted Closure)! Finns även andra metoder:
- Proteolytisk enzymlösning: Varidase
- Hyperbar syrgas i tryckkammare
- Dextran, Debrisa
- Strösocker, Honung
- Papaya
- Fluglarver (hungriga, finns på apotek)
- Hyaluronsyra
- Terapeutisk ultraljud, laser, värmebehandling, ljusterapi

Bensår, venösa – 70 %
Orsak: Är ett symtom på underliggande sjukdom. Klaff- och perforantinsufficiens. 3 %
av patienter > 65 år har detta. Kan bli svullen, eksem, brunpigmenterad, ofta ovan
mediala malleolen.
Andra orsaker kan vara arteriell insufficiens, vaskulit och diabetes samt hudtumörer.
Patienter med påverkan på det fibrinolytiska systemet (ex medfödd protein C och
protein S) à ökad benägenhet för trombos samt kraftig ökad frekvens av venösa bensår.
Symtom: Smärtor ibland i sår. Benkramper, tyngdkänsla och eventuellt benödem och
eksem. Odling av såret. Eventuell biopsi om oklar diagnos.
Utredning: ULJ duplex och status. Cirkulationsutredning. Efter misstanke. Utredning för
diabetes om ingen diagnos.
Behandling:
1. Såromläggning, odling (sällan ab – isåfall flukloxacillin)
2. Kompressionsbehandling > 90 % läker. – motverkar ödem –
viktigast! Kompressionsstrumpor och lindning.
3. Varicerkirurgi (ytlig- eller perforantinsufficiens).

Arteriella bensår – se kärlkirurgiavsnittet
Orsak: Arteriosklerotiska plack eller tromber. I stora och medelsmå
kärl. RÖKNING är viktigaste riskfaktorn.
Symptom: Smärta. Tidigare anamnes på vilo- och rörelsesmärta (claudicatio).
Lokalisation: Tår, häl, fot, ankel.
Utseende: Utstansat torrt eller hårt sår/kanter.
Utredning: Pulspalpation, tryckmätning och duplex på fys lab, ultraljud, angiografi.
Behandling: Förbättra cirkulationen med: rökstopp, motion, dilatation av stenos,
bypass, antikoagulantia. Ofta ingen kärlkirurgi utan rökstopp!
Förband: Ej kompression, Duoderm/Torrt. Lågläge med fot för att förbättra cirkulation.
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Diabetessår
Orsak: Neuropati och angiopati i kombination med varandra. Ex sten i skon eller nya
skor samt mindre trauma. à Dålig smärtkänsla och mikrocirkulation.
Symptom: Nedsatt känsel, felställning, (Ej claudikatio-smärta!)
Lokal: Tår, Fotsula, häl.
Utseende: Gula och svarta nekroser.
Förebygg detta istället för att vänta på att behandla! – sockerkontroll och fotvård!
Behandling: Multidisciplinärt fotteam, sårvård, små excisioner, sockerkontroll, etc.
Eventuellt i slutändan även diskussion angående amputation.

Trycksår – decubitus
Patienter med kronisk sjukdom, immobilisering, nedsatt allmäntillstånd etc.
Lokal: Sakrum, häl, ben, höft. Vid utstickande skelettdelar. Förebygg detta! Luftmadrass
och frekventa vändningar samt tidig mobilisering efter operation/sjukdom.
Behandling: Tryckavlastning, t.ex. antidekubitusmadrass, vändning, mobilisering
Excision av nekrotisk vävnad. Omläggning med Aquacel/Duoderm. Ev VAC.

Skavsår
Behåll blåsan om den är hel (Tejpa den som skydd)!
Omläggning: Duoderm, Compeed, fixeras med tejp
Profylax: Dubbla strumpor, ingångna skor, åtdragna skosnören.
Cave: Barfota i nya skor!

Brännskada (Ytlig delhudsskada)
Spola direkt med svalt vatten i 10-15 min (Smärtlindrar och begränsar skadan).
Burn Aid, Burn Free el. likn. – finns vid omläggning.
Brännblåsan
1. Hel blåsa – spara kroppens eget förband (stick ej hål)
2. Trasig blåsa – klipp bort (annars inf i slamsorna)
Förband:
Salv- eller silikonklädda kompresser (fastnar ej).
Aquacel, Mepilex. Plastpåse/handske om handskada.
Såromläggning efter 2-4 dagar (infektion, djupare?)

Helkroppstvätt inför operation
Hudtvätt med Klorhexidinsprit 5 % alt Etanol 70 % under minst 2 min, alt 1 min x 2. Låt
huden lufttorka.
Börja vid planerat snitt och tvätta utåt med stor marginal
Risk för infektion med hudbakterier: Hudtvätt x 2 preop med 4 % Klorhexidintvål och
schampoo, helst 6 min. Därefter rena OP-kläder och renbäddad säng.

Suturer
Tänk på att: Ha samma avstånd ifrån sårkanten på båda sidorna.
Enstaka suturer: Ex madrassuturer. Görs med skärande, kurverad nål och ickeresorberbar tråd. Dessa suturer kan
ersättas av agraffer/staples.
Fortlöpande intrakutan sutur: Gör med
upplösande/resorberbar tråd och behöver
således ej tas bort.
Fortlöpande genomgripande sutur: Sätt
rätt sällan. Är lättare att ta upp enstaka.
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Suturmaterial
Högre siffra = tunnare tråd. En multifilament
tråd är oftare resorberbar och lättare att
knyta då en är räfflad.
RESORBERBAR
- Monofilament: Monocryl, PDS: Hud,
Fascia
- Multifilament: Vicryl: Tarm, slemhinna.
ICKE-RESORBERBAR
- Monofilament: Ethilon (vanligast på
akuten), Prolene: hud, kärl
- Multifilament: Silke, Mersilene: används
sällan…
Monocryl (intrakutan sutur) – 7 dagar hållfasthet
Vicryl (ligatur, subkutan fascia) – 21 dagar
PDS (bukväggsfacia) – 42 dagar

Suturtagning- riktlinjer
Ansikte-hals: 4-5 dagar
Arm-ben: 8-10 d
Buk-bröst: 8-10 d
Händer: 10-14 d
Rygg-fot: 14-21 d
Tejpa alltid efter suturtagning – mindre spänning i såret. Sola inte ärret 0,5-1 år.
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Staples
Kräver en speciell tång vid borttagning. Är ett snabbt sätt och kräver
bara att någon håller igen. Blir snyggt ärr också. Dock så är det dyrare.

Snittföring i huden

Rita snittföringen – följ Langers linjer.
Lokalbedövning i djupa dermis/subkutis (böj gärna nålen för bättre
åtkomst).
Bredd: Längd bör vara 1:2 (2,5) runt hudförändring.
Bedöva runt förändringen så att huden lyfts.
Provnyp efter anslagsväntan: ”Lilla skriktestet”
Vinkelrätt: Skalpell-hud
Första snittföringen, genom epidermis, ett jämnt tag utan att lyfta skalpellen. Sedan kan
man skära mindre tag. Skär man bort hudförändringar måste man ner till subcutis.
Såga inte: Flikigt snitt – infektion, fult ärr.

Snygga sår – fula sår
Pigmenterade ärr: sol, gravida, ammande, asiatisk bakgrund.
Breddökande ärr: suturer – hur länge? På ryggen. Extensorsidan av stora leder. Tänk
på Langers linjer vid suturering.
Hypertrofiska ärr (inom såret): brännskador och böjdsidan av stora leder.
Keloider (utanför såret): Färgade, barn, pubertet, fram på bröst, skuldror, öronsnibb.
Beror på myofibroblaster som producerar patologisk kollagen. Bättre att förebygga!
Behandling:
- Stora: Kompression med elastisk strumpa
- Små: Silikonplåster (Mepiform), ganska dyra
- Dygnet runt, 1-2 års behandling
- Byt var 2-3 månad
- Efter 3-4 v försvinner klådan
- Avslutas när det inte blir hyperemi utan bandage
Sårinfektion: Svullet, rodnat, varmt och smärta. Ta bort förband och kolla om
misstanke.

Abscesser
Furunkel = Infektion som involverar hårfollikeln med engagemang av
dermis och subcutis.
Karbunkel = Multipla furunklar.
Agens är vanligtvis stafylokocker och/eller streptokocker.
Behandling: Antibiotika förkortar sällan förloppet om <5 cm. –
flukloxacillin-kur kan övervägas men i regel incision. OBS feber à AKM!
Ingrepp: Infiltrationsanestesi runt om och långa incisioner. Torka och
spola sårhålan. Tamponad av Aquacel/NaCl-kompresser – FLUFFIGT –
packa ej. Byte dagligen och dusch. Sällan antibiotika ges. Ta odling och
vid recidiverande fall kan flukloxacillin-kur övervägas.
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Postoperativ subkutan sårinfektion
Agens: Risken beror på lokalisation och operationstyp. Vanligaste är Staph Aureus. (Vid
insättning av främmande material i kroppen är KNS och Propionibacterium vanligast.
Gramnegativa och anaeroba vid bukkirurgi.)
Behandling: Kräver att man tar bort alla suturer och öppnar såret. Odling – innan ev
antibiotika (flukloxacillin) sätts in! Rengör mekaniskt och använd sedan Aquacel/NaClkompresser 4-5 dagar – packa fluffigt. Byts dagligen – oftast hos DSK. Duschning.
Återbesök 4-7 d för sekundärsutur/tejpning.

Fingrar och tår
Finger- tåblockad: två stick – dorsalt – lägg på basen av de 4 nerverna. Nål nära
benet – sticker man dorsalt kan man lägga ett finger på palmarsidan av
patientens finger och känna hur det svullnar upp av lokalbedövningen när man
lägger lokalanestetikan på de palmara nervgrenarna! 4 x 1 ml med Citanest 10
mg/ml (Xylocain, Carbocain). Utan adrenalin! – Detta stämmer inte egentligen.
Det var surhetsgraden (pH 1) i en prokain-adrenalinblandning som orsakade
fingernekros under 1940-talet. Adrenalin är oskyldigt. – har till och med fördelar.

Paronyki - nagelbandsinfektion
Inflammation och pus under nagelfalsen och dess bindväv. Associerat med
candida och ökad risk för arbetare som har kontakt med vatten.
Sekundärinfektion med staph och/eller strept eller pseudomonas kan ske.
Ingrepp: Använd ledningsanestesi och stasslang runt tåbasen. Låt blöda. Använd
salvkompress/tryck.
Vid svampinfektion: Loceryl/Lamisil kan användas.

Königs operation – Partiell evulsio av unguis incarnatus (nageltrång)
Nageltrång kan behandlas konservativt med omläggning med alsolsprit. Eventuellt
antibiotika (flukloxacillin vid systematisk infektion eller Terracortril med polymyxin B
örondroppar lokalt).
Ingrepp: Ledningsanestesi. Blodtomt fält över tån skapas mha gummislang. Klipp bort
nageln och skär bort huden. Skrapa sedan bort nagelanlag och sätt sedan eventuellt en
sutur.
Finns olika varianter där den rekommenderade är ”kemisk König” som kan utföras
oavsett pågående infektion och stillar blödning. Den kemiska substansen är Fenol.
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Subungualt hematom – blå nagel
Klämskada à blödning i nagelbädden under nageln. Orsakar svår smärta.
Ingrepp: Töm genom att göra ett hål i nageln med ett glödat gem. Kräver ofta ingen
bedövning eller särskild utrustning.

Infekterad pilonidalcysta (pilonidalsinus)
Infekterad hårsäck vid sakrum i övre delen av crena ani. Hår växer nedåt subkutant à
främmandekroppreaktion. Saknas alltid förbindelse
till analkanalen till skillnad ifrån analabscesser.
Inflammationen kan leda till abscessbildning. Kraftig
ökad prevalens hos håriga människor och
yrkeschaufförer, främst unga män.
En pilonidalcysta ger sällan symtom innan den blir
infekterad. Ingrepp sker vid besvär. Pits = där håren
sticker upp.
Sinus = öppningen som tömmer sig på pus då och då.
Öppnar och stänger sig.
Ingrepp: Incision i
lokalanestetika (l.a.). Torka ut
innehållet och dagliga
omläggningar. Eventuellt NaCltamponad. I senare skede
operation.
En eller flera poröppningar med
hårstrån i crena ani.
Excision i l.a. av öppningarna i
creni ani inklusive infekterade
intilliggande hårsäckar. Sedan primärsutur eller
lämna öppen med fluffig tamponad.
Alternativt kurretage i fistelgången.
Recidiv: Excision med lambå för att täcka defekt.

Incarcererande hemorrojder
Hemorrojder som förblir prolaberade och inte kan reponeras. Då kan trombotisering
ske (incarcerade). Dessa är vanligtvis större än analhematom och analöppningen är
engagerad. Prolaberade hemorrojder har rektalslemhinna! Mycket stark smärta vid PR.
Viktigt att skilja ifrån analhematom! – olika handläggningar. För dessa gäller:
1. Konservativ behandling (reponera hemorrojden om möjligt); alsollösning,
bukläge, analgetika, laxantia, sjukskrivning. Tar tid innan effekt.
2. Operation i narkosläge av rutinerad kolorektal kirurg.

Perianalt hematom – analhematom
Uppstår vid en subkutan venös blödning från venae hemorrhoidales externae och kan
sitta vartsomhelst runt analöppningen. Är ofta solitära och bildar en 1-2 cm spolformad,
blå-skimrande knuta under huden och ger plötslig
smärta. Oftast värre vid krystning.
Ingrepp: Operation om stora besvär och kort anamnes
(<3 dagar) genom.
Infiltrationsanestesi à incidera och kläm ut koagler à
Excidera (ger inga kvarvarande hudflikar) och lämna
såret öppet med en kompress. àDuscha 2-3 ggr/dag.
THD (återkommer om detta) kan vara en alternativ
operativ behandlingsform vid större besvär.
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Exstirpation av atherom och lipom
Sker genom infiltrationsanestesi. Syftar till att ta ut knutan (lipom/atherom) ur huden.
Rita ut konturerna innan bedövning.
Atherom (talgkörtelcysta): Uppstår då utförsgången blivit tilltäppt. Ta med hud och
körtelmynningen, ovalt snitt ner till kapseln. Fria hela kapseln med sax och lyft upp.
Sedan hudsuturer men INTE om såret är infekterat. Vid infekterat atherom – incision,
töm på pus och talg och excision dagen efter.
Lipom: Är en fettknöl i huden. Rakt snitt ned till kapseln. Fria runt den tunna kapseln
med sax. Kläm/kräng ut lipomet och sedan hudsuturer.

Infektion i ansiktet
Farliga triangeln (ovan mun-öron) ska man vara uppmärksam på. Odla alltid! àge
sedan Heracillin och Kåvepenin.
Risk för sinustrombos om periorbitalt ödem. Kontakta alltid infektionskonsult och
diskutera inläggning. Ge heparin och antibiotika i detta fall.

Traumatiska sår

Sår kan sys inom 8 (6-8 h) timmar eller inom 24 h för ansiktet. Sedan anses de vara
förorenade. SUTURERA ALDRIG VID BETT! – antibiotika?
Sår som inte läker och besvärar mkt – misstänkt främmande kropp! – ultraljud?
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Akut buk
= Akuta buksmärtor eller ont i magen. Utvecklas inom någon minut till ett dygn. Har
100-tals olika orsaker.
Handläggning av akut buk är ofta att fatta beslut med stöd av bristfällig information.
Att ta hand om en patient med akuta buksmärtor kan därför vara svårt.
KIRURGISKA/UROLOGISKA DIAGNOSER:
- Appendicit
- Ileus
- Pankreatit
- Divertikulit
- Volvulus
- Cholecystit
MEDICINSKA/INFEKTIONS DIAGNOSER:
- Gastroenterit
- AKS
- Pyelonefrit
- etc
GYNEKOLOGISKA DIAGNOSER:
1. Rupturerad extrauterin graviditet – x
2. Gyn-infektion (salpingit etc)
3. Torsion-ruptur
Akut buk: Oftast diagnosticeras det som buksmärtor UNS – ca 50 %. Främst gallvägar,
app (nästan alla opereras), ileus, malignitet, urinvägar, magsår, GI-blödning (skoperas
ofta), divertikulit och pankreatit.

Handläggning och 5 beslut man måste ta
1. Är tillståndet akut livshotande? – Vägledning av ABCDE och diagnosmisstanke.
Behövs akut livräddande åtgärder (stabilisera vitalparametrar – reevaluera!)?
Direkt till operation (sker sällan)?
2. Behövs akut smärtlindring? - Opioider eller NSAID beroende på diagnos. Enligt
tradition avstår man smärtlindring innan diagnos men oklart om det verkligen är
rätt handlagt.
3. Indikation för akut radiologi? – Helst efter att patienten är stabiliserad.
4. Behövs inläggning? Åtgärder? – Ohållbar smärta, kan ej försörja sig per os,
verifierade diagnoser eller behov av
inneliggande utredning mm.
5. Behöver patienten följas upp? –
ompalpation imorgon istället?
Poliklinisk uppföljning?

Diagnostik
ANAMNES
-

När började smärtan? Vad gjorde du
då? Relation till födointag, rörelse,
avföring?
- Var började smärtan? Smärtar det
nu? Strålar smärtan ut?
- Hur är smärtan karaktär? Kontinuerlig (molvärk)? Intervaller? Svår smärta?
Värre/bättre av vila/rörelse (inflammation/stensmärta)?
- GI-anamnes som innebär kräkningar/illamående, förändrad avföring, gasavgång.
- Infektionstecken, UVI-besvär, tidigare/nuvarande sjukdomar,
- ALARMSYMTOM såsom viktnedgång, anemi, blod i avföring, dysfagi, ändrade
avföringsvanor.
Insättande
Utveckling
Blixtsnabbt
Snabbt till max – perforerat ulcus, rupturerad aorta.
5-15 min
Vågformat – gallsten, njursten
Långsamt insättande
Gradvis stegring – app, divertikulit, pankreatit
Oftast snabbt
Intervallartat – ileus.
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”The Big Five” (de mest akuta kirurgiska diagnoserna):
- rAAA (rupturerat aortaaneurysm), tarmischemi, ileus, perforerat ulcus och
pankreatit.
- Glöm dock inte mjältruptur och andra aneurysmblödningar.
- Övre och nedre gastrointestinala blödningar ger oftast ej akut buksmärta och ingår
således inte i denna samling.

STATUS - bukstatus
Bukstatus bör föregås av allmänstatus; vitala parametrar, pulm, cor.
Inspektion: BBF – blotta blygden först! – ta med hela magen! Utspänd buk? Tidigare
operationsärr? Synliga pulsationer?
Auskultation: Tarmljud? Tyst buk (paralytisk ileus)? Blåsljud?
Perkussion: Främst vid utspänd buk (tympanistik = gas, dämpad = vätska)
Palpation: Ögonkontakt. Ytligt varv och sedan djupt varv – börja ej vid smärtan.
Släppömhet kan tyda på peritonit. Leta efter resistenser och tydlig palpömhet.
Per rektum: Bör ingå. Prostata, resistenser, sfinktertonus, avföringsfärg. Fekalom?

LABPROVER
Venös blodgas – Tas på akuten. Ofta felvärden i många fall. Elektrolyter är bra att ha.
- BE, Laktat (ischemi?), Ca-fritt, pH, anjon gap, St Bik,
- pCO2, pO2, sO2,
- Bilirubin, Glukos (diabetes), Hb (blödning?)
- Kalium. Natrium.
Basprover
- CRP, Blodstatus (Hb, EPK, EVF, MCH, MCHC, LPK, Tc)
- Na, K, krea – njurfunktion och vätskebalans
- Glukos
Urinprover
- Urinsticka (Blod? Infektion? Läcker?)
- Graviditetstest på alla fertila kvinnor.
Bukprover
- CRP, Blodstatus
- Bilirubin, ALP, ALAT/ASAT, LD, Elektrolyter
- Pankreasamylas
Övriga provgrupper på akuten
- Anemiprover (blodstatus, LD, Järnmet, Retik, B12)
- Blodgruppering + BAS test
- Galla/ikterusprover (Buk + PK)
- Hematemes/Melenaprover (Buk + APT-tid, PK)
- Traumaprover (Buk + etanol, paracetamol, PK, Salicylat, st bik)

BILD-DIAGNOSTIK

Anamnes och frågeställning måste matcha. För många frågeställningar är inte okej. De
flesta buk-patienter passerar röntgen någon gång.
Ultraljud och DT är vanligaste undersökningarna.
Ulj: Även behjälpligt vid vissa ingrepp.
DT: Ökar kraftig – Dock hög strålningsdos och bör undvikas
om möjligt.
DIAGNOSTIK
1. DT-bös: Översiktlig DT med så låg strålningsdos som
möjligt. Funkar ofta. Egentligen är det en DT-buk och inget
annat.
2. Ultraljud gallgångar: Akut och senare i förloppet. Lever,
gallgångar, pankreas, njure etc. Är mycket man kollar på
samtidigt.
3. Lungröntgen (Kan simulera andra kirurgiska buk)
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4. DT-buk med kontrast (Laddar upp parenkymatösa organ och kärl. Ev MR men det
får man aldrig till akut – ev dissektion av kärl.)
5. Akut colonundersökning med kontrast
6. DT urinvägar/ akut urografi: uppladdning eller inte? Komplett eller partiellt
hinder? Är samma sak som en DT-buk egentligen.
Metod kan väljas av röntgenläkaren om man skickar en ordentlig remiss med status och
anamnes. Intorkade patienter bör vätskas upp innan röntgen. Väldigt, väldigt gamla
människor kan vara en kontraindikation. – fynd man inte vill veta?

ENDOSKOPI – man tittar in i en naturlig kroppsöppning (Inte laparoskopi alltså)
Rekto/proktoskopi – görs på akutrummet – Blödning? Tumör? Hemorrojder?
Gastroskopi – Kan göras akut. – Ex vid akuta kräkningar med blod i.
Koloskopi – Utesluta tumörer, blödningar osv.
Laparoskopi – Öppna upp och undersöka eller operera. Ex app, galla osv.
ERCP – Endoskopis Retrograd ColangioPankreaticografi. En gastroskopi där man går in i
papillen och sprutar kontrast. Åtgärdar gallstenar.

Akut buk – del 2 – Specifika sjukdomar
Perforerat ulcus
Symtom: Snabbt påkommen central smärta. Går hål snabbt och ger stor smärta.
Status: Brädhård buk, man får peritonit av detta. Kräkningar ev, ovanligt med blodiga.
Långsamt insättande feber ev. Sällan mörk avföring då det inte blöder så mycket.
Lab: ofta helt ua i det akuta skedet då de kommer in SNABBT.
Bild: Fri gas i buken kan ses på DT-buk med frågeställning perforation – Fråga inte efter
fynd! Här räcker LÅG stråldos CT.
Åtgärd: V-sond för avlastning och operation. Sy ihop direkt eller med omentum som
täcker över. Laparaskopiskt på DS, även öppen operation kan gå. Om baksidan av
duodenum drabbas är det lättare med öppen kirurgi. Nexiumbolus kan ges. Vid atypisk
bild och annan misstanke kan biopsi tas. Ofta H. Pylori orsakat även NSAID kan orsaka
det. Skyndsam handläggning ger bättre prognos. Förbättras snabbt och blir snabbt bra
igen. Uppföljande gastroskopi. PPI insättning och ev eradikeringsbehandling.

Gallstensanfall
Symptom: Kontinuerlig smärta. Kraftig smärta. Under höger arcus och ryggen. Vissa
maträtter (feta/råa grönsaker) kan påverka och förvärra. Refererade smärta till höger
axel och arm. Akut cholecystit vill ligga stilla. Men stenanfallen vill röra på sig. Kan
kräkas en del. Snabb viktnedgång ger ökad stenbildningstendens.
Status: Palpöm hö arcus.
Lab: Ev förhöjda levervärden. Inga höga levervärden om de sitter i blåsan.
Choledochustilltäppning à bilirubin och leverprover stiger. ALP och GT kan stiga.
Bild: Ultraljud i första hand. Ev MRCP eller ERCP.
Åtgärd:
- Gallsten: Toradol 30mg, 1 mg iv/im. Pronaxen. Oftast hem.
De som inte får smärtlindring av läkemedel kan läggas in för
operation. CAVE gravida!
- Cholecystit: Inläggning + subakut operation.
- ERCP och papillotomi för patienter med sten i gallgång.
En cholecystektomi kan vid behov omvandlas till ERCP eller
transcystisk extraktion om sten i choledochus.
Ålder är ingen kontraindikation för operation. Efter operation får
man en vidgad choledochus.
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Akut pankreatit
En akut påkommen inflammation i pankreas. 30 % gallsten, 30 % etyl, 30 % övrigt.
Orsak: Etylöverkonsumtion eller gallsten som obstruerar sfinkter Oddi. Män oftare
etylorsakad och kvinnor oftare gallstensorsakad. Detta orsakar proteasaktivering,
mikrocirkulatoriska förändringar och leukocytberoende inflammationsprocesser pga
ökat tryck i pankreas. Risk för multiorganssvikt och/eller svårare pankreatit!
Symtom: Smärta i epigastriet och ryggen. Illamående, kräkningar, paralytisk ileus.
Subfebrilitet. Ha koll på urinproduktionen pga inflammationen.
Status: Palpöm, lokal peritoneal retning i epigastriet vid palpation. Olika grader av
cirkulatorisk påverkan. Värdera vätskebehov och feber extra.
Lab: Pankreasamylas. CRP är bra för att följa förloppet. Lågt till en början men stiger
sedan rejält och sedan ned igen. Pankreasamylas minst 3 gånger över normalvärdet.
Bild: ULJ gallvägar för att undvika gallsten. Man kan se vidgad choledochus. Ibland CT.
Vid svårare pankreatit/organssvikt à DT (pseudocystor, nekros och/eller abcesser)
Åtgärd:
- Inläggning: alla patienter.
- Fasta tills patienten haft smärtfrihet i 48 h.
- Dropp som styrs av urinproduktion, upp till 6 liter första dagen kan behövas. Risk
för uttorkning pga kräkningar. KAD för urinmätning.
- Morfin, MEWS, glukos-kontroll. Viktigt att observera annan organsvikt.
- Subakut ERCP om sten. Oklar diagnos; CT inom 6 veckor.
- IVA vård om svår pankreatit/organssvikt pga hög mortalitet och multiorgansvikt.
Scoringsystem: Ranson score och Imrie score – ju högre poäng ju svårare pankreatit.
Svårare pankreatit kan leda till multiorganssvikt
Organssvikt
Respirationsvikt
Cirkulationssvikt
Njursvikt

Tecken
Ökad AF och CO2, desaturation trots
syrgas.
Takykardi, hypotension trots vätska
Oligur/anuri trots vätska/diuretika.
Förhöjt krea/urea.,

Monitorering
Artärblodgas, pulsoximeter,
AF, dyspné.
HF, arytmier, BT,
kyla/halsvensstas/perifera
pulsar/kladdighet.
Krea, urea, timdiueres,
ödemgrad, kroppsvikt.

Åtgärder
NIV (efter intubation), ökad syrgas,
PEEP, ev sugning, höjd huvudända.
Vätsketerapi, arytmikorrigering,
inotropt stöd vb.
Vätsketerapi, el-optimering,
diuertika, dialys

Njurstensanfall
I njuren finns kalkar (större och mindre). Tre trånga passager:
1. Övergången till pelvis renalis (PUJ)
2. Överkorsningen iliaca communis.
3. Genom blåsväggen.
Symtom: Akut insättande smärta i flanken (max efter ca 10 min). Smärtutstrålning mot
rygg/ljumske. Rör sig helst. Icke-febril.
Status: Palpationsömhet i flank och dunköm över njurlogerna. MEWS stabil.
Lab: Urinsticka – Positivt Hb.
Bild: DT-urinöversikt ev med kontrast (om oklara smärtor) alt akut urografi. Ultraljud
kan visa hydronefros/sten/vidgat njurbäcken/hydrouretär/infiltration av fettvävnad.
En viktig fråga som man ska ställa vid DT är ifall båda njurarna laddar upp och
utsöndrar samtidigt. Vanligtvis sitter stenen vid ostiet. DT kan göras utan kontrast.
Åtgärd: Vid klinisk misstanke ska man smärtstilla med NSAID (Toradol 1mg/ml iv/im,
30 mg) och ibland inläggning. Eventuell avlastning med J-stent eller nefrostomi vid
avstängning. Kontroll CT alt urografi inom 14 d från symtomstart för att följa stenen.
Avstängningspyelit = Uretärsten som legat och täppt till
à infektion: Kräver akut DT samt blod- och urinodlingar.
Bredspektrum-antibiotika och avlastning (nefro eller Jstent)
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Ileus
= Vrida sig = Tarmvred à Passagen genom tarmen fungerar inte.
2 typer:
1. Paralytisk ileus: Inflammation, nyopererad (ofta naturligt), opioder, tarmischemi.
2. Mekanisk ileus: Brid, adherenser, gallsten, bråck, stenoser, tumörer.
Tunntarm: Brid (bindvävsstråk), adherenser, gallsten, bråck, stenoser, främmande
kropp, invagination.
Tjocktarm: Bråck, stenoser, tumörer, volvulus (75 % i sigmoideum och resten i
ceakum) och fekalom. Kan kräva akut reponering. Tumörer; komplettera utredning med
koloskopi, Px och DT-buk. – undvik akut operation. Obstipation – lavemang!
Gallstensileus: Vid fistulering mellan gallblåsan och tarm vid cholecystit. à Större sten
ut i tunntarmen och gas/kontrast i gallvägarna. Syns stenen? Vanligen en överraskning –
fastnar i ileocaekalöppningen.
Volvulus: Drabbar ofta caekum och sigmoideum. Inbegriper endast tjocktarmen.
Ofta uppdriven buk och tympanistisk ton när man perkuterar. Kan bli ischemi men är
inte jättevanligt. Mindre akut insjuknade.

Tunntarmen – oftare mer akut påkommen.
- Adherens = sammanväxningar. Kan lösa sig själva.
- Inklämt bråck: Navelbråck, ljumskbråck, epigastricabråck, stomibråck.
- Inre herniering – ”Slitsherniering” efter Gastric bypass bland annat. DT med
kontrast iv och po. Operation med slitsförslutning.
- Invagination – Tarm som ”skjuter sig in” eller ”sväljs” av intilliggande kaudala
tarmparti. Främst hos <4 åringar och vuxna med Meckels divertikel eller tumör.
- Mb Chrons som skapar stenoser.
Colon/rektum: Tumörer och fekalom.

Symtom
Kräkningar som uppträder tidigt vid proximalt hinder. Mörkare kräkningar vid distala.
Buksmärta som oftast är plötsligt insättande smärta som sedan går i intervaller pga
distension och nekros av tarmväggen.
Upphävd tarmtömning och gasavgång som kan föregås av diarré/förstoppning.

Anamnestiska frågor
-

Tidigare tarmvred.
- Smärtanamnes
- Avföringsanamnes/gasavgång
Andra sjukdomar? – IBD
- Läkemedelsanamnes? – Opioder
Förstoppningsproblematik.
- Kräkning
- Duration
-Tidigare opererad
Bråck?
- Blod i avföring?
- Malignitetssymtom?
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Status
Allmäntillstånd och MEWS bör dokumenteras och reevalueras.
Inspektion: Uppdrivenhet? Ärr (adherenser)? Bråck?
Auskultation: Tyst? Metalliska tarmljud (eko i en grotta) av resonans vid tarmrörelser
då vätskefyllda och vidgade tarmslyngor ger upphov till detta.
Perkussion: Tympanistisk ton?
Palpation – ytlig och djup: Peritonitstatus? Resistenser?
Ljumskar: Ljumskbråck? – Lyft på täcket!
Per rektum: Fekalom? Blod? Främmande kropp?

Utredning
Lab:
- Elektrolyter: vätskebalans? Viktigt vid kräkningar.
- LPK/CRP: Kan utvecklas efter ett tag.
- Hb: Blödning?
- Laktat: Ischemi?
Radiologi
- DT-buk: Tidigare väl använt är DT-bös. Är en bra undersökning.
- Tunntarmspassage: Dricker kontrast och ligga på höger sida. Sedan en bildserie
som tas. Man ser då hur långt kontrasten har kommit. Kontrastmedlet kan lösa.
- Colonröntgen
RÖNTGENFYND
- Paralytisk ileus: Hela tunntarmen lätt vidgad.
- Mekanisk ileus: Distention ovan hindret. Sammanfallen tarm nedan hindret.
Vätske-/gasfyllt ovan.

Behandling och åtgärder
- V-sond för att motverka kemisk retning och aspirationsrisk.
- Sätta in dropp för att motverka uttorkning. – ha koll på elstatus
- Inläggning och passageröntgen. – vissa ileus löser sig av kontrastmedlet.
- Smärtlindring och antiemetika – lindra illamåendet.
- Ställningstagande till exspektans eller operation.
PÅ AVDELNING
- Bevaka MEWS och smärtstatus.
- Vätskebalans: El-kontroll och ersätt förluster. Ställningstagande till KAD?
- Är mest natrium man förlorar vid kräkning – varje liter kräkning ska besvaras med
en liter NaCl.
- Ompalpation och följ passage-bilder
- Operation antingen lapp eller öppen Hur länge kan man vänta? – 24 h oftast.
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När är det bråttom – perforation eller strangulation!
Vid mer kontinuerlig smärta eller då det är progress av bukstatus à peritonit
Feber och CRP-stegring kan också tyda på peritonit eller komplikation.
Strangulationsileus: Ger ischemi och ”Pain out of proportion” som sällan kan
smärtlindras. Kan inte uteslutas av DT.
Kolonileus: Ömhet höger fossa. Oftast är det caekum som perforeras. Avlastande
stomi?

Mortalitet – eller vad patienterna dör av.
-

Aspiration à kemisk pneumonit
Perforation à buksepsis
Strangulation à buksepsis
Komplicerande infektioner till följd av ileus

Komplikationer till parenteral nutrition
Hyperglykemi – Hög och för snabb glukostillförsel ofta i kombination med diabetes.
Använd infusionspump, sänk hastigheten och överväg insulin för att undvika detta.
Illamående – för snabb tillförsel och hög energimängd samt dehydrering. Viktigt att
utesluta andra orsaker till illamåendet. Annars kan man sänka hastigheten och använda
infusionspump eller ge en lösning med lägre osmolalitet.
Förhöjda levervärden – Beror på för hög energinivå. Uteslut andra orsaker. Sänk
hastigheten och försök hitta lösningar md annan fettemulsion.
Stigande urea – nedsatt njurfunktion, för hög kvävetillförsel och för låg energitillförsel.
Lösningen är att minska tillförseln av kväve och öka energi.
Refeeding syndrom
Sker ofta efter 4 dagar ifrån starten av re-feeding. Symtom är takykardi, feber och snabb
viktökning. Sänk tillförseln, kontrollera vikt 1 gång/dag, tempkontroller och kontrollera
elektrolyter.
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Proktologi
Hemorrojder, fissurer, anal hematom, fistlar, abscesser, analcancer.
Malignitetssymtom (viktnedgång) och stoppsymtom (tumördiagnostik och
stomibehov) måste frågas om!
Vanliga – 90 % har någon gång i livet besvär men är ofta självläkande.
Anal prolaps: Bara slemhinna sticker ut.
Rektal prolaps: Hela tarmväggen.

Hemorrojder
Vanligt – 50-90 % upplever besvär någon gång i
livet. Prevalens 5-15 %? Vanligare hos män. Alla
föds med hemorrojder. Hemorrojder är
analkuddar med:
- Tjock mukosa
- Venösa plexa
- Upphängda med kollagenstrukturer till
rektalväggen (Parks ligament)
Lokaliserade:
- Höger anteriort (klockan 11)
- Höger posteriort (klockan 7)
- Vänster lateralt (klockan 3)
De bildas alltså av submukösa utbuktningar från tre grenar av venae hemorrhoidalis
superior.
Många använder klockslag för lokalisation. VIKTIG KONTINENSFUNKTION!

Klassifikation

Finns olika klassifikationsmodeller, ex Goligher, Lunnis, Morgado och Thomson. Oftast
används Golighers skala i SLL.
Detta är en prolapssjukdom. INTE en kärlsjukdom. Det är en slemhinneprolaps! Men
blödningen består av kärl och därför kan behandling ibland riktas in på dessa.
Grad 1: Endast belägna i övre delen av analkanalen. Fylls i samband med krystning och
defekation. Symtom utgörs vanligtvis av sparsam blödning.
Grad 2: Prolaberar tillfälligt ut genom analkanalen i samband med defekation men
reponeras spontant efter defekation. Kan ge blod på pappret.
Grad 3: Förblir prolaberade efter defekation men går att reponera. Kan även denna ge
blod på pappret.
Grad 4: Förblir prolaberad och går EJ att reponera. Utsätt för nötning och genomgår
skivepitelmetaplasi och får ett grå-vitt utseende. Den yttre analhuden blir flikig och i de
subkutant belägna venplexus kan trombotisering uppkomma.
Kompresser och strösocker (osmotiskt aktiv och drar till sig vätskan ifrån hemorrojden)
på en grad 4 kan göra det möjligt att reponera. Bättre än att riskera skada på sfinktern
med operation.

20

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras
Symtom – 5 kardinalsymtom
-

-

Smärta: Inget vanligt symtom. Främst vid trombotisering. Ömhet kan förekomma.
Blödning: Måttlig blödning (ljusröd) vid torkning eller stänk i toaletten.
Större mörkröda blödningar vid krystningar då slemhinnan går sönder, särskilt i
samband med prolabering – denna typ av blödning slutar spontant vid reponering
och återgång till normalt buktryck.
Ibland kan koagler samlas i ampullen och ses vid defekation – vid retrograd
transport i tjocktarmen kan dessa simulera kolonblödning.
Klåda: Skör slemhinna och vätska ger känslig slemhinna.
Soiling: Nedsmutsning av underkläder. Vätska som passerar à skör hud à klåda.
Prolaps: av hemorrojderna. Kan reponeras spontant eller med mekanisk hjälp.

Undersökning
Syftar till att fastställa diagnosen och utesluta malignitet.
Rektalpalpation/inspektion: Endast grad IV kan ses direkt. Grad II och III kan
eventuellt ses vid krystning. Icke-trombotiserande hemorrojder är i allmänhet ej
palpabla.
Rektoskopi/proktoskopi: Krävs för grad I. Främst inre hemorrojder som leder till
blödning, flytning och klåda.
Uteslut tumör! En kompletterande kolonutredning om >40 år bör göras.

Etiologi
Klassiskt orsakas det av förstoppning. – men det stämmer inte.
Snarare diarré som orsakar hemorrojder. - Oregelbunden mage. Tarmreglering kan
hindra upprepade hemorrojder. Ett område där det förs diskussioner.

Behandling - konservativ
-

Kostreglering för att motverka lös/hård avföring
Antiinflammatorisk terapi (Xyloproct, Scheriproct Supp/Salva) – max 2 veckor!
Inte mer! – Är risk för rebound när man avslutar kuren. – Främst vid besvär.

Behandling - invasiv
- Baronligatur – Gummibandsligatur. (görs på mottagning)
- Injektionsterapi – kemikalier sprutas in (görs på mottagning)
- HAL/RAR, THD
- Milligan-Morgan
- Ferguson konventionell/ligasure
- Staplad Hemorrojdopexi
OBS! Behandling ger bakteremi och blödningsrisk. Se upp med
antikoagulantia, immunosuppression! Endokardit profylax!
BARONLIGATUR – GUMMIBANDSLIGATUR
Görs på mottagning via ett proktoskop och ett instrument som
griper tag i hemorrojden och fäster ett gummiband runt den à
nekros och hemorrojden ramlar av.
INJEKTIONSTERAPI – SKLEROSERING
Injiceras in vätska (Polidokanol) via proktoskopi som skapar irritation och
hemorrojden lossnar. Injektion ska ske submuköst, bleknar det vid injektion
ligger man för ytligt. Man ”löder” fast hemorrojden med slemhinnan.
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THD – Transanal Haemorrhoidal Dearterialization
Genom ett specialbyggt proktoskop som innehåller Doppler för att hitta artärer,
sutureringsmekanism och ett slags gummiband som sys fast och lyfter allt. Man knyter
av blodflödet till hemorrojden och lyfter upp dem innanför analöppning. Riktar in sig på
artären men det är ju ingen artärsjukdom. Är en annan mekanism som gör att effekten
är god. Större återfallsfrekvens än Milligan.
ÖPPEN OPERATION ENLIGT MILLIGAN
Om de två föregående procedurerna inte har
fungerat. Är en väldigt effektiv metod.
Nackdelen är man får stor smärta 2-3 v efter
operation. Man tar den dermala komponenten
och tar bort den. Innebär alltså att man skär
bort hemorrojden och sedan får såret
sekundärläka för att undvika abscesser.
SLUTEN HEMORROJDEKTOMI – Ferguson’s
Hemorrojd vävnad excideras och mukosan samt huden sys ihop och tillåts inte att
sekundärläka. Enligt studier är effekten INTE mindre smärta som tanken var.
STAPLAD HEMORROJDOPEXI – Staplad hemorrojdektomi
Borttagning av en stor del av hemorrojdvävnaden. Återplacering av resterande
hemorrojdvävnad genom att man tar bort normal slemhinnan OVANFÖR och nitar fast
dessa. Man hänger då upp hemorrojder. DOCK väldigt hög återfallsfrekvens jämfört med
Milligan. Dock snabbare läkning och mindre smärtsamt. Rekommenderas endast vid
grad II eller III.

Inklämda hemorrojder
Drabbar oftare den yngre patienten då dessa har bättre sfinkterkraft. Kan ge ischemi!
Måste reponeras! Men INGEN extensiv kirurgi. Man tar patienten på återbesök och gör
nödvändig kirurgi elektivt!

Anal hematom
Orsakar stor smärta pga spricka i venösa plexat. Kan sitta runt hela
ändtarmsöppningen. Bildar vanligen 1-2 cm solitärt, spolformad, blåskimrande knuta
som ger plötslig smärta. Uppkommer vanligtvis i samband med en krystning. Vid
palpation kan man känna koagel under huden. Viktigt att differentiera gentemot
incarcererande hemorrojder som vanligtvis är större, har rektalslemhinna och är
mycket smärtsamma vid analpalpation.
Behandling: Smärtlindring; lokalbedövningsmedel med adrenalintillsats injiceras på
toppen av hematomet.
Incision och uttömning av koagel ger omedelbar smärtlindring. Lämna öppet med liten
kompress. Sedan hem med egenvård utan uppföljning.
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Analfissur
Spricka i analöppning av någon anledning. Orsakar stor smärta. Men de måste
undersökas – kan ibland inte ens gå att göra PR! Allt under linea dentata har hög
innervering och gör således väldigt ont. 90 % av analfissurer sitter bakåt och de är de 23 cm mesta distala delarna som drabbas av analkanalen. En portvaktstagg (ödematös
hudflik) kan synas pga kronisk inflammation.
Undersökning: Ge Xylocain-gel. Vänta 20 min. Proktoskop gör troligen för ont. Sära på
glutéerna och undersök med fingret. Hög sfinktertonus oftast vilket ger smärta. Ofta gör
proktoskopi för ont. Leta då efter kanter, muskelfibrer, portvaktstagg eller
inflammatorisk polyp. Ibland kan en Px skickas vid misstanke om analcancer.
Symtom:
Defekationssmärta, ljusrödblödning vid dorsala medellinjen och nedan linea dentata.
Fekalom kan uppkomma pga ovilja att tömma tarmen.
Kan vara akuta eller kroniska. Sekundär eller primära.
Etiologi
Utlösande orsak: Snabb tryckförändring i anus (?). Trauma.
Kroniciterande orsak: Smärta à spasm à Dålig perfusion à Ischemisk smärta à
ytterligare spasm. MINSKA SPASMEN OCH BRYT DEN ONDA CIRKELN!
Medicinsk behandling – Syftar ofta till att relaxera SMC i analen
Spontanläker oftast men kan ibland kräva analgetika eller annan åtgärd.
- Lokalbedövande salva; lidokainsalva (Xyloproct) + Paracetmol po. Xyloproxt och
Sheriproct. Bör enligt vissa undvikas då det innehåller kortison som ger försämrad
sårläkning.
- Tarmreglering; fiber tillskott
- Varma bad; kan ge smärtlindring.
- Glycerylnitrat, salva; Biverkning främst huvudvärk som är dosberoende.
- Nifedipin (kalciumantagonist) eller Diltazem, oralt/salva; såsom nitro men utan
biverkningar.
- Botulinumtoxin; vid kronisk analfissur för att minska spasmen.
Kirurgisk behandling
Lateral intern sfinkterotomi
Effektiv (95 % läker ut) men inkontinens för gas eller soiling är vanligt. Extra
försiktighet hos kvinnor. Klipper man bakåt så ger det sällan inkontinensbesvär,
vanligare vid främre sfinktertomi då den är tunnare där.
Anal dilation – används ej typ
Upp till en tredjedel får problem med soiling och 20 % får recidiv. Bör ej användas. Sker
genom att föra in två fingrar och hålla dem i analöppning i 2 min för bryta spasmen.
Tidigare användes 4 fingrar vilket ofta gav skador och inkontinensbesvär.
Behandlingsmål
BRYTA ONDA CIRKELN à BEHANDLA FUNKTIONSRUBBNING
AKUT FISSUR
Lidokainsalva (?) ej bättre än placebo. Kalciumblockerare alt nitroglycerin hjälper 50 %
av patienterna. Bulkmedel bör användas för att förebygga recidiv. Op-indikation vid svår
smärta.
KRONISK FISSUR
Kalciumblockare alternativt
nitroclycerin hjälper även här
hälften.
Botulinumtoxin 1-2 behandlingar
kan hjälpa upp till 60-70 %.
I sista hand kan man överväga
sfinkterotomi som hjälper 95 %.
Endast om kvarvarande smärta
+spasm +”god sfinkterprognos”.

23

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras

Anorektal abscess
Omöjligt att lägga l.a.! Upp till operation
för att dränera abscessen ordentligt och
att få narkos för att sova.
Infektionen utgående ifrån:
- Huden
- Talgkörtlar
- Bukorgan
En abscess med symtom bör genomgå
incision. Vanligaste hos män i åldern 2050 år. Submukösa abscesser kan vara delsymtom vid proktit, ulcerös kolit eller Mb
Chrons – om fistelmynningen är vid linea dentata bör detta utredas med att skicka PAD.
Symtom: Smärta, ömhet och feber som ibland kan vara låggradig
och upp till 40 grader. Kan ge mörkröd missfärgning,
temperaturökning lokalt, eventuellt pus ur fistelgången.
Ingrepp: Opereras i narkos – ej lokalanestesi. Lång incision
tangentiellt, ev hud excision. Kräver sällan antibiotika men ta alltid
odling. Ingen tamponad. Alla abscesser som ger symtom är
”mogna”.
Duscha dagligen post-op. Skär inte igenom sfinktern vid incision!
Läker på en månad – återbesök vb om symptom efter 6 v – fistel?
Komplikation: 50 % risk för fistelutveckling. Hudbakterier (staf.)
på odling = ingen risk.

Anorektal fistel – anala och rektala fistlar
En epitelklädd, falsk förbindelse mellan två hålrum. Från anal eller rektum till perineala
huden. En analfistel kan även dräneras i ex vagina, rektalfistel kan dräneras i urinblåsan
eller vagina.
Etiologi:
Analfistlar; Infektion i analkörtlar som skapar
abscess som penetrerar nedåt. Analkörtlarna ligger
kring den inre sfinkter och dess utförsgång i cryptae
Morgagni. Benämns som hög eller låg beroende på
förhållandet till analmuskulaturen.
Rektalfistlar; Perforation av kolondivertikel eller
cancer ovan levatormuskulaturen. IBD (främst
Chrons), strålskada och iatrogena är andra orsaker.
Symtom: Purulent sekretion, klåda, recidiverande
abscessymtom. Gasläckage vid rektalfistel ibland.
Utredning: Försök identifiera den inre fistelöppningen och utesluta IBD i området.
Behandling:
Klyvning ger läkning men kan ge inkontinens.
Septon-behandling: För höga analfistlar med hög risk för muskelskador vid
excision/klyvning. En tråd förs in genom yttre fistelöppning in genom den inre och ut
genom analöppningen och knyts sedan ihop. à dränering. Tillfälligt innan operation
eller permanent långtidsbehandling vid Mb Chron.
Fistelexstirpation: Skalar ut abscessen och stänger igen. 30-40 % recidiv.
Fistelplugg: man använder griskollagen. De sades att 90 % av fistlarna läker av detta.
Men det är väldigt svårt och data visar att 25-30 % läker endast.
LIFT: Ligation of intersphinteric Fistula Tract. Senaste metoden som kommit och
används på DS. Mindre risk att skada sfinkter än fistelexstirpation. Man tar bort den inre
öppningen och infekterade körtlar.
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Analprolaps
Framfall av enbart analkanalens slemhinna genom anus. Prolapsen syns i samband med
krystning, Kan vara konstant prolaberade i avancerade fall. Sällan mer än 1-2 cm
prolaps.
Symtom: Slemläckage, men patienter är inte inkontinenta. Klåda, till följd av
slemläckage. Blödning.
Behandling: Samma behandlingsprinciper som vid hemorrojder, dvs
injektionsbehandling, gummibandbehandling, vid svåra fall excision av slemhinnan.

Rektalprolaps
Prolaps av hela rektalväggen = fullvägsprolaps. Är en kliniskt uppenbar
diagnos – sätt patient på en kryststol för att se att tarmen buktar ut.
Äldre kvinnor (dubbelt så många kvinnor), unga smala kvinnor drabbas
främst – anorexi eller laxantiamissbruk. Hysterektomi är en riskfaktor.
Symtom: Ofta inkontinens pga dålig sfinkter. Obehag, smärta, förstoppning.
Sårbildning och ibland infektion på toppen à blödning. Kan ge gangrän.
Behandling:
Abdominell operation – Rektopexi – något hög recidivfrekvens.
Bakre suturpexi eller främrepexi med nät som är den bästa metoden. Man
fäster då en nätremsa som fäster mot bäckenväggen så den hålls kvar – lägst
recidivrisk.
Perineal operation – hög recidivfrekvens.
Delormes operation eller Althemiers operation. Innebär högre
recidivfrekvens.

Analcancer
Ren skivepitelcancer. Bra effekt av strålning! Endast strålning i tidigt stadium har god
prognos. Cancer till motsatsen är bevisad!
Behandling:
- Kombination av kemoterapi och strålning beroende på storlek. Operation om
patienten inte svara på behandling.
- Post-treatment biopsier 9-12 v efter avslutad behandling.
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Kolorektal kirurgi
58 årig man. Tid frisk. Slutat röka 3 år sedan. Magsjuka med vattentunna diarréer under
vintern. Ab-beh x 2 men ej bättre.
Vattentunna diarréer, Gaser, Obehagskänslor i buken men inget blod i avföringen.
Diff: IBD, Mikroskopisk kolit, Gastroenterit, Malignitet, Gallsaltsmalabsorption
Utredning: Elstatus ua, Hb ua, Leverprover ua. Alla labprover ua. Koloskopi måste göras!

Koloskopi
Patienten ligger på sidan. Flexibelt instrument med kameran förs in. Kräver att man
dricker 4 liter Laxabon innan för tarmtömning. Vissa kräver inneliggande hjälp.
Bra för att upptäcka små förändringar. Möjlighet till biopsitagning och ibland även
behandling om man hittar polyper.

Coloncancer diagnosticeras mha PAD och klassificeras…:
Stadium 1: Ej penetrerat muscularis.
Stadium 2. Genom muscularis. Ej lymfkörtelspridning.
Stadium 3: Oavsett djup. Spridits till lymfkörtlar.
Stadium 4: Metastaser.

Symtom malignitet
Högersidiga: Ger EJ förändrade tarmvanor. Ibland blod i avföringen. Anemi = ”trötthet”,
yrsel, hjärtklappning.
Vänstersidiga: Förändrade tarmvanor, synligt blod/slem per rektum, ev diffus
smärta/uppblåsthet.
20-30 % akut debut med ileus/perforation/blödning som första symtom.
Sena symtom: Viktnedgång, ascites, ikterus, ofta metastaserad (typisk i lever/lunga).
Akut opererade har högre mortalitet jämfört med elektiva patienter. Kan bero på olika
aggressivitet, ofullständig utredning (metastaser, överväxter osv), är ofta värre när det
är akut, ej optimerad patient (nutritionsstatus, anemi, undervätskad) och ibland finns
inte den bäst lämpade kirurgen tillgänglig på jourtid.
Stadium är viktigare för prognosen än om man jämför mellan akut och elektiv kirurgi.
CEA är en bra markör för coloncancer.
Rektalcancer
Tumörens nedre begränsning ≤15 cm från anala omslagsvecket, mätt med stelt
stetoskop. Ca 2000 nya fall/år i Sverige. Ca 4000 nya fall av coloncancer/år.
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MDT–konferens inför behandling:
- Onkolog
- Patolog
- Radiolog
- Kirurg
- Kontaktsjuksköterskor
Diskussion kring varje patient. à
behandlingsplan/operation.

Operation – colon/rektalcancer
J-pouch: När man tar bort rektum kan
man vika slutet av colon dubbelt och
skapa en reservoar.
Resektion av rektum/colon: Viktigt
att tänka på lymfkärlens
försörjningsområde för att förhindra
metastasering. Primärt sprids cancer till lymfkörtlar. Är
därför viktigt att få med. Man kan ta hjälp av att
lymfbanorna löper längs blodkärlen. Viktigt att veta vilka
blodkärl som försörjer respektive tarmavsnitt.
Den mesorektala fascian är viktig att få med (innehåller
lymfkörtlar). TME (total mesorektal excision) kallas
ingreppet. Lokalrecidiv 30-40 % innan införandet. Efter
TME 10 %.
Kärl som försörjer rectum: A rectalis med ifrån a.
Mesenterica inferior och a rectalis sup ifrån a. Iliaca.

Postoperativa
MEWS och labprover. Bukstatus. Anamnes.
Traditionell vård: Långsam återhämtning, hög morbiditet,
långa väntetider.
ERAS (Enhanced Recovery After Surgery): Snabb
återhämtning, låg morbiditet, korta vårdtider. – riktar in
sig på kolorektal kirurgi. Minskar den kirurgiska stressen
för patienten.
- Målstyrd iv vätskebehandling: Övervätskning à skadad glycokalyx i tarmen à
ökad genomsläpplighet för vätska à tarmödem à ileus/anastomosläckage. Mäts
bäst genom att följa vikten. Ett extra kilo = ett extra vårddygn.
- EDA: Smärtfrihet à mobilisering, förbättrad hjärt-lungfunktion, förbättrad
tarmfunktion.
- Tidigt matintag: Födointag à minskad katbolism, minskad risk för tarmparalys,
minskat behov av iv
vätskor.
Adjuvant cytostatika
marginell effekt vid
rektalcancer.
Preoperativ strålning minskar
risken för lokalrecidiv med
50-70 %.
Uppföljning avser för att
screena för fjärrspridning.
10 % absolut
överlevnadsvinst. 5 års
uppföljning rekommenderad.
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Stomi
Tarmen, magsäckens eller urinblåsans naturliga
tömningsväg ersätts med en kirurgiskt anlagd
öppning på bålen.
2 typer
- Permanent: vid rektumamputationer bla.
- Temporär: tillfällig avlastning efter operation.
Ex nefrostomier, loopstomi.
2 varianter
- Enkelpipig (endstomi): Permanent eller
temporär. Görs vid sigmoideostomi (enligt
Hartmans eller rektumamputation) bland
annat. Ex pat med chrons-kolit.
- Dubbelpipig (loopstomi): Oftast tillfälliga. Proximal öppning till
aktiva tarmen och den distala öppningen till den inaktiva delen. Kan
senare sys ihop med en anastomos.
Indikationer:
- Cancer
- Divertikelsjukdom - Analinkontinens
- IBD
- Fistlar
- Trauma
- Postop komplikationer.
Stomilokaler
- Distala ileum (end eller loop)
- Transversum (loop)
- Sigmoideum (end oftast)
Komplikationer
- Stomibråck; kan ge förstoppning och ileus.
- Hudirritation; kontakteksem, hudinfektioner etc.
- Insjunken stomi; tarmstumpen som tittar ut sjunker in.
- Stominekros
- Stopp i stomin
- Höga flöden
- Blödning

Hartmann – vid rektalcancer
Resektion av området i sigmoideum.
Rektum och mesorektum avlägsnas.
Ingen anastomos skapas. Patienten får
en kolostomi. Den kvarvarande delen av
rektum lämnas kvar innanför
analkanalen. Där problemet förväntas
med anastomosen och/eller sfinkter
funktionen efter resektion
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Inflammation i tarmen
Divertikulit, kolit (infektiös, IBD), koloncancer, Pyelit, Atypisk app, njursten
(koliksmärta), njursten, gynekologisk smärta. Kan finns flera olika diff-diagnoser.
30 cm proximalt ifrån caeckum kan Meckel’s divertikel finnas. I Meckles divertikel
finns slemhinnor som kan producera saltsyra och därmed blöda.

Divertikulit
Endast en liten del av de med divertiklar får divertikulit.
Symtom: Smärta i vänster fossa. Ingen aptit, illamående,
kräkning, trög mage. Tydlig allmänpåverkan vid
perforation och sepsis.
Status: Tydlig palpationsömhet i vä fossa. Feber ca 38
grader.
Utredning: Infektionsprover (CRP och LPK). El- och
blodstatus.
Bilddiagnostik: DT buk kan visa ödem runt om och
divertikulit. En gasbubbla utanför tarmväggen skulle kunna
tyda på perforation (=”täckt perforation”) och ev ileus.
Infiltration i mesenteriet, abscess och/eller perforation.
Ordinationer: Glukosdropp, vätskebalans, fasta tills
diagnos/bestämd åtgärd.
Kontroll: MEWS x 4.
Behandling: Hem med tarmvila. Inläggning med
antibiotika eller inte. Dränage av eventuell abscess. Ibland
operativ åtgärd vid svårt divertikulit.
Hartmanns operation: Akut operation för perforerad
divertikulit. Pat får en kolostomi. Kan avvecklas efter 3-6 månader.
Laparoskopisk peritoneal lavage: Ny metod för att behandla purulent peritonit till följd
av perforerad divertikulit. Minimal invasivt. Skölj med koksalt. Stomi/Hartmann kan
undvikas. Kraftigt reducerad morbiditet/mortalitet. Låg frekvens recidiv. Studier pågår.
Patogenes: Divertiklar uppstår där tarmväggen är tunnast. Dvs blodkärlens mynning
mellan mesenteriet och teniae coli. Vanligast i sigmoideum. Vid en tryckökning trycks
dessa ut. Finns ett samband med fiberfattig kost.
Uppföljning: Kolonundersökning 4-6 veckor i lugnt skede för att utesluta malignitet.
Komplikationer till divertikelsjukdomar
Fistel: Till urinblåsan, vagina, hud, annan tarm. Elektiv operation med primär resektion
och anastomos.
Striktur: Ibland akut op pga obstruktion. Kan cancer inte uteslutas på annat sätt –
operation och PAD <10 %
Blödning: <10 % transfusionskrävande. 80-90 % stoppar spontant.
Abscess/täckt perforation: Antibiotika och perkutant dränage (DT eller ULJ-ledd).
Indikationer för kirurgi vid diverikelsjukdom
- Akut eller elektiv
- Förebygg återfall efter divertikulit.
- Vid komplikationer till divertikulit (5 %): perforation, abscess, fistel, obstruktion,
blödning.
Meckels divertikel – en rest av ductus amphaloentericus
- Återfinns hos 2-3 % av befolkning. Främst män som drabbas.
- Återfinns ca 0,5 m ifrån caekum. Olika storlekar på diverikeln.
- Samma slemhinna som i tunntarmen men kan innehålla
ventrikelslemhinna à HCl produktion och ulcus som kan ge melena,
smärta i magen. Feber ibland pga inflammation.
- Kan misstas för en appendicit. Behandlingen är operation
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Appendicit
Ca 1/10 som söker akuten för akuta buksmärtor får diagnosen appendicit. Oftast yngre
patienter men förekommer i alla åldrar.
- Kataral apppendicit – Eventuell tidigt tecken. Dock en rätt diffus beskrivning.
- Flegmonösa appendicit – Appendix lumen är fylld av pus, stel och erigerad.
- Gangrenös appendicit – Nekrotiserande slemhinna. Svart appendix.
- Perforerad appendicit – Hål in till lumen av gangrenös eller flemonösa à risk för
abscess eller livshotande fri peritonit.
Viktigt med gyn-konsult om kvinna och inte 100 % säker diagnos.
Symtom: Diffusa smärtor i höger fossa eller diffust. Stegrande molande värk/smärta
som kan gå i skov eller vara kontinuerlig. Enstaka kräkning och/eller lös avföring.
Måttlig feber. Kan ske en smärtvandring då appendix rör på sig. Blir värre vid rörelse.
Feber och frossa och mer allmänpåverkad patient vid perforation.
Status: Mjuk, diffust ömmande höger fossa vid palpation. Släpptest för indirekt ömhet –
tryck i vänster fossa och släpp à ruskar om peritoneum à smärta i höger fossa. En hög
och retrocekal appendicit kan ge atypisk bild, ofta ingen smärtvandring och svår att se.
Lab: Initialt en LPK-stegring sedan en CRP-stegring först efter 12 h.
Bilddiagnostik:
- Ultraljud: Tubulär struktur ifrån caecum kan ses (appen). Nu är det 9/10 fall som
hittas. Är det dåliga transmissionsförhållanden så kan man göra DT. BMI<25.
- DT: Större indikation för äldre då divertikulit och malignitet är diff diagnoser.
Behandling: Appendektomi – öppen eller laparskopisk. Dropp, morfin.
Vid perforation antibiotika; iv 3 dagar. 10-14 dagar antibiotikakur (ibland 7 d) – oftast
Ciproxin + Flagy, Spectromox +Flagyl etc.
Behandling med enbart antibiotika recidiv ger många recidiv. I vissa fall diagnos på
operationsbord.
Komplikationer:
- Abscess: Dränera och ab iv. Helst annan ab än vid första besöket.
- Sårinfektion: Öppna upp och ab. Sekundärsutur.
Uppföljning: Inga tunga lyft, ha koll på feber med tanke på infektioner, ha koll på
avföring.
- Metronidazol (Flagyl) kan ges i engångsdos för att förebygga infektioner lokalt.
Ovanligt med ärrbråck efter operationen eftersom musklerna (obliquus) ligger och
trycker på.
Patienter >40 år bör genomgå uppföljande kolonutredning då 10 % har en malignitet.

Appendicitabscess som debutsymtom - handläggning
Kräver oftast inte akut operation. Kräver dock antibiotika-behandling och dränering om
möjligt. Utfyllnad kan kännas vid PR undersökning pga abcess i fossa Douglasi
(rectovesicalis). Kan ge täta urinträngningar pga nära lokalisation till urinblåsan.
Transrektalt ultraljud eller CT kan ge diagnos.
- Uppföljande CT 1-2 månader för att se att patologiska fynd gått i regress.
- Ev coloskopi om 1-2 månader för att utesluta caecalpolspatologi om tveksamt CTfynd - Appendixcancer debuterar ofta som
app-abscess.
Om appendix inte är inflammerad men distala
ileum är inflammerad så kan man misstänka
Mb Chrons eller infektiös enterit (Yersinia).
Fynd talande för en klassisk Mb Chron är:
- Obstruktiva symtom under längre tid.
- Prestenotisk dilation – vidgad tarm innan
förträningen.
- Fettpolstring
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IBD – CD eller UC
Chrons växer transmuralt och kan därmed ge
större blödningar än Ulceröst kolit.
Utredning: Infektionsprover, CT-buk, coloskopi, CT
kan visa förtjockad vägg i hela kolon (=totalkolit).
Kontakt med gastrokonsult. Avföringsodlingar.
Behandling:
- Betapred.
- Rescue-behandling med Infliximab.
Terapisvikt pga betapred och rescue-behandling. à Operation. Kolektomi och
ileostomi samt förslutning av rektum. Preoperativt
patient måste träffa en stomiterapeut och
markeras.
Viktigt med operation: Information! Märkning
innan operation och utbildning efter operation.
Uppföljning
- 6-8 veckor med rektoskopi/rektoskopi. Om
fortsatt inflammation i rektum insättning av
lokalbehandling (kortison).
- Åb igen efter 6 månader med ny rektoskopi.
- Om ingen inflammation: operation med
ileorektalanastomos (IRA)
- Om fortsatt inflammerad rektum kan man ej
genomföra IRA. Då ska egentligen rektum tas
bort (proktektomi + bäckenreservoar där man
syr ihop en del tunntarm så att det finns plats
för faeces).
ETIOLOGI - okänd
- Normal eller onormalt immunologiskt svar på agens i tarmlumen
- Mikroorganismer, genetisk disposition, patologiskt immunsystem?
NSAID kan utlösa skov. Rökning skyddar mot UC, ökar risk för Chrons.
KIRURGI VID IBD
- Botar EJ patienten
- Är en behandling av ett visst symtom som sjukdomen kan ge.
- Medicinsk behandling och kirurgi ska gå hand i hand
- Ska göras då pat mår så bra som möjligt.
- Minimala åtgärder.
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Ulcerös kolit
12-14/100’000/år – prevalens 0,3 %.
Symtom: Diarré och blödning > 6 veckor.
Diagnos – minst 2 av nedanstående:
- Endoskopisk bild förenligt med UC utbredning i rektum och colon.
- Typiska röntgen-fynd.
- PAD med kronisk inflammation förenlig med UC.
UC – operationsindikationer – 30 % opereras
- Terapisvikt vid akut skov. – 10-20 % operation
vid första skovet.
- Kronisk kontinuerlig steroidkrävande
inflammation.
- Dysplasi/cancerutveckling – ökad risk för cancer.
- Rekonstruktiv kirurgi.

Chrons sjukdom
Prevalens 0,2 %. 30 % ileocekal. 50 % kolon och rektum. 15 % ileokolisk. 5 % övrig
delar av tarmen.
Symtom: Mer varierande än UC. Beror på lokalisationen. Buksmärtor, grötformig
avföring, subileus, tenesmer (krampartad rektal smärta), perirektal abscess.
Feberepisoder.
Diagnos: Endoskopi, röntgen och på operation. Ev MR av tunntarmen.
- Makro: Fistlar, fissurer, stenoser, aftösa sår med mellanliggande frisk slemhinna.
- Mikro: Granulom. Transmurala inflammationer.
CD – operationsindikationer – 70 % opereras, 45 % >1 gång, 25 % >3 gånger.
- Icke-perforerande sjukdom: Stenoser och/eller sviktande medicinsk behandling.
- Perforerande sjukdom: Fistlar (entero-enteriska, entero-urogenitala, perianala)
och/eller intraabdominella eller retroperitoneala abscesser.
- Fullminant kolit

Bukväggsbråck
Akut buk med ileus? Misstänk bråck! – BBF (Blotta blygden först
– man ser rätt ofta bråck)!
Buksmärtor >6 månader efter gastric bypass kan vara inre bråck
som orsakats av operationen.
Var fjärde man opereras för ljumskbråck.
Var 30-50:de kvinna opereras för bråck.
Alla med dagliga besvär ska opereras.
30 % får besvär/smärtor (5 % dagliga) efter operation av
ljumskbråck. – stelhet, minskad känslighet osv.
Kvinnor får ofta farligare bråck med män får mindre farliga
bråck.

Olika bråck
VANLIG:
- Ljumskbråck
- Ärrbråck

- Femoralbråck
- Navelbråck
- Medellinjesbråck (Epi- hypogastrikabråck)
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Ljumskbråck
Anamnes
Buk: Vilka besvär? Hur länge? Reponeras spontant i liggande? Lätt/svårt att trycka
tillbaka? Hårt – fastnat någon gång? (trång passage eller inklämning) Viktigaste är att
ingen annan diagnos är trolig och att utesluta inklämning.

Symtom
Molande värk/smärta och tyngdkänsla/obehag. Inklämning ger ischemi-ileussymtom.
Smärtan kan vara ansträngnings- och lägesrelaterad.
Differentialdiagnoser
- Tendinit (rektus abdominis och adduktormuskulaturen)
- Prostatit
- Cystit/salpingit
- Rhizopatier (nedre thorakal- och lumbalryggen)
- Sakroilit
- Uretärsten
- Lymfom
Orsaker: Rökning, försvagade strukturer, nervskada som paralyserar
transversusmuskulaturen, KOL, ascites, peritonealdialys, ärftliga faktorer och
graviditeter. Hög belastning kan också orsaka ljumskbråck.

Status

Bukstatus:
- Inspektion och palpation i stående och liggande (hosta eller krysta).
- Inguinalbråck eller femoralbråck?
- Reponibelt, inklämt/irreponibelt – strangulationsrisk!
- Annan diagnos: buktumör? lymfkörtel?
Yttre genitalia – anatomiskt nära och kan ge liknande smärta
- Testiklar – sidlika?
- Skrotalbråck?
-Hydrocele?
- Labia majoris
- Palpation av bråcket genom pungen är en rätt oskön undersökning.

Oklar diagnos – Radiologisk undersökning
-

Ultraljud – kan visa bråcksäcken, eventuellt lymfkörtlar.
Herniografi (Röntgen med kontrast innanför bukhinnan) – Undersöker
peritoneums utbredning. Kontrasten ”tapetserar” bukhinnan.
CT – övriga bukväggen. Ordentlig kartläggning och differentialdiagnoser.

Komplikationer
Inklämning av tarm: 30 % av femoralbråck. Vanligt hos spädbarn
Undersök alltid ljumskarna vid ileussymptom: Buksmärtor, utspändhet och upphävd
gasavgång samt uttalad ömhet och smärtande knöl i ljumsken, som inte går att
trycka tillbaka.
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Lurigt specialfall: Richterbråck; Del av vägg inklämd, ger därför inte ileus. Inte totalt
ileustillstånd men kan den inklämda delen kan spricka och läcka ut. Ger lokal ömhet
också. Inklämt bråck men inte hela tarmen.

Tio-regeln för ljumskbråck
10 % kvinnor. 10 % bilaterala bråck. 10 % recidiv tidigare – nu läggs nät in à 3 %
recidiv i Sverige. <10 % akut (kvinnor 17 %, män 5 %).

Typer av ljumskbråck
Indirekt (laterala) ljumskbråck
Lateralt om A. epigastrica inferior. Buktar ut genom inguinalkanalens inre öppning.
Sekundärt till att processus vaginalis inte har slutits efter testikelvandringen. Hos vissa
är processus vaginalis helt öppet. Detta orsakar barnbråck och lede till operation tidigt.
De som bara är partiellt öppet kan få symtom när öppning spänns ut (18-30 åringar
typ). Vanligaste typen och den dominerande
typen hos kvinnor.
I – Indirekt bråck med normal inre inguinalöppning
Indirekta har ofta trängre inre mynning à
II – Indirekt bråck med dilaterad inre inguinalöppning men
utan påverkan på inguinalkanalens bakvägg.
större inträngningsrisk.
IIIA – Direkt bråck.
Direkt (mediala) ljumskbråck
IIIB – Stort indirekt bråck som påverkar inguinalkanalens
Medialt om A. epigastrica inferior. Buktar
bakvägg samt kombinerade indirekta och direkta bråck.
fram genom en försvagad medial fascia
IIIC – Femoralt bråck.
transversalis i inguinalkanalens bakvägg.
IV – Recidivbråck (A-direkta, B-indirekta, C-femoralt, DOrsakas av försvagning av bindväv.
kombinerad)
Femoralbråck
Löper genom femoralkanalen medialt om
vena femoralis och mynnar under inguinalligamentet. Svårt att skilja ifrån
ljumskbråck kliniskt. Har högst inklämningsrisk, 7 ggr högre jämfört med
inguinalbråck, pga oeftergivliga strukturer mot femoralkanalen och för att den ofta är
påfallande smal. Dominerande typen hos kvinnor.

Operation - ljumskbråck
Narkos är vanligaste. Tidigare var spinalbedövning
vanligaste. En del ledning/lokalbedövningar börjar
användas mer också.
Operation rekommenderas för:
- Alla kvinnor
- Alla femoralbråck (op med förtur)
- Män med dagliga besvär
Avvakta operation för:
- Män utan/små besvär
- Bråckband är krångligt och botar inte men är
symtomlindrande så att bråcket inte åker ut igen.
Nerverna man ska passa sig för vid ljumskbråckoperation:
- Nervus genitofemoralis, ileoinguinalis och ileohypogastricus.

Öppen operation
Primära operationen för män. >70 % av fallen är öppenvårdsfall och görs på
dagkirurgen. 1-3 veckor sjukskrivning. Kan ge post-op blödning i form av hematom som
försvinner efter 3 veckor. 20 % får besvär med hyper-/hypoalgesi.
Efter 3 år har 5 % ADL-påverkan. 30 % har besvär såsom lokal stelhet och stramning.
Främre nät plastik – Lichtenstein: Klyver externusaponeurosen. Reponerar och lägger
tunt nylonnät mellan externus- och internusmuskulaturen som sys in. Förbättrar
recidivrisken. Snitt ifrån tuberculum pubii och 7 cm upp mot SIAS.
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Medialt förankras nätet i främre rektusskidan, medialt kranialt om tuberculum pubicum.
Sutur i periostiet kan undvikas om suturen sätts först. Använd icke-resorberbar
monofilament.
Bakre nät plastik – Nyhus eller TIPP: Transinguinal preperitonealplastik.
Traditionell plastik utan nät; Bassini, Shouldice, Nyhus etc.

Laparaskopisk operation

Vid bilaterala bråck, recidiv och/eller om det är en kvinna samt vid önskemål. Sker i
generell anestesi inom dagvård men även inom slutenvård. Full belastning efteråt. 1 v
sjukskrivning. Ger få post-op komplikationer.
TAPP: Transabdominell preperitoneal plastik. Inträde i bukhålan.
TEP: Total extraperitoneal plastik. Egentligen en endoskopisk operation eftersom man
är helt utanför bukhinnan, extraperitonell. Bakom rectus och framför peritoneum ner till
ljumsken. Svårt att ställa till det för tarmarna då. Helst denna operation. Också
nätplastik som används. Man täcker alla potentiella bråcköppningar.

Komplikationer < 30 dagar - Totalt 9 %
1. Blödning - hematom
2. Infektion – är ändå främmande material man opererar in.
3. Smärta – 15-20 % av Lichtenstein får hypo-hyperalgesiproblematik.
4. Ischemisk orkit – pga a. testicularis har blivit indragen i plastiken.
Recidiv: Lägst med Lichtenstein.
Re-operationsrisk efter 5 år: Femoralbråck och mediala ljumskbråck hos akut och
kvinnor. Inga stora skillnader direkt. Snabb kirurgi är inte alltid bra kirurgi!
Risk för sårruptur/ärrbråck:
- Vid re-operationer
- Vid ålder >80 år
- Vid generaliserad cancer
- KOL
- Albumin <20 g/L
- BMI >35 kg/l/l
- Hb < 80
- Steroider, diabetes, rökare (>10/d), Strålning/cytostatika.
Högre recidivrisk för rökare, obesa etc. Tidig aktivitet ger inte fler recidiv.

Ljumskbråck specialfall
Skrotalbråck: Ljumskbråck ner i skrotum.
Glidbråck: Där en del av det inre organet utgör en del av bråcksäcken, ex hiatusbråck.
Tarm utan peritoneum i bråcksäcken. Om man har ett stort ljumskbråck kan tarmen
lossna ifrån bakväggen och halka ut i bråcket. Colon måste tryckas tillbaka. Patienten
upplever ofta att bråcket ”kurrar” eftersom det är då colon som ligger och låter.
Pantalonbråck: Ett kombinerat lateralt och medialt bråck. Känns under op.
Richterbråck: Del av strangulerad tarmvägg i bråcksäcken.
Littres bråck: Meckels divertikel i bråcksäcken.
Sports ”hernia”: Athletic pubalgia, adduktor- och rektustendinit/ruptur,
fotbollsljumske, mm. Är inte bråck. Sjukgymnastik i första hand.
Navelbråck: Litet bråck vid naveln. Syns tydligt. Operation vid besvär. >2 cm
bråcköppning à nät.
Medellinjesbråck: Oftast ovan naveln. Anläggningsdefekt. Op vid besvär. >2 cm – nät.
Ärrbråck: Ska förebyggas med god kirurgisk teknik. Op vid behov med nät.
Rektusskiediastas: Inget bråck, ingen op. Normalt. Anses vara kosmetisk operation om
ej annan patologi som ex Myastenia Gravis.
Spigelibråck: I laterala retusskidekanten där den upphör, mellan linea semilunaris och
rectusmuskelkanten. Nedom navelplanet. Ger lokala symtom. Utreds med ULJ.
Behandling med laparaskopisk operation oftast med nät.
Obturatoriebråck: Foramen obturatorium (Öppning till obturatoriuskanalen som
ligger kranialt inom obturatoriusmembranet.). Symtom på låret ifrån ven/artär/nerv.
Utreds med CT. Operation med nät.
Lumbala bråck: I nedre lumbala triangeln, dorsalt lumbalt. CT för utredning.
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Övre GI-blödning
Saltsyran (magsyran) denaturerar hemoglobinet och gör avföringen svart.
Erytromycin ökar peristaltiken och magsäcken töms snabbt. Är ett antibiotikum.
Akut övre GI-blödning - tecken:
- Blodig eller kaffesumpsliknande kräkning.
- Svart eller blodig avföring
- Anemi
- Hematemes: Blodig kräkning
- Melena: Svart avföring
- Hematochezi: Blodig avföring.
Tänk vad är det som kan blöda:
- Esofagusvaricer
- Esofagit
- Esofaguscancer
- Mallory-Weiss
- Ventrikelulcus
- Ventrikelcancer
- Fundusvaricer
- Duodenalulcus
- Malignitet
Anamnes – för att utreda orsak
- Antikoagulantia: Waran, NOAK, NSAID, Fragmin
- Etyl: Leverskada, ökad risk för varicer, påverkan på blodbilden etc.
- Kända esofagusvaricer/leverssvikt
- Tidigare blödning: Tidigare känt ulcus eller annan blödningskälla.
- Känd cancer: Spridning, överväxt, progress, nytillkommet blödningsinslag.
- ”Normal” kräkning innan blodig kräkning: Mallory-Weiss. Slitskada av kräkning.
- Övriga sjukdomar: IBD, vaskulit etc.
Status: Främst vitalparametrar (MEWS, allmäntillstånd) och auskultation av cor/pulm
samt bukstatus. Se till att patienten att patienten är cirkulatorisk stabil!
Provtagning:
- Blodstatus; inflammation? Anemi eller annan påverkan på blodbilden?
- Koagulationsstatus + INR; ökad blödningsbenägenhet?
- El-status inkl krea och urea: vätskestatus och njurstatus.
- Leverstatus; diagnostisk och ledande.
- Blodgruppering och BAS-test; bör alltid tas om aktuellt med transfusion.
- EKG: Hjärtpåverkan, pågående ischemi?
Åtgärder:
Sätt V-sond och kontrollera med urinsticka för att se om
det finns blod.
Iv-infart och koppla på Ringer-Acetat eller blod vid
behov.
Inläggning vid behov och reversera
waraneffekt/pradaxa/antikoagulantia.
Utredning och behandling: GASTROSKOPI – Möjligt
att åtgärda under ingreppet. Lätt att få till (inom en
timma dygnet runt).

Blödande esofagusvaricer
Uppstår till följd av förhöjt portatryck pga leverchirros.
Utredning: Akut gastroskopi. Sprutar i esofagus.
Normalt Hb om det har gått fort – kroppen har ju inte
hunnit ”spä ut” blodet.
Intuberad på operationsavdelning för att minska aspirationsrisk.
Behandling: Sätt V-sond och två grova infarter. Glypressin och/eller Sandostatin som
medicinsk behandling. Stent eller ligaturbehandling där man försöker knoppa av
varicerna. Injektionsbehandling (histoakryl) = skleroterapi, något sämre än ligatur
men ändå tillräckligt bra.
Ett täckt stent är det vanligast för att behandla blödande esofagusvaricer. Beta-blockad
vid inläggning.
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Mallory-Weiss
Små rifter i slemhinnan efter upprepade kräkning. Detta ger blödningar ifrån dessa
sprickor men läcker oftast spontant.
Behandling: Spontan läkning men PPI kan övervägas. Transfusion vid kraftig blödning.
Undvik det som utlöser kräkningarna.

Ulcus
Ventrikelulus eller duodenalulcus. Vanligaste orsak är H. pylori. Man smittas som
barn oftast.
Incidens: 0,8-1,8/1000 invånare.
Genes: 95 % av alla duodenalulcus och 75 % av alla
ventrikulusulcus är Hp-orsakat.
Klassifikation: Enligt Forrest – Används främst för att
förutse risk för re-blödning. Viss vägledning vid
behandling. Blödning förekommer i 10-20 % av fallen.
BEHANDLING
Injektion med Adrenalin ger kärlkonstriktion och mekanisk
kompression av blödningen.
Clipsbehandling (ofta i kombination med adrenalin) och koagulationsbehandling
I svåra fall operation via gastroskopet.
ERADIKERINGSBEHANDLING
Risken för ulcusrecidiv minskar från ca 75 % till högst 5 % efter lyckad Hp-eradikering
Samtliga duodenalulcus samt ventrikelulcus med påvisad förekomst av Hp.
Trippelbehandling i 7 dagar. Vid ventrikelulcus förlängs PPI behandling i 1x1 i 3-5
veckor. Trippelbehandlingens regim:
- PPI 1x2
- Metronidazol 400 mg 1x2
- Klaritromycin 250 mg 1x2
Uppföljning
Duodenalulcus följs normalt inte upp.
Ventrikelulcus följs med gastroskopikontrollefter 4-6 veckor och fram till utläkning.
PERFORATION – se akut buk avsnittet
Akut insättande av övre buksmärta. Peritonit status. Besvär DIREKT och fri gas.
Operation – laparaskopi eller öppet med suturering av såret. En bit oment sys över och
fungerar som plåster på ventrikeln! Fungerar bra. Renspolning av bukhålan. Intravenöst
antibiotika. Uppföljande gastroskopi för att utesluta malignitet.

Ventrikelcancer
Adenocarcinom står för >90 % av maligna ventrikeltumörer.
Övriga: Lymfom, GIST, leiomyosarkom, carcinoid.
11-13 respektive 6-7/100’000 för män respektive kvinnor.
Riskgrupper:
- Kroniska eller recidiverande epigastriella besvär >50 åå
- Kronisk gastrit orsakad av H. pylori
- Atrofisk gastrit
- Rökning, hereditet, lågt frukt/grönsaksintag,
Symtom: Epigastriell smärta och övre GI-blödning med kräkningar. Anemi, viktförlust
och tidig mättnadskänsla samt trötthet.
Utredning: Gastroskopi med Px för att ställa diagnosen. DT-thorax + buk görs i
diagnostiskt syfte men även för att utreda metastaser.
Vid MDT konferens diskuteras behandlingsstrategi och handläggning.
Diagnostisk laparaskopi kan göras – metastaser syns väl till skillnad ifrån rtg.
Operation:
Avstånd från cardia avgör om man gör ventrikelresektion eller gastrektomi.
Lymfkörtel utrymning görs ofta vid kurativt syftande behandling.
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Ofta pre-operativ cytostatikabehandling.
Tänk på vart saltsyra produceras – blir också en IF brist à livslång B12
substitutionsbehandling.
Ytliga tumörer: Kan opereras radikalt med endoskopi. Med EMR eller ESD.
EMR= Endoskopisk mukosaresektion.
ESD= Endoskopisk submukosadissektion för definitivt värdering av tumördjupet.
Prognos
5-årsöverlevnad 20-25 %. Starkast prognostisk faktor är lymfkörtelstatus.
Knappt 50 % genomgår kurativt syftande kirurgi, av dessa lever ca 36 % efter 5 år.

GASTROSKOPERA ALLA

Dysfagi
Gastroskopera alla!
Stopp i röret pga:
- Esofaguscancer
- Främmande kropp
- Lutskada: lut som barn eller suicidförsök.
- Missbildningar (förvärvade eller kongenitala.)
- Slemhinneproblem:
Candida (odling),
Herpes, HIV,
Refluxesofagit

Esofaguscancer
6/100 000 i Sverige
Adenocarcinom lite
vanligare än
skivepitelcancer. Dålig
prognos.
Samma behandling men
olika patientgrupper.
Esofagus har ingen riktig
avgränsning à Spridning.
Aorta, hjärta, lungor och
bronker är nära. Ingen
serosa.
Genes: Adenocarcinom är
associerat till GERD och
Barretts esofagus. Skivepitelcancer mer associerat till rökning och alkohol.
Utredning
- Gastroskopi med Px: För definitiv diagnos.
- DT thorax och buk (krea krävs först): Utredning av utbredning och metastaser.
- Kontraströntgen av esofagus eller endoskopiskt ultraljud: I vissa fall och till och
med bronkoskopi för att utreda utbredning till trachea/bronkerna.
- EKG, Spirometri, Arbetsprov: Kan krävas inför behandling.
Behandling
Palliation: Kemoterapi, strålning, stent, PEG (perkutan gastrostomi).
Kurativt: Radio/kemo-terapi adjuvant och neoadjuvant, resektion, EMD/ESD.
Prognos
Generellt ca 10 % 5-årsövelevnad. Mer än 60 % har spridd cancer vid diagnos (85 % har
revbensmetastaser vid operation). Ca 25-30 % opereras med föregående neoadjuvant
behandling. Av dessa ca 30 % 5 års-överlevnad.
Tumörstadium är viktigaste prognostiska faktorn.
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Missbildningar av esofagus
Esofagusatresi
Medfödd avsaknad av förbindelse mellan matstrupen och magsäcken. Ofta förekommer
trakeoesofagalfistel och även missbildningar av andra organ, ex analatresi. Opereras
vanligtvis inom de första dagarna av barnets liv mha anastomos.
Divertiklar – ett sällsynt tillstånd.
Epifreniska: Pga ett avflödeshinder. I den gastroesofagala övergången.
Zenker: I övre delen av esofagus.
Traktionsdivertiklar: Sker till följd av dragande krafter utifrån esofagus.

Muskulära problem
Achalasi
Bristande motorik i plexus myentericus som blir progressivt mer utslagen. Blir en spasm
i LES (lower esofagal sfincter) och en dålig motorik i corpus. Drabbar 30-40 åringar.
Incidens 0,1-1/100’000/år. Ger 16 ggr ökad risk för esofaguscancer.
Utredning: Esofagusmanometri (tryckmätning) eller dynamisk kontraströntgen.
Behandling: Riktar sig in på nedre esofagussfinktern. Dilation/poem som sker
endoskopiskt och innebär att man vidgar sfinktern. Botoxinjektion ett alternativ.
Myotomi kan övervägas i svåra fall då man delar LES. Ger dock ofta GERD.
Nutcracker esofagus
Motorik som sker i rätt sekvens men takten stämmer inte. Ökad amplitud eller duration.
Utredning: Esofagusmanometri.
Behandling: Kalciumflödeshämmare, PPI, nitrater, sildenafil, TCA. Botox och dilation
kan övervägas.
Diffus esophageal spasm (DES) - Esofagusspasm
Är en diff till nattliga bröstsmärtor. Okoordinerade kontraktioner och kramper i
esofagus. Utredning: Manometri. Normala perioder blandade med patologiska. Rtg med
kontrast.
Behandling: Densamma som Nutcracker esofagus. Myotomi kan hjälpa.
Hiatusbråck
Vanligt och noteras vid gastroskopi. Övergång cylinder och skivepitel – z-linjen –
markera övergången till ventrikeln. Leta efter denna vid gastroskopi.
Refluxesofagit: Inflammation pga reflux. Kan ge Barrets. Behandla med PPI.
Sklerodermi: Kan ge nedsatt motilitet i esofagus à refluxproblematik.

Reflux
GERD – Gastroesophagal reflux disease
Definition: När saltsyra/galla backar upp i esofagus och ger symtom eller
slemhinneskada. Olika orsaker, ex hiatusbråck.
Prevalens: 10-40 % i västvärlden.
Symtom: Inga (!), hög buksmärta, halsbränna, dysfagi, ”volymsreflux” (när övre
magmunnen är inkontinent och släpper upp allt när man böjer sig.)
- Hosta, astma, heshet, dåliga tänder, klumpkänsla i hals.
Orsaker: Tryckskillnad mellan thorax (negativt) och buk (positivt) borde ge reflux till
matstrupen. 4 mekanismer skyddar dock esofagus ifrån detta:
1. Lower esofageal sphincter (LES) – övre sfinktern i ventrikeln.
2. Muskelfibrer i cardia
3. Crus diafragmaticus - muskelpelarna som är i hiatus diafragmaticus. Knyper åt.
4. Buktrycket - blir som en backventil
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Hiatusbråck ses ofta vid reflux, men inte alltid! Man
kan ha hiatusbråck utan att ha reflux! Möjligt att
Utredning
behandla med lokal ablation isåfall.
1. Anamnes
Paraesofagalt bråck: Ovanligt men är en stark op2. Endoskopifynd:
indikation. Övergången ligger där den ska men
Esofagit/hiatushernia/inget (utesluter ej)
fundus hernierar upp i thorax. Är ett potentiellt farligt
3. 24 pH-mätning med manometri (tunn
tillstånd då den delen av magsäcken som ligger i
slang genom slang som lägger sig vid
thorax fastnar där. Blir som ett inklämt bråck och
cardia.)
blodförsörjningen stryps. à Nekros i den delen.
NERD = non-erosive reflux disorder - inget
Vanligt bråck är ingen operationsindikation.
fynd på endoskopi vid detta tillstånd.
Behandling
Livsstil: Banta! Undvik viss kryddstark mat,
undvik kaffe (ger relaxtion av LES), undvik cigaretter, undvik att äta sent på kvällen. Hög
huvudändan på sängen (Hela kroppen ska vara lutad. Inte bara kuddar)
Farmakologisk behandling är symtomatisk behandling:
- PPI: omeprazol, losec, nexium, pantoloc, lanzo mm
- Ibland är 2 dos regim nödvändig (morgon och kväll)
- Ofta livslång behandling (men av och till)
Kirurgi är kurativ behandling – man skapar en backventil – olika varianter:
Indikationer: Vid terapisvikt på PPI. Om man vägrar ta tabletter livslångt. Vid
volymsreflux.
Fördelar kirurgi: Slippa tabletter, god symtomkontroll.
Nackdelar: Kirurgisk risk (blödning osv), risk för striktur. Kan ej rapa à flatulens.

Barrets esofagus
”Slemhinnesvar” vid reflux. Magsäcksliknande slemhinna, mer syraresistent, bildas i
esofagus. Detta kallas intestinal metaplasi. Prevalens osäker, ca 5 %.
Den metaplastiska slemhinnan har ökad malignitetspotential.
Metaplasi <-> låggradig dysplas <-> höggradig dysplasi à adenocarinom.
Kan gå fram och tillbaka. Dock ej ifrån adenocarcinom! Då är det redan kört.
PPI kan minska Barrets likaså kirurgi.
Utredning
Ingen tydlig konsensus angående handläggningen. Initial behandling är:
- Behandling med PPI i 6 veckor.
- Genomgå en ”Barret-mapping” där multipla biopsier tas ifrån slemhinnan.
Om metaplasi kan det släppas.
Om låggradig dysplasi ska man fråga en patolog. Eventuell behandling
Vid höggradig dysplasi rekommenderas endoskopisk resektion – använder färgning,
man sprutar NaCl under förändringen och lyfter upp den à bränner bort.
Barret är snarare en del av det metabola syndromet. Eftersom dessa patienter har andra
besvär såsom CVD, DM osv. – högre mortalitet av dessa.
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Ikterus
Runt >50 bilirubin ger ikterus.
Prehepatiskt: hemolys ex
Hepatiskt: Svikt ex
Posthepatisk: Avflödeshinder
Symtom: klåda, blödningar, förvirring, anorexia
och trötthet. Avfärgad avföring/mörk urin.

Gallsten

10 % av befolkningen har gallstenar. 90 % av
gallstenspatienter har inga besvär. Viktigt att
verkligen penetrera anamnesen! Se till att
patienten verkligen lider av gallstenarna.
Gallsten består av kolesterol, gallsyra, bilirubin osv.
När en sten fastnar i ductus cysticus får man
smärta i alla fall i en halvtimma. Den trillar sedan
tillbaka. Sitter den kvar och orsakar cholecystit.
Detta kan ge leverpåverkan och förhöjt bilirubin à
ikterus, smärta, cholangit! Cholangit kan ge risk för sepsis.
5 saker som kan orsakas av gallstenar
- Gallstensanfall
- Cholecystit
- Ikterus
- Cholangit
- Pankreatit
- (Gallstensileus – ovanligt – kräver en fistelgång)

Cholecystit – Avvakta med operation eftersom gallblåsan är inflammerad. Inom 5 dagar.
Pankreatit – Vätska upp. Ingen akut behandling. Fortsatt stigande bilirubin. Så fort
pankreatit lagt sig ska man operera bort gallblåsan.
Choledochussten – ERCP för att ta bort stenen som täpper till gången.
Indikationer för kirurgi: Pankreatit, cholecystit, choledochussten eller efter diskussion
med patienten.
Cholecystektomi
Sker ofta laparaskopiskt. Vid adherenser, blödningar eller abnormal anatomi kan
ingreppet konverteras till öppen. Ibland på dagkirurgi. Man dissekerar fram ductus
cysticus och klämmer åt denna och sprutar sedan in konstrast under genomlysning
(cholangiografi). Detta verifierar förhoppningsvis att man ligger rätt. Det är även
viktigt att det finns flöde ut i tunntarmen och att inga stenar finns i choledochus. Då kan
man bli tvungen att påbörja ERCP. Ductus cysticus och a. cysticus delas.
ERCP - Endoskopisk Retrograd ColangioPankreaticografi
Sällan man gör pankreaticografi också, kan kallas ERC egentligen. Mha ledare ifrån
laparskopet för man in gastroskopiska instrument och ut stenen.
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Malignitet – gallgångssystemet
Tyst ikterus hos äldre talar ofta för malignitet. I kombination med trötthet osv.
Yngre människa med smärtor oftast sten som orsak.
Gilberts – Ger tyst ikterus i skov hos unga. Nedsatt eliminering av bilirubin i levern.

PANKREASCANCER
Vanligast med pankreascancer 10/100’000. Tumörerna sitter oftast i caput.
Oftast exokrina. Dålig prognos trots operation. Med operation och cytostatika à
medianöverlevnad 2 år.
Endokrin pankreascancer har bättre överlevnad.
Levercancer (även gallgångscancer)/levermetastas – vanligaste lokalen är coloncancer
som primärtumör. Leverressektion används mer och
ibland ablationsbehandling.
10 % av pankreascancer är operabla. Kräver fria kärl.
Kräver en 3-fas-röntgen DT om man ser malignitet på DT.
Whipple = Borttagning av pankreas, gallvägarna, distala
delen av magsäcken. Syr sedan ihop mest proximala
delen av gallvägarna ifrån lever.
CA 19-9 är en tumörmarkör för pankreascancer.
ERCP – risk för pankreatit när man går för långt upp med
katetern.

HCC
Nästan alltid hos chirrospatienter (virus, fettlever).
Förhöjt arteriell försörjning à tidig
konstrastuppladdning.
Behandling: ibland leverTx. Ibland leverressektion eller ablation. Portaembolisering
preop för att få kvarvarande lever att starta regeneration innan op. (Se onkologi)
Recidiv: Kan behandlas med nya ablationer eller re-resektion.
Utredning: Leverfunktionsprover, bilirubin, CRP, albumin, PK osv. Child-klassifikation?
Portal hypertension? Ascites? Alfafetoprotein
(AFP) är en tumörmarkör för HCC.
Behandling: Ablationer och resektion även
för metastaserad colorektalcancer.

Gallgångscancer, kolangiocarcinom

Svår diagnos bildmässigt, svår preop
utvärdering.
Behandling: Leverresektion, + resektion av
gallgångar vid höga tumörer. Låga tumörer
kan opereras med Whipple där kirurgisk
marginal är helt avgörande.

Gallblåsecancer
En del tumörer in situ botas accidentellt av
galloperation. Upptäcks då i PAD eller vid
postoperativ palpation och inspektion av preparatet.
T1-2 tumörer opereras med utvidgad cholecystektomi– gallblåsan + angränsad lever tas
bort. Spridd sjukdom vanligt och associerad med dålig prognos. Behandlingsrefraktär.
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Överviktskirurgi

Obesitasepidemi just nu! För 10 år sen var mer än var tredje person i södra USA obesa.
Fler människor dör av övervikt än undervikt!
Orsaker
Obalans mellan intagna och förbrukade kalorier.
Ökad konsumtion av föda med hög energidensistet, hög fett- och/eller sockerinnehåll.
Ökad fysisk inaktivitet beroende på urbanisering, ändrade arbetsförhållanden, ändrade
transportationstraditioner.
Faktorer som påverkar
- Genetik (50-60 %)
- Utbildningsgrad
- Emotionella faktorer
- Sociala faktorer
- Kulturella faktorer
- Omgivningen
(cykelvägar, hissar mm)
Behandling
- Bantningskurer
- Motion
- Livsstilsförändring
- Kirurgi
- Medicinsk – GLP antgonister, fettbindare.
Operationsindikationer
- BMI > 35
- 18-65 år – överlevnadsvinst försvinner efter 65 år.
- Överviktig >5 år
- Provat all annan terapi
- Kunna samarbeta – kostråd, livsstilsförändringar etc.
- Missbruk klart observandum – kontraindikation?
- Ökande antal operationer! – något minskande trend nu. Kanske pga lapp-möjlighet?
Vissa anser att andelen operationer minskar eftersom behovet minskar då de som
har indikation har blivit opererade redan.
Operationsprinciper – varför blir man smal?
Restriktiva operationer: Svårt att äta. Man blir mätt!
Malabsorptiva: Svårt att ta upp all näringen.
Kombinationer av dessa.

Typer av kirurgi
Gastric banding
Restriktiv metod. Man sätter ett gummiband ovan cardia. Tar inte bort någon del av GIkanalen. Ger reflux av maten innan den passar vårt artificiella skydd.
Gastric sleeve
Restriktiv metod. Man tar bort en del av magsäcken. Blir som en strumpa kvar av
magsäcken och man kan inte äta lika mycket. Ingen ökad risk för ileus,
vitamin/mineralbrist. Ej vid hiatusbråck, diabetes eller reflux.
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Gastric bypass
Restriktiv metod. En ficka görs vid cardia. En tunntarmsslynga
kopplas på. Hela dueodenum kopplas alltså bort. Efter en
meter kopplar man på ventrikelns distala del med förlängning.
Kräver att man inte har opererats stor i buken, inte har
gallstensbesvär. Risk för internt bråck och strangulation
(”Slitsherniering”).
Jejunoileal bypass
Tarmshunt. Kopplar bort en del av tunntarmen. Svåra
biverkningar i form av bakteriell överväxt, njursten,
leverchirros etc. Görs inte längre.
Biliopancreatic diversion
Restriktiv och malabsorptiv metod. För de extremt obesa.
Terminala ileum fäst på magsäcken och magsäcken förminskas.
Malabsorptionsproblem dock. God effekt.
Insulinresistensen förändras direkt! Innan viktnedgång.
Förändring av inkretiner? Endokrina celler i magsäcker?
Tarmomkopplingar gör alltså det bättre på något sätt.
Genomsnittspatienten: 75 % kvinnor. BMI 45. Ålder 40.
Resultat
Förbättring av vikten. Högt blodtryck förbättras. Lägre vikt leder till mindre ledsmärta.
Snarkningar – sömnapné förbättras – försvinner
Färre sjukskrivningar och sjukpensionerade.
Fler gravida då övervikt hindrar vissa av dessa patienter.
Men…
- Ökad risk för gallsten
- Svåra hypoglykemier
- Ileus – interna bråck
- Viktrecidiv
- Överskottshud
- Vitamin-/mineralbrist
- Graviditet
- Alkoholmissbruk
Vitaminbrister – ex Wernicke osv. Ovanligt men finns fall.
Dumping – Mat åker rakt ned i tunntarmen och orsakar smärta, magont och
hjärtklappning. Den reflexen försvinner efter några år.
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Kärlkirurgi
Claudicatio intermittens – fönstertittarsjukan
Symtom: Muskelsmärta i extremitet till följd av syrebrist vid fysisk aktivitet som är
övergående. Smärtan kan skicka i nedre rygg till vaden. Ischemin hotar inte vävnadens
viabilitet.
Orsak: Ofta akut påkomna besvär pga trombotisering. Ses ofta hastigt påkomna
förbättringar och försämringar. 30-50 % att patienten försämras till kritisk ischemi.
Diagnos: Ofta på anamnes (vill ha benet hängande, begränsad gångsträcka pga smärta,
förlust av färg och hår på extremit et). I status kan pulsbortfall i femoralis, poplitea,
tibialis posterior och/eller dorsalis pedis noteras. ABI-index för att klassificera.
Sällsynta fall har normalt ABI men stora besvär. (Se bild)
Behandling: I första hand konservativ behandling med mobilisering till smärtgräns och
rökavvänjning. Även viktigt med farmakologisk behandling i form av ASA (trombyl),
statin och eventuellt beta-blockerare. Avvakta 6-12 mån innan remiss till kärlkirurg om
fortsatta besvär med kort gångsträcka.

Kritisk ischemi – hotande eller manifest kallbrand
Definition: Vilosmärta i en extremitet pga hypoperfusion.
Symtom: Värre smärta i högläge. Ofta mer distal smärta här. Sår eller gangrän.
Hyperemisk extremitet. Inte alltid klart om amputation måste utföras om
kärlrekonstruktion ej utförs. Högre risk för avsevärd försämring och behöver ej föregås
av claudicatiobesvär.
Armen har ofta fina kärl och problem här orsakas av emboli (även mesenterica inferior).
En propp i armen är en väldigt stor indikation på att patienten är död inom 1 år.
Diagnos:
5 P: Smärta (Pain), blekhet (Pallor), avsaknad av puls (Pulslessness), störd eller
bortfallen sensibilitet (Paresthesia) och störd eller bortfallen motorisk funktion
(Paresis).
ABI-index ej relevant här utan det är det absoluta ankeltrycket som gäller (Tåtryck vid
tveksamma fall men får INTE försena utredningen). Diagnos ställs på anamnes,
förekomsten av ischemiska sår, gangrän, cyklamenröd fot (som bleknar vid elevation),
pulsar saknas.
Behandling: Smärtlindring + trombocythämmare och kärlkirurgremiss. Tåtryck >>
30 mmHg kräver sällan kärlrekonstruktion. Sanering av kardiovaskulära riskfaktorer i
senare skede. Amputation om fot inte kan återfå adekvat funktion trots åtgärd, ingen
förutsättning för att bli gångare eller ingen anatomisk gynnsam bild. Högre
operationsrisk accepteras för dessa patienter – smärtlindring, förbättra funktion och
rehabilitera patienten.
Utseende, gångsträcka, läge vid vila, prognos och ankeltryck (tåtryck) är det som
skiljer benischemi contra claudicatio.
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Behandling claudicatio - ischemi
Patienter genomgår först en angiografi/duplex för att utreda anatomiskt gynnsamma
möjligheterna. Behandling sker genom
PTA: Perkutan transluminal angioplastik - eller rekonstruktiv kärlkirurgi. Typ PCI.
TEA: Tromboartärektomi – man går in och skrapar bort förträngningen.
Fem/Pop – Fem/distal bypass
Amputation
Indikationer på akut intervention: Upphörd motorik/sensorik=hotad extremitet!

Aneurysm
Vidgning av en artär/aorta med samtidig förtunning av kärlväggen. Vanligt med
multipla aneurysm. Det enda som kan förutsäga rupturrisk
är diametern hos en vanlig patient – stämmer inte hos de
med bindvävssjukdomar.
Pseudoaneurysm
är en typ aneurysm där alla lager inte är involverad –
orsakas främst av kardiologer vid PCI. Kan trombotiseras
och läkas av sig själv.
Aortaaneurysm
2 % av befolkning >50 år har ett abdominalt aneurysm.
Påtaglig hereditet för bröder och söner. Viktigaste
komplikation är ruptur och blödning samt tromber ifrån
detta som emboliserar. 1/7 aortaaneurysmer kommer att
rupturera.
Thorakala aneurysm är vanligare hos äldre kvinnor.
Abdominella är BETYDLIGT vanligare hos män.
Diagnostik: Bukstatus med pulserande resistens – palpera med två händer, oftast
mellan naveln och processus xiphoideus. Ultraljud för att mäta och följa sagittala och
transversella diametrar. Komplettera ultraljud av knäveck och ljumskar. Angio, EKO,
DT-aorta, lungröntgen, arbets-EKG, spirometri och en kardiopulmonell bedömning görs
preoperativt. En normalvid bukaorta är 20-25 mm, om >30 mm är det aneurysm. Har
man passerat 35 år och inte utvecklat ett aneurysm är det låg risk.
Akut fall med ruptur opereras direkt efter en mycket snabb ultraljudsundersökning.
Behandling: <5,5 cm i diameter följs med ultraljud 1-2 ggr/år.
- Öppen kirurgi: Stort medellinjesnitt. Duka undan alla tarmar. Frilägg aorta och
stäng av under vänster njurartär. Stäng av a. Iliaca communis på båda sidor. Öppna
säcken och sy över lumbaler. Sy in graft, ofta kortbyxa eller rakt graft. – släpp flödet
och täck graften – kontakt med tarmarna leder till fistlar. Se färgen på fötterna.
- EVAR: Endovaskulär aneurysmrekonstruktion; man lägger in expanderbart
stentgraft.
- FEVAR: Fenestrerad endovaskulär aneurysmrekonstruktion; samma som EVAR fast
med utlöpare i aortas viktiga avgreningar såsom njurartärerna etc.
Komplikationer: Hjärtinfarkt, njurinsufficiens (ofta övergående), vänsterkolonischemi
(blod i avföring), graftinfektion (ofta lågvirulenta efter några månader), hypotoni
minskar risken för re-ruptur.
Hög mortalitet vid rupturerat aneurysm då patienten förblöder snabbt. Screening och
förebyggande operation har visat sig ha god effekt.
Riskfaktorer: Rökning, hypertoni, hjärtkärlsjukdom, hereditet (män – kanske är dåliga
vanor man ärver. Kvinnor – lite oftare genetisk genes), KOL, >60 år och man. Infektiöst
(pneumokocker, salmonella – kräver åderförkalkning, TBC, syfilis, mykos – ofta vid
immunosuppresion och dessa kan gå snabbare, HIV) och bindvävssjukdomar (Marfans,
Ehlers-Danlos – bättre att låta bli operation då kärlen är svåroperabla.).
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Screening: 75 % är asymptomatiska. Alla män mellan 60-80 år samt kvinnor över 65 år
med riskfaktorer. Under 3 cm i diameter behöver ingen ytterligare screening. Ser man
tromber på ultraljud är det ett bra tecken då rupturrisken är mindre pga mindre tryck
på aortaväggen. 3-5 cm följs. Efter 5 cm så blir det mer kontinuerlig kontroll och
operationsdiskussion. ≥7 cm operation och diskussion snarast.
Operera inte innan 5 cm för då finns risk att aneurysmet inte är moget än och bildar
bubblor ovan/under stentet à värre läge.
Poplitea- och femoralisaneurysm
Ingen större rupturrisk, dock hotande embolisering ifrån aneurysmsäcken – kan söka
först vid akut extremitetsischemi. Koppling till andra lokaler, 30 % har AAA
(abdominellt aortaaneurysm).
Symtom: pulserande resistens i knäveck/ljumske och/eller ischemiska symtom.
Ultraljud för utredning och samma behandling såsom för kritisk ischemi.

Aortaruptur
Rupturer framåt är rätt ovanligt och de dör efter 2-3 hjärtslag. Vanligaste är bakåt
vänster eller höger, patienten överlever längre då.
Klinik: Svår skärande buk/ryggsmärta, hypotension/chock, pulserande resistens i
buken (bifurkationen sitter i navelhöjd). Synkope eventuellt. Pulsbortfall nedom
aneurysm (kan dock vara så innan). Bakre peritoneum brister först då 2 liter har runnit
ut. >40 % av blodvolymen som förlorats à medvetslöshet.
Utredning: DT med/utan kontrast – cirkulatorisk stabil patient med övervakning och
ett krea. Kontrast om man ska göra EVAR – krävs inte om man inte ska genomgå EVAR.
På krea >140 bör man undvika kontrast pga dialysrisken.
Prognos: Dör pga ruptur med blödningschock eller hjärttamponad.
Behandling: Ge så lite vätska som möjligt.à Blöder snabbare och spär ut bara!!! Syrgas,
sänkt huvudända, 2 infarter, blodstatus, leverstatus (+amylas) och koagulationsprover.
EVAR. Bättre behandlingsresultat där avståndet till sjukhus är längre à de med bra
prognos överlever. I Stockholm hinner vissa till operationsbordet innan de dör.
Differentialdiagnoser: Njursten – men en 75 åring kommer INTE in med sitt första
njurstensanfall vid 75 årsålder.
Tarmischemi, perforerat ulcus, ileus, divertikulit, hjärtinfarkt, LE, aortadissektion,
gallstensanfall, cholecystit, pankreatit, tarmperforation.

Aortadissektion
Vanligaste förekommande akuta besväret på aortan i thorax. Det är 2-3 ggr så vanligt
som en bristning av aortan. ¾ av dissektionerna inträffar på personer mellan 40-70 år.
Män drabbas oftare än kvinnor.
Dissektioner är en direkt livshotande skada med en dödlighet över 30 % inom de första
24 h om tillståndet lämnas obehandlat.
Stanford:
- Typ A på aorta ascendes – Mortalitet på 50 % inom 2 d. Den yngre patienten.
- Typ B på aorta descendes. – Bättre prognos. Hos äldre.
Riskfaktorer: Samma som för aneurysm. Dock något fler bindvävssjukdomar.
Symtom: Svåra och snabbt insättande bröst- och
ryggsmärtor, ffa vä sida, med eller utan
cirkulatorisk påverkan. Olika blodtryck i olika
armar. Inga EKG förändringar och ingen effekt av
nitro.
Behandling: Operation för typ A. Typ B kan
ibland endast behandlas med hypotension. Typ A
kan leda till hjärttamponad, hjärtinfarkt,
aortaruptur
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Carotisstenos – amaurosis fugax – TIA – Minor stroke
Kirurgi syftar till att förhindra ytterligare TIA-anfall eller i sällsynta fall för
symtomlindring vid hypoperfusionsyndrom.
Diagnos: Neurologiska bortfall <24 h och Duplex som visar förträngning.
Behandling: ASA (Trombyl) innan eventuell behandling.

Thoracic outlet syndrom (TOS) – kustoklavikulärt syndrom
Kompression av nervplexus, ven eller artär i thoraxaperaturen. Orsaken kan vara
halsrevben, atypiska ligament, hypertrofi av scalenusmuskulaturen eller atypiskt läge på
första revbenet. Trombotisering i närheten till förträngningen.
Symtom: Smärtor, parestesier, domingar. Blir värre av rörelse, stora byst, tunga
axelväskor.
Diagnos: Kan misstolkas som entrapment. Kolla pulsbortfall vid ”hands up test”. Svår
diagnos att ställa!
Behandling: Eventuell lokal trombolys. Korrigera förträningen (ex ta bort första
revbenet). Hetsig debatt på SöS kärlkirurg angående orsak och handläggning.

Artärocklusion i tarmen
Symtom: Pistolskottsliknande insättande smärta. Pain beyond control. Krampliknande
smärta. Lös avföring/reflex till avföringen. Beskedlig bukstatus. Ofta ett förmaksflimmer
i historiken eller nyupptäckt.
Utredning: DT-buk (ställs frågeställning) – ofta mesenterica inferior.
Behandling: Du har 4-6 h på dig. Operationen i sig är rätt lätt men beror på tiden. En
transmural tarminfarkt, generell peritonit och död är vanligt.

Kärltrauma
160-180 per år i Sverige. 50 % iatrogena (gynekologen oftast) och 50 % penetrerande
eller trubbigt våld.
Taktik: Gör inget du inte kan. Kompression är en bra behandling.
Penetrerande kärltrauma är otrolig ovanligt i Sverige men det förekommer.
Teknik vid kärlkirurgi: Noggrann dissektion. Måste kunna stänga av ordentligt. Sy
anastomos utan allt för mycket drag. Sy hela tiden likadant; artär innifrån och ut. à
Minskad dissektion.
Ha inte för bråttom med tätningssuturer – lumen blir mindre för varje extra stygn. – Det
kommer att blöda och siva men kroppen kan hantera det. Undvik konstgjorda delar –
bättre med kroppsegna då det kan läka ut. Konstgjorda saker kräver bättre flöde.
Trombosskydd och antibiotika profylax i efterförloppet.
Prognos: Antingen jättebra eller jättedåligt resultat.
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Akut gynekologisk buk
Citat underläkare på akutmottagning: ”Ditt viktigaste uppdrag på akuten är att ta reda på vems
problem patienten egentligen är.”

Kvinnliga patienter med låga buksmärtor där ingen uppenbar kirurgisk orsak hittas bör
utredas gynekologiskt.
Bukpalpation: Inspektion, auskultation, palpation, PR.
Gynpalpation: Fingrar i vagina och låser portio och trycker upp uterus. Går då att
palpera uterus utifrån på magen. Man kan palpera ut mot adnexa.
Ultraljud: Ofta gynultraljud.
- Infektioner
- Benigna cystor
- Graviditet i 1:a trimestern.
Ofta tas normala prover på gynakuten och hCG tas alltid typ – även på kirurgakuten.
Diff vid gyninfektion: Salpingit, abscess, appendicit, divertikulit osv.

PID – Pelvic Inflammatory Disease
Uppåtstigande infektion som innefattar olika grad av:
- Endometrit – sleminfektion endast i slemhinnan.
- Salpingit – äggledaren.
- Ooforit
- Tuboovarialabscess (TOA)
Anaeroba, laktobaciller finns i vagina. Anaeroba floran brukar ta över av kopparspiraler
och kan således ibland orsaka infektion. Sällan infektion av hormonspiraler.
Symtom
Varierar från subklinisk infektion till allmänpåverkan med sepsis.
Nedre buksmärtor, ofta bilateralt, med vaginala flytningar. Feber och påverkan på
miktion/defekation.
Diagnostik
Odla alltid!
- Ultraljud: Ofta oregelbunden resistens med varierande ekogenicitet. Vid aspiration
och dränage.
- CT: Bra för att säkrare kartläggning samt att följa behandling. Skilja från divertikulit,
appendicit och andra kirurgisk diagnoser.
- Ev laparoskopi vid oklar diagnos.
Behandling
Ev operation vid abscess – akut eller i
lugnt skede – dränage kan läggas.
Antibiotika po/iv beroende på
infektionsutbredning.
Konsekvenser på sikt
Infertilitet (tubarskador) och
dessutom risk för extrauterin
graviditet (x). Adherenser med
smärta är en annan
komplikationsrisk.
Etiologi
- STI (klamydia, mycoplasma
urogenitale, gonorré)
- Vaginala anaerob blandflora
- Tarmflora med bla E. Coli.
- Abscesser – ofta polymicrob flora,
endast 30 % STD.
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Benigna cystor – symtom och kliniska fynd
Ekofritt = vätskefylld.
Är en cysta sprucken kan man se fri vätska i buken.
Är en cysta intakt kan man misstanke att den är torkverad ifall pat upplever smärta. =
Cysttorsion = Cystan snurrar sig med tuban och ovariet à ischemi och smärta. à
intervallsmärta.
Symtom
Smärta – varierande grad och karaktär
Trycksmärta över blåsa, tarm, kan vara svårt att sitta, gå ex.
Ytlig samlagssmärta kan fås.
Kliniska fynd
Fast cysta kan palperas – beskriv storlek, regelbunden eller ej, rörlighet, förhållande till
uterus, palpömhet mm. En liten vätskefylld cysta går dock inte att palpera
ULJ: Bra diagnostiskt hjälpmedel.

Endometriom
Endometrios – extrauterin endometrievävnad, vanligast i lilla bäckenet.
Kallas ”chokladcystor” pga innehållet, ger en relativt homogen ekogenicitet på ulj. Kan
destruera ovariet på sikt, bör behandlas med operation om för stora.
Symtom:
Ofta kronisk smärtproblematik. Djup dyspareuni (Smärta vid samlag.). Dysmenorré,
buksmärtor.
Behandling:
- Kirurgisk: Ta bort synliga förändringar.
- Medicinskt: Kontinuerligt gestagen eller GnRH analoger.

Extrauterin graviditet (x)
Incidens – ca 2 % av spontana graviditeter.
73 % av graviditetsrelaterad mortalitet i tidig graviditet globalt.
Riskfaktorer:
- Tidigare infektioner (PID)
- Tidigare X
- Endometrios
- TubarOPO
- Infertlitet osv
Symtom: Blödning och buksmärta av varierande grad (85 %). Graviditetssymtom?
Klinisk bild: Symtomfri till allmänpåverkad. Cirkulationspåverkad? Blod i buken.
Ultraljud. HCG.
Behandling:
Avvakta – Spontan regress? Följ klinisk bild och s-hCG (stiger kraftigt vid en normal
graviditet).
Kirurgi (laparoskopi/tomi) – om tuban är skadad är det oftast bäst att ta bort den.
Metotrexat im – ej blödning och vid stora X med för höga s-hCG värden.
Differentialdiagnoser
Missfall: Ofta riklig blödning med klumpar (Sällan akut buk. Uterus är palpöm).
Kan behöva följas med s-hCG och ULJ. 15-25 % av alla graviditeter slutar i missfall.
Normal tidig graviditet: Kan blöda. Kan ha ont, men sällan allmänpåverkad. Kan
behöva följas med S-hCG och ULJ.
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Radiologi – akut buk
MODALITETER:
-

-

-

-

DT – Absolut mest använda för diagnostik: små tumörer är svåra att se. Ex gallstas
är lätt att se men sten kan vara svårt att se beroende på röntgentäthet. Äldre
personers stenar är oftare förkalkade vilket gör dessa röntgentäta.
Lite övervägande på basen av åldern; 55 åringar har oftare cancer och lär inte ta lika
stor skada av strålningen. Hellre ULJ för yngre.
Kartläggning/utbredning för abscess eller om man vill ställa fråga om genes.
Njursten ses bra, sen är det bra om man eventuellt tror att det är aortan!
Vid penetrerande buktrauma: CT med iv och per-rektal kontrast för att kunna
påvisa kolonskada/aktiv blödning etc. Ses som extravasering, blödning, fri gas,
läckage av kontrast från kolon.
ULJ – ultraljud – Används akut i många fall: Utan strålning. GALLSTEN! Typ alla
stenar i gallblåsan ses med ultraljud. Tyvärr inte lika lätt att se gallstenar i
gallgångar. Appendiciter hos smala är också bra. Vätska och abscess kan också ses
här.
Slät-röntgen: Går snabbare att få om det är fullt på DT-listan. Jättebra för
obstipationfrågeställning. Ileus (Dock inte första gången frågeställning!) om det är
recidiverande så är det en bra metod – här undrar man inte om orsak (ex tumör).
Man kan även göra en passage-rtg med kontrast för att se hur det har rört på sig.
BESTÄLL ALDRIG PASSAGERÖNTGEN PÅ EN COLONILEUS – hellre coloskopi då.
(MR – ej för akuta patienter)

Colonileus: Ofta mer kontinuerlig smärta. Vanligast med colorektal cancer (strikturerad)
Tunntarmsileus: Mer intervallartad smärta.

Akut buk – baserat på område
Höger fossa – Appendicit, gyn – ULJ eller DT.
Vänster fossa – Divertikulit – DT
Hö och vä fossa – à Gyn för ultraljud. Ev divertikulit.
Urakut smärta epigastriet –
- Perforerat ulcus: Kan visa fri gas.
- Pankreatit: Helt säker anamnes kräver ingen akut radiologi. Ofta bättre att ta en CT
om man är osäker. Sedan ULJ för att påvisa sten.
- Aortaaneurysm/dissektion (dissektion ofta i thorax, aneurysm ofta i buken): DT –
kontrast vid dissektion för att påvisa själva dissektionen och membranen.
Flanksmärta - Njursten: DT – tänk på frågeställningen! Är det även
malignitetsmisstanke ska man ju be om kontrast också och högre stråldos.
Ileus – DT. Gäller även för sigmoideumvolvulus nu för tiden.
Höger hypokondrium/hö arcus – gallsten eller cholecystit – ULJ i första hand.

Bedömning av CT-bilder
Man börjar alltid med att ta en översiktsbild (scoutbilder) som ser ut som en DT-bös.
Tar med god marginal för thorax à för att rikta in strålningarna.
Större patient à större strålning. Scoutbilden avgör hur mkt strålning som krävs.
1. Artärfas – 40 sek. Maskinen mäter när kontrast kommer i aortan. Man kör en skiva
flera gånger tills maskinen ser kontrasten.
2. Venfas – 70 sek. Främst denna man kollar på vid röntgen eftersom kontrasten ligger
i flera strukturer här.
3. Senfas – utsöndring.
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Fallpresentation – akut buk
Attenuering – hur mycket som kommer igenom när röntgenstrålar lyser igenom till
andra sidan. – Mäts i Hounsfield unit (HU). Går från +1000 till -1000. 0 på denna skala
representeras av vatten. Gas/luft är -1000 och detta ska relateras till bukfett som ligger
kanske runt +400-500 HU.
Gråskalor – ju fler gråskalor ju bättre upplöst bild. Högre strålning ju flera gråskalor du
vill ha.
Strålning:
- Kilovolt – hur många gråskalor som kan presenteras. Och den representeras av
stråldosen.
- Milliamperesekunder – svärtningen i varje punkt. Mörkt/ljust.
Ex Pankreas; Kräver massa kilovolt och milliamperesekunder à fulldos-CT som
innebär 6-8 mS av absorberad strålning. Men om du istället undersöka om fri gas i
buken behöver du inte lika noggrant se pankreas à sänk kilovolt och då blir det endast
2 mS! – denna typ av röntgen med låg stråldos kallas DT-bös.
Man kan på datan ändra gråskalorna när man kollar på tagna bilder men man kan ju
INTE ändra på attenuering.

Fall 1 – appendicit
17 årig kvinna. 15 h anamnes på lågt sittande buksmärtor, ej rört på sig. Gradvis ökande
och molande. Ej kräkt, ej illamående. Ingen avföring. Inga miktionsbesvär. Ömhet i bukens
nere del, mest på hö sida. Släppömhet på vä sida. PR normal. Temp 37,1.
ANAMNES: Vandrande smärta (först en retning av peritoneum och sedan lokalisation).
Insättning. Oskyddat sex (STI? Gonorré?). Torsion ger plötslig och akut smärta som är
kontinuerlig. Ovarialsmärta gör ont direkt när den spricker men sen släpper det.
PROVER: CRP 27, LPK 16,1, Na 141, K 4,1, Krea 56. Väs ua urinsticka.
RÖNTGEN: under 25 så är sensibiliteten för ULJ nästan 90 %. Över 25-30 i BMI så kan
man göra ULJ initialt men sedan DT. Unga människor med god insyn på ULJ à tillbaka
senare och ompalpation. Är det dålig insyn så är CT av värde, annars bara dålig
strålning.
Utgående ifrån caekum finns en tubulär struktur som ofta är appen.
Förstorade körtlar i tarmen kan också tyda på inflammation.
På CT kan man se irritation/inflammation i omkringliggande fettväv.

Fall 2 – divertikulit
60 årig kvinna. 2 d anamnes på molande buksmärtor i bukens nedre del. Ingen säker
smärtvandring. Lätt illamående, ingen kräkning. Ej haft avföring på 2 d. Möjligen lätt
trängning till miktion. Menopaus för 8 år sedan. Mjuk buk. Något palpöm på vä sida, men
även över symfysen och blåsan. PR ua. Temp 37,8.
ANAMNES: Tidigare divertiklar? UVI besvär? Tidigare infektioner.
LAB: CRP 116, LPK 8,5, Hb 110, Na 139, K 3,9.
UTREDNING: CT för att se divertiklar och infiltration kring dessa. Kan spilla över
inflammation på urinblåsan och ge UVI-symtom. Skicka sedan remis för koloskopi
efteråt för att utreda malignitet. Uppföljande koloskopi ska göras efter 2-3 månader då
divertikuliten har lagt sig alternativt DT-colon (”virtuell koloskopi”). Ytterligare besvär
à behandla som divertikulit igen.

52

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras
Fall 3 - gallsten
40 år kvinna. 17 h anamnes på smärtor i
bukens övre del. Smärtorna debuterad 3 h
efter pizzaintag. Illamående och har kräkts
ett par gånger. Smärtan fluktuerar något,
dock konstant molande bakgrund. Strålande
mot ryggen. Inga miktionsbesvär eller
avföringsrubbning.
Buken är mjuk. Ömhet i epgastriet och ut
under hö arcus, något under vä arcus. Temp
36,6.
Gallstenar kan i tid leda till en cholecystit. I
värsta fall kan cholecystit fästa sig till lever
och ibland tunntarm à fistel och à
gallstensileus vilket är ovanligt.
En sten i papilla vateri à erigerad gallblåsa
och ökat tryck i gallsystemet à gallsaft till
pankreas à gallstenspankreatit.
UTREDNING: Ultraljud är första
handsundersökning. På nästan alla
människor går det att undersöka gallblåsa, gallgångar, pankreas och njurar. Gallblåsan
ligger oftast under leverhilius – man kan då komprimera gallblåsan exakt vid ULJ och då
säga direkt att gallblåsepalpation orsakar smärta.
I CT syns ju inte väggen tydligt eftersom det ser likadant ut som innehållet à kontrast.
En väggförtjockad vägg, gallstenar och palpationsömhet = Cholecystit.

Fall 4 – fri gas

70 årig med kvinna med kronisk ryggsmärta. Plötslig påkommen smärta i buken. Smärta
sitter som ett band över buken. Kallsvettig och illamående. Inget liknande förut. Normal
miktion och avföring på morgonen. ”kladdig patient” och generell ömhet i buken. Ingen
temp.
LAB: Hög LPK. I övrigt ua.
UTREDNING: CT visar fri gas i buken och gas i tarmväggen! – detta tyder på
tarmischemi som har lett till en tjocktarmsperforation.

Fall 5 - ileus
67 årig man. Tid op för app. Generella buksmärtor och palpöm. Kommer och går. Uppblåst
i magen. Har kräkts ett par gånger. Normal avföring på morgonen och inga
miktionsbesvär. Uppdriven buk, generellt öm och något mindre med tarmljud än vanligt.
PR ua, tom ampull. Normal temp.
LAB: Väs ua.
UTREDNING: CT. Finns två typer av ileus:
1. Paralytisk ileus: postoperativt, antikolinergika i större doser, opioider,
inflammation- och smärttillstånd i buken.
2. Mekanisk ileus: adherenser, föda (otuggat), stenosering, vaskulära orsaker,
bråck, gallstensileus, volvulus, tumörer.
- Strangulation eller ej strangulation
Man letar efter den mest erigerade slyngan à stoppet är i närheten där.
Strangulation: en enda vid slynga och normalt runt omkring.

Fall 6 - pankreatit

54 årig man. Vaknat med smärtor i buken övre del, lite smygande ökning av besvären och
utstrålning till ryggen. Kräkts ett par gånger. Inte ätit något speciellt. Inga miktionsbesvär
eller avföringsrubbning. Känner sig trött.
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Lite kladdig patient, som sitter framåtböjd. Diffus smärta övre buk. Inget status över
njurloger.
LAB: Visar bild som gallstas och pankreatit.
UTREDNING: Frågeställning – hinder i gallvägarna?
Påverkan på levern och pankreas à genes måste uteslutas.
ULJ visar MASSA stenar i gallblåsan och en stor sten i gallgångarna.
Om pankreas börjar evaporera och ge infiltration i omgivande fettvävnad kan patienter
nästan få organsvikt. En fulminant
Vad kan ge en pankreasamylas stegring?
pankreatit kan à sepsis och
- Akut eller kronisk pankreatit
abscesser. Då måste man göra en
- Kolecystit eller tumörer i gallgångarna.
CT med kontrast över pankreas
- Makroamylasemi; abnorm sammansättning av enzym och
med MÅNGA gråskalor à höj
ett protein i blodet.
kilovolt.
- Pseudocystor utvecklas av 15-20 % av de med svår
Följ alltid upp med DT om patient
pankreatit och ger kvarstående amylasstegring.
blir sämre med frågeställning om
Efter ERCP
- Ektopisk graviditet.
pankreas.
- Aortaneurysm
- Perforerat ulcus
- Diabetisk ketoacidos
- Gastroenterit
Fall 7 - aortadissektion
- Ileus
- Mesenterialkärlocklusion
69 årig man. Hypertoni och KOL.
- Peritonit
- Esofagusruptur
Ansträngningsutlöst smärta i
ryggen utstrålande till bukens
nedre del, bilat lika. Pat uppger trötthet och yrsel, lindrigt illamående, inga andra GIbesvär.
Cor ua, högt BT, ingen ömhet i ryggen. PR ua. Ingen säker puls i ljumskarna bilateralt. I
status övrigt ua. Temp 37,3.
UTREDNING: Aortadissektion primär frågeställning i DT-remissen. Ruptur (dock
normalt BT). DT buk och thorax (DT-aorta)
Man ser då en dissektion som täpper till aortan till stora delar av iliaca kärlen. à Inget
flöde ner till benen.

Fall 8 – njursten
28 årig kvinnlig läkarstudent, tid väs frisk. Några h anamnes på smärtor vä sida och vä
fossa iliaca. Smärtorna accentueras under ca 15 min. Nu lätt fluktuerande och relativt
intensiva. Möjligen lätta miktionsbesvär.
STATUS: mjuk buk, palp- och dunköm i vä fossa och flank. PR ua. Temp 37,7.
LAB: U-sticka Hb +++. I övrigt ua.
UTREDNING: DT-buk. Vidgat njurbäcken. Hydroutretär och en hög sten. Infiltration i
närliggande fettvävnad.
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Urologi
Icke-trauma: Njurstensanfall, urinstämma, makrohematuri, testistorsion, epididymit,
testiscancer, fimos, parafimos, priapism.
Traumafall: Njure, urinblåsa, penis, uretra och testikel.
Lymfkörtlarna som dränerar testiklarna ligger retroperitonealt.
Utriculus prostaticus = kollikeln är ett landmärke i prostata i vilken sädeblåsorna
mynnar.
Funikel: vas deferens samt artär och ven.

Östlingsnjure
Vissa patienter har en hög uretäravgång ifrån njurbäcken à knyckbildning och smärta
vid snabb urinproduktion. Abberent njurkärl kan gå genom uretärknyckan och därmed
påverkas. Kan ge hydronefros som upptäcks på röntgen.
Symtom: Smärta vid intag av mycket vätska. Ex unga människor som har en blöt kväll
på krogen och får njurstenssmärtor men inget syns på röntgen.
Utredning: Kan krävas röntgen med belastning för att upptäcka förträningen.
Åtgärd: Operativ åtgärd där man opererar uretären och frigör den.

Urinstämma
AKUT eller KRONISK
Akut: Utlösande faktor i närtid (jmfr kräftskiva. Salt + alkohol à minskat ADH och stor
volym). Läkemedel/droger, svår smärta etc.
Kronisk: Ej utlösande faktor i närtid. Långa besvär med vattenkastningsbesvär. Ofta
gammal patient. Prostatabesvär, läkemedel, strikturer, diabetesneuropati etc.
Utredning: Bladderscan. Krea. U-sticka. Ibland palpabel blåsa vid bukstatus.
Behandling: Sätta KAD och tappa ut. Vid kroniska besvär kan blåsan innehålla flera
liter. Upp till 1000 ml vid akut urinstämma. Dragning 2-3 veckor senare av KAD om
fortsatta besvär efter tappning. Gyn- eller urologuppföljning.

Makrohematuri
= Synligt blod i urinen. Ofta liten blödning som kan orsaka stark färg. Kan vara ”tyst”, gå
utan andra symtom. Icke symtomgivande mikrohematuri utreds ej. Idealet är utredning
inom 1-2 veckor för makrohematuri. Makrohematuri föranleder dock fullständig
utredning enligt SVF (standardiserat vårdförlopp) inom 4 v om pat >40 år eller yngre
med riskfaktorer:
- Cystoskopi – nedre urinvägar
- DT-urinvägar – övre urinvägar.
Anamnes: Sexualanamnes. Trauma. Antikoagulantia. Hereditet.
Status: PR. Testikelpalpation – varicocele kan tyda på malignitet. Allmänpåverkad?
Övriga utredningar: urinsticka, klin kem lab.
Orsak: Malignitet, konkrement, iatrogena (TURP, TURB, cystoskopi etc), trauma etc.
Tamponad: Vid kraftig blödning och bildning av koagler som leder till en urinstämma.
Då måste hematurikateter sättas och urinblåsan måste spolas fri ifrån koagel.
Hematospermi: Blod i sperman. Är man i prostata-risk-åldern så utreds man. Vanligt
och ofta helt ofarlig. STI eller annan infektion kan dock orsaka detta. Om inga fynd – hem
med lugnande besked och ”släck lampan”.
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Testistorsion
Torsion av testikelns funikel. Kan leda till irreversibla ischemiska skador.
Symtom: Plötslig påkommen smärta i pungen. Kan misstolkas som buksmärtor. Utlöst
cremesterreflex. Testikel i horisontalplan – palpation i
stående.
Prehns tecken – lyft skrotum med handen. Lindrar
smärtan vid epidymit men ej vid torsion.
Diagnos: Ultraljud, kan inte utesluta testistorsion men
bekräfta differentialdiagnoser. Dock tar det tid.
Genomför skrotal exploration utan fördröjning. 30 %
öppnas upp och har inte torsion. Urinsticka, urinodling,
STI, klin kem lab.
Testiklarna hänger så att de kan snurra sig. Ofta
tonåringen. Ibland nyfödda men även äldre kan få.
Operation inom 5-6 timmar! Annars dör testikeln.
Differentialdagnoser: Epididymit, spermatocele,
uretärstensanfall, testiscancer med hematom/nekros, trauma mot skrotum, inklämt
ljumskbråck. Barn; torkverad Morgagnis hydatid och ”skrotalt ödem” av oklar genes och
kan vara virusbetingat.
Behandling: Syr fast testikeln i tunica albungiea så att den inte kan torkvera. Man fäster
båda direkt. 90 % räddas om behandling sker inom 6 h.

Fimos

Oförmåga att dra tillbaka förhuden. Kan bero på sammanväxning, trång förhud, tidigare
infektioner.
Behandling: De flesta löses spontant. Eventuell daglig
smörjning med stark kortisonkräm. Utan effekt av detta
rekommenderas omskärelse/förhudsplastik.

Parafimos
Förhuden fastnar bakom ollonet. Allt fastnar där bakom.
Ökad risk för män som får kateter. Glans sväller och detta
är en akut situation. Risk att glans går i nekros.
Behandling: Påse med is och lägg om den. Lägg på gel
och kompresser. Komprimera glans och försök att reponera den. I efterförloppet
eventuell omskärelse eller dorsal snitt. Dorsal snitt (snitt genom ovansidan av förhuden)
även vid akuta fall.

Priapism - Patologisk erektion
>4 h varaktighet. Sexuell upphetsning kan vara utlösande faktor men EJ orsak. Även
läkemedel, injektioner etc kan vara utlösande faktorer.
Högflödes: Arteriell priapism. Mindre allvarligt. Högt flöde både in och ut.
Lågflödes: Venoocklusiv priapism. Pga stas (bråckbildning) – utflödet funkar inte. Man
kan ta en blodgas! Ökad risk för missbrukare.
Smärtsamt och kan leda till ischemi och nekros. Testa själv att springa i trappen bl.a.
BEHANDLING
1. Injicera Efedrin 10-25 mg i vardera corpora.
2. Om ej effekt, op enl Ebbehöj; fenestrera svällkropparna och skölj rent med NaCl +
Heparin
3. Kirurgisk behandling; shunt vid venoocklusiv för att avleda blodflödet och kirurgisk
ligering för arteriell priapism.
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Urologiskt trauma
Njurtrauma
95 % får hematuri. CT och/eller angio om ingen uppladdning – viktigt att se om det finns
en fungerande njure på andra sidan. Ingen uppladdning kan tyda på prerenal kärlskada.
1-5 % av alla multitrauma har njurskada. Överskuggas ofta av andra skador.
Kan spricka på olika sätt
1. Kontusion eller subcaspulärt hematom
2. Perirenalt hematom eller kortikal skada < 1 cm
3. Kortikal skada >1 cm, ingen extravasation.
4. Skada som inbegriper samlingssystemet, eller mindre
kärlskada med ”contained haematoma”
5. Krossad njure, avulsion eller hiliusskada.
Behandling: Ofta konservativ behandling. Ofta god
läkningsförmåga och bra återhämtning av njuren efter trauma,
dock kan operation behövas vid expansivt pulserande hematom
eller vid hemodynaiskt instabilitet. – operation innebär dock
oftast nefrektomi i slutändan.

Blåsruptur
Våld mot fylld blåsa eller iatrogent (kejsarsnitt, transuretrala operationer). Kan vara
associerad med bäckenfraktur. Främst extraperitoneala rupturer/perforationer.
Diagnos: Kontrast och slät-rtg/DT som visar spridd kontrastvätska i buken.
Intreperitonela skador kan ge peritonit och andra skador på GI-kanalen – diagnosticeras
således peroperativt under akut laparotomi.
Behandling: Operativt för intraperitoneal ruptur då man syr ihop blåsan.
Extraperitoneal kan behandlas konservativt med KAD 7-10 d – CAVE urethra-skada!

Penisfraktur
Trubbigt våld (sexuell aktivitet) som orsakar ruptur av de erigerade svällkropparna.
Erektionen försvinner och perianalt/penilt hematom samt smärta.
Utredning: Klinisk undersökning och är en klinisk diagnos. Ofta imponerande hematom.
Ultraljud tillför inte riktigt något till utredningen. 20 % har associerad urethraskada.
Behandling: Hematom à exspiration och sutur. Sätt suprapubisk KAD vid
urethraskada preoperativt. Fraktur kräver akut operation.

Uretratrauma
Drabbar typ bara män pga längre urethra.
Orsaker: Bäckenfrakturer, iatrogena skador och trubbigt våld (KAD). Främst
klämskador, spark/slag etc mot yttre genitalia.
Symtom: Blod i meatus och floating prostate (går ej att få tag på prostatan vid PR – får ej
sätta KAD då!). Buksmärta, perianala smärta, hematom/svullnad.
Undersökning: Retrograd urethrocystografi. Kontrast som används. Var uppmärksam
på associerade skador på penis, testiklar etc.
Åtgärd: Suprapubisk KAD. Vanlig KAD är kontraindicerat då detta kan ge strikturer,
inkontinens och impotens. – inte schysst!

Testikeltrauma
Split och ruptur i tunica albuginea med blödning som ger hematocele.
Orsak: Ofta MC-olyckor eller trubbigt våld såsom kontaktsporter.
Diagnostik: Akut ultraljudsundersökning av scrotum.
Behandling: Vid testikelruptur skall akut exploration med suturering av testikeln
alternativt orkidektomi. Risk att testis går sönder.
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Vanliga öppenvårdsfall
Hydrocele, spermatocele, varicoceler, protatit etc.

Hydrocele
Testiklarna ligger egentligen i en
peritoniumsäck och dess vätska. Blir det
för mkt vätska blir det hydrocele. Beror
på försämrat lymfavflöde. De flesta är
primära/idiopatiska.
Symtom: Tilltagande tyngdkänsla och
svullnad i pungen.
Diagnostik: Palpation.
En ficklampa lyser igenom och om det
är igenomlysbart så är det hydrocele
och INTE ett ljumskbråck.
Behandling: Op om stort eller vid
besvär. Sklerosering med aetoxysklerol
är ett alternativ.

Spermatocele
Cystisk uppvridning av bitestikeln. Vanligt och
helt ofarligt tillstånd.
Symtom: Tyngdkänsla av större speramtocele.
Diagnostik: Palpation; en spelkulas storleks
stor cystisk förändring som är genomlysbar.
ULJ vid tveksamhet.
Behandling: Dagkirurgisk borttagning vid
besvär.

Varicocele
Plexus pampinformis utvidgas. 99 % så sker detta på vänster sida pga anatomisk
anomali. 30-40 % av patienter som söker för infertilitetsproblematik. 10-15 % av
normala befolkningen. Kan bero på kompression av
testikularisvenen och/eller tumör
Symtom: Tilltagande tyngdkänsla, främst under
kvällarna.
Diagnostik: Palpation av stående patient.
Behandling: Operativ behandling med angiografisk
ocklusion av v. Spermatika med antegrad
sklerosering i lokalanestetika. För de patienter med
besvärande tyngdkänsla och nedsatt fertilitet. 30-40
% av patienter som söker för infertilitetsproblematik.
10-15 % av normala befolkningen.
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Prostatit
Är ett elände. Ofta oklar genes. Kronisk, akut och asymtomatisk.
Symtom: Låga buksmärtor, feber vid akut fall som också har en distinkt ömmande
prostata. Kroniskt bakteriella och icke-bakteriell har LUTS besvär och mer diffusa
smärtor.
Behandling:
Icke-bakteriell prostatit: Ev 1:a ggn antibiotika och NSAID. Odlingar kan vara negativa.
Bakteriell kronisk prostatit: Ciprofloxacin eller Doxyferm i 4 v eller antibiotika enligt
odlingssvar/resistens. Uppföljning efter ett par månader!
Akut bakteriell prostatit: Inläggning och iv ceftotaxim/ciprofloxacin om feber och
påverkat allmäntillstånd. Mindre allvarliga symtom kan skickas hem med doxycyklin
eller trimetoprim/sulfametoxazol.
Förebygg: Sitt inte på kallt underlag. Värmebad kan lindra.

Colovesical fistel – ”Att vissla med snoppen”
Fistel mellan colon och urinblåsan.
Patogenes: Divertiklar som lägger sig emot blåstaket. à Luft och matrester hamnar i
urinblåsan och recidiverande UVI:er. Pneumaturi (luft i urinblåsan).
Behandling: Tarmresektion av kirurg.

Induratio penis plastica – Peyronie’s sjukdom - peniskrökning
Sned penis vid erektion. Patienter är rädda för peniscancer, dock utgår de ifrån glans.
Ofta över 45 år gamla. Frågan är hur krokiga de blir innan det stannar av. Samexistens
med diabetes och Dupuytrens kontraktur som har liknande patogenes.
Symtom: Krökt och förkortad penis. Svårigheter vid samlag.
Patogenes: Inflammation och ärrbildning i tunica albuginea som bildar en deviation.
Behandling: Operation genom att korrigera kurvan kirurgiskt. Konservativ
behandlingsmetod med kollagenas injektion med viss effekt men sällan total regress.

Inkontinens
Är en symtomkomplex som kan ha flera orsaker. Ett vanligt problem.
Ansträningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens och överaktiv
blåsa är begrepp som överlappar något.
Definition:
- Frekventa miktioner.
- Tvingande trängningar och/eller
- Trängningsinkontinens.
Orsak: UVI, neurologiska, malignitet
etc.
Utredning: Urodynamiska
undersökningar (Cystometri) där man
mäter detrousertrycket. Positivt
avkylningstest kan tyda på en
neurogen störning (blåskontraktion
efter att nollgradigt vatten sprutas in i blåsan.).
Behandling: Antikolinergika som förstabehandling (relaxerar blåsan) – ex Ditropan,
Detrusitol, Vesicare etc. Alfa1-adrenoreceptorantagonister relaxerar SMC i prostata
och uretra.
Annan behandling kan bestå av RIK (ren intermittent katetarisering) där patienten
tappar sig själv om hen har problem med residualurin.
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Ansträngningsinkontinens
Symtom: Läckage i samband med krystning/tunga lyft. Vanligaste formen hos
premenopausala kvinnor.
Orsak: Övervikt, graviditet, förlossning, tidigare gyn-operationer som kan ge svag
bäckenbotten.
Behandling: Bäckenbottenträning men medicinsk behandling kan övervägas.

Trängningsinkontinens

Symtom: Läckage vid plötslig och kraftig trängning.
Orsak: Neurologisk skada/sjukdom på nerverna till blåsan. UVI, atrofiska slemhinnor,
BPH eller förstoppning.

Blandinkontinens

En blandform mellan trängnings- och ansträngningsinkontinens.

Överaktiv blåsa
En kombination där trängningar med eller utan trängningsinkontinens är det
dominerande symtomet. Ofta kombinerat med behovet av att tömma blåsan ofta (≥8
ggr/dag) eller nykturi. Är den vanligaste orsaken bland äldre personer.

LUTS – lower urinary tract symtoms – nedre urinvägssymtom
Är ett samlingsnamn som bland annat innefattar BPH (benign prostata hyperplasi). Är
ett ökande problem som tros bero på flera orsaker, ex:
- Förstorad prostata.
- UVI
- Obstruktion
- Psykosomatiska störningar
- Neurologiska störningar
- Afferensstörningar

Ökande besvär med ökad ålder. 90 % för
män >80 år. Hälften av männens besvär beror på BPH (benign prostatahyperplasi). 2530 % av patienterna med LUTS-problematik kräver behandling.
CEREBRALA ORSAKER: Parkinsons, senildemens, stroke och MS.
RYGGMÄRGSASSOCIERADE ORSAKER: MS och ryggmärgsskada.
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Utredningsmålen:
- Påvisa och kvantifiera symtom.
- Påvisa obstruktion.

- Påvisa morfologisk BPH.
- Exkludera andra sjukdomar.

Påvisa och kvantifiera symtom
TM (tidsmiktion och miktionslista): Urinmätningslist. Hur mycket man urinerar per
dygn och hur mycket vid varje gång.
- Tidsmiktion: Värden >13 sek tyder på obstruktion. Värden <10 sek tyder inte på
obstruktion. Fångar alltså upp tömningssymtom i form av obstruktion. Felkällor:
liten kissad volym per tillfälle. Dålig detrousermuskulatur.
- Dygnsmängd: Bör ej vara >1500 ml. Natturinmängd högst 1/3 av dagsurinmängd.
Sjukdomar/beteende att påverka: hjärtsvikt (hö svikt med ödem),
diuretikamedicinering utan vätskerestriktioner, hysterisk polydipsi (dricker för
mycket), sömnapné och hjärtsvikt med ANP-insöndring samt relativ ADH-brist.
- Miktionsfrekvens och små urinvolymer: Tätt spring och små urinvolymer =
Lagringssymtom.
Ökat sensoriskt inflöde – UVI, blåscancer, blåssten, BPH.
Nedsatt central hämning – Demens, CVL, Parkinsons, MS - möjligt att komplettera
med dryckeslista.
IPSS (International Prostatic symtom score): max 35 symtompoäng och 6
livskvalitépoäng. Täta miktionskänningar, svag stråle, nattliga besvär osv.
- Lindriga symtom (0-7 p) – Exspektans
- Måttliga symtom (8-19 p) – Mediciner
- Svåra symtom (20-35 p) – Kirurgi
Kort anamnes som domineras av:
- Träningar? – tänk blåscancer.
- Flödesproblematik? – tänk prostatacancer.

Påvisa morfologisk BPH
PR – per rektum: ”Förstoring” >40 gram. Leta efter cancermisstänkta knölar. Bedöm
konsistens.
TRUL – Transrektalt ultraljud: Möjligt att exakt mäta prostatans storlek i olika snitt
och dess volym. Volymen har betydelse för eventuell kirurgisk behandling.
- ≥100 gram rekommenderas öppen adenomennukleation. Olika gränser används.
- >40 gram medicinsk behandling med alfa-receptorblockerare och/eller 5-alfareduktashämmare.
- TUR-P diskuteras vid svåra LUTS besvär där prostatan inte är för stor och besvären
inte går över av medicinsk behandling eller vid biverkningar.

Påvisa obstruktion
Tidsmiktion: Urinmätningslist som tidigare nämnt.
Urodynamik: Mäter trycket i vattenkastningssystemet. Besvären kan bero på dålig
detrousermuskulatur. Diabetes, neurologiska sjukdomar, tidigare CVL etc.
Mikometri: Urinflödesmätning. Högt flöde har sannolikt inte nytta av operation.

Exkludera andra sjukdomar

- Blåscancer
- Prostatacancer
- Striktur i uretra
- Infektioner i prostata/urinblåsa
- Neurogen blåsrubbning
- Uretärsten (distalt)
Utredning:
- U-sticka (hematuri, infektion)
- Krea (njurfunktion)
- PSA?!
Anamnes: Hjärtsvikt, Neurologiska sjukdomar, diabetes.
Kompletterande utredning.
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- Resurinmätning
- PSA
- ULJ-undersökning av prostata
- Uretrocystoskopi
- Urodynamiska undersökningar
1 kubik prostata = 1 gram prostata. Samma sak alltså. Kan även benämnas cc.
TILLÅTNA RESTURINER:

ENKLA RÅD OCH ÅTGÄRDER
- Efterdropp: massage av uretra
- Träningsbesvär: Miktionsträning
- Nykturi: Vätskekarens efter kl 18. - Korrigering av ffa
urindrivande läkemedel.
ATT TÄNKA PÅ INFÖR ÅTGÄRDER
- Efter utredning – många lugna (initial oro för cancer)
- BPH/LUTS har fluktuerande förlopp.
- Placeboeffekt hos 25-40 %.

Läkemedel
Alfa-receptorblockerare och 5-alfa-reduktashämmare främst (Antikolinergika,
Diuretika, Sömnmedel, Antidiuretiskt hormon).
Alfa-receptorblockerare (Terazosin, Alfuzosin, Doxazosin)
- VM: Relaxerar glatt muskulatur i blåsa/prostata.
- Dosering: Öka till maxdos om ej svar. Kvällsdosering.
- Biverkningar: Hypotension, Asteni, Nedstämdhet.
- Effekt (inom några veckor): symtomreduktion med ca 40 %.
5-alfa-reduktas hämmare (Finasterid)
- VM: Hämmar DHT-produktion, prostatakrympning på 25 %. Kräver förstorad
prostata för effekt! (>40 g). Krympa en liten gör ju ingen skillnad.
- BV: Libidosänkning, minskad mängd ejakulat.
- Effekt (inom 3-6 mån): symtomreduktion med ca 40 %.
- Har i långtidsstudier visat sig kunna minska antalet operationer och retentioner.
Alla svara inte på behandling! Gör utsättningsförsök.
UPPFÖLJNING
Dosjusteringskontroll av alfa-blockerare – inom en månad.
Kontroll Finasterid efter 3-6 mån.
PR och klinisk kontroll 1-2 ggr/år.
PSA halveras vid Finasterid-medicinering.

Vilka LUTS-patienter ska remitteras
-

De som upplever urinretention
Tidigare genomgången prostatakirurgi som kan tänkas ge striktur.
Upprepad UVI.
Förhöjt S-krea – kan tyda på tryck emot njurarna och njurpåverkan.
Uttalade symtom – kvantifierat enligt IPSS och urinmätning.
Övervägande lagringssymtom.
Palpatorisk cancermisstanke – palpabel knöl eller hård prostata.
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-

Avvikande PSA/PSA-kvot – malignitetsmisstanke och bör således remitteras.
Hematuri, alltid vid makroskopisk hematuri. Mikroskopisk hematuri utan andra
symtom från urinvägarna utreds inte.

Operationsindikationer
Operation enda alternativet då komplikationer till BPH föreligger.
Förtur till:
- KAD-bärare pga retention
- Större residualurinvolymer
- Påverkan på övre urinvägarna
- Blåssten
- Recidiverande hematuri pga BPH.
TUR-P – transuretral prostataresektion: Mekanisk resektion av prostatavävnad
transuretralt. Kräver ofta ett vårddygn inneliggande postoperativt.
Nackdelar: Risk för retrograd ejakulation, inkontinens (ovanligt), erektil dysfunktion.
Risk för TUR-syndrom (ej vid bipolär instrumentering) – elektrolytfria lösningar
används och om den kommer ut i blodbanan à förändrad osmos i kroppen à ökat ICT
ev.
Adenomnukleation: Man öppnar främre blåsväggen och skalar ut adenomet – kan även
göras robotassisterat. Vid >100 gram stor prostata.
TUVP/TUMT: Mikrovågsbehandling av prostatan som syftar till att vaporiserar
prostatavävnad. Förs in ett instrument transuretralt som mha ett dataprogram bränner.
Initialt en svullnad varför patienter skickas hem med en kateter under några veckor.
Hem samma dag oftast. Ingreppet är dock dyrare och utförs inte överallt.

Komplikationer till BPH
Infektioner: Beroende på avflödeshinder och recidiverar ofta ifall man inte avlägsnar
hindret. Behandlas med antibiotika.
Urinretention/kateterbehandling: Relativt vanligt att patienten får behålla KAD i
några dagar efter urinretention. – Går ej detta bör patienten planeras för operation.
Njursvikt: Relativt vanligt med förhöjt krea pga avflödeshinder. Ibland söker patienter
då de redan har uremisymtom (illamående, kräkningar, buksmärtor).
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ED – erektil dysfunktion – impotens
Oförmåga att få erektion eller svårighet att bibehålla adekvat erektion.
Orsak: Diabetes mellitus, aterskleros/kärlsjukdomar, nervskador i ryggen,
livsstilsfaktorer som rökning eller fetma. Iatrogent pga prostatektomi eller andra
ingrepp och ex strålning där nerver/kärl skadas. Psykogent vanligast hos yngre.
Behandling: Riskfaktorsanering (livsstilsförändringar, sockerkontroll, kontrollera
hyperlipidemi).
Medicinsk behandling:
- Sildenafil (Viagra etc) – fosfodiesterashämmare (PDE5-hämmare). Förhindrar
nedbrytning av cGMP à Ökad effekt av NO à Relaxerande effekt på corpus
cavernosum och erektion. Ej till patienter med anginösa hjärtproblem som
medicineras med nitropreparat.
Biverkningar; huvudvärk absolut vanligast. Yrsel, rodnad, synrubbningar, nästäppa
och dyspepsi är också vanliga.
- Injektionsbehandling med alprostadil (Caverject) eller som uretrastift (Bondil).

Hematuri och urologiska maligniteter etc
Malignitet på radiologi: undersök i artärfas för att se vilka kärl man behöver stopp vid
operation.
Vener måste ses för att undersöka om det finns tromber.
Skelettmetastaser är det enda som har effekt av strålning när det gäller njurcancer.
Tyrosinkinashämmare kan ha effekt på njurcancer. Används som komplement.
Angiomyolipom och cystor är de 2 benigna förändringar i njuren.
Lungmetastaser är vanligaste metastaslokalen för njurcancer. Klarcellig njurcancer är
vanligast. Kromofoba och icke-kromofoba finns.
Uroteliala cancern är känslig mot strålning och cytostatika. Beror på läge.
Njurbäckencancer kräver nefrouretroektomi – bort med uretären och njuren
ipsilateralt.
Mycket blod i urinen kan få positiv nitrit av bara detta skäl.

Lager i blåsan
1. Urotel
2. Lamina propria – tunt mellanlager.
3. Detrusor – muskeln.
CANCER
Utåtbuktande ifrån urotelet = Ta. (INTE (!) T1)
T1 igenom urotelet och lamina propria.
T2 igenom lamina propria och in i detrosur.
T3 igenom detrusor.
T4 överväxt på andra organ.
Vattendelaren är muskelinvasivt eller inte.
BCG (tuberkulosvaccin) sköljning av T1 grad 3 à
immunologisk storm. Förstahandsbehandling
innan kirurgisk behandling som innebär
cystektomi. (uterus respektive prostata tas med).
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Blåssubstitut – uretärerna leds ner i ett bildat tarmsegment. Ingen muskel dock. Kan ge
nattligt läckage och man tvingas att använda buktryck endast.
Hästskonjure: En kongentialt anatomisk avvikelse som innebär att njurarna sitter ihop.
Undvik våld då det är lätt att njurparenkym komprimeras mot kotpelaren och skadas.
Handläggning avstängningspyelit
1. Akut DT med eller utan kontrast för att bekräfta diagnosen.
2. Avlastning med J-stent eller nefrostomi.
3. Antibiotika iv. (Trimetoprim/Sulfonamid eller Ciprofloxacin ex)
4. 2 st grova infarter. Syrgas vb.
5. Inläggning.
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Kirurgi och urologi – sammanfattning –
kirurgiterminen VT 17
Kir och Ultras – Heja Bajen!
ee
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Frakturlära
Blodförsörjningen är det viktigaste under frakturläkning!
Behandling: Reponera om frakturen är felställd! Utröna sedan om det föreligger
indikation för operativ behandling. De flesta frakturer kräver fixation och
immobilisering under en period.
Komplikationer och prognos vid vanligt förekommande frakturer hos vuxna avgörs till
stor del av typ av skada och patientens övriga status.
PATIENTFALL – olika behandlingsmöjligheter och olika övervägande
78 årig man med DM2 och HT. Gångare med käpp. Ådragit sig en collumfraktur. 3
behandlingsalternativ.
- Höftplastik: Total höftplastik – hela acetabulum byts ut och höfthuvud. Ofta till
patienter 60-80 år och/eller hög funktionsnivå.
Fördelar: Ingen artros. Blir bra men inte 100 %. Smärtfrihet och mobilisering dock!
Nackdelar: Stor operation. Infektionsrisk. Djup infektion ca 1 % och HÖG dödlighet.
Oavsett behandlingsval är 20 % av alla höftfrakturer döda inom 1 år.
- Operation: Två glidskruvar sätts in. – sk Olmedskruvar.
Fördelar: Tar 10 min och är ett mindre ingrepp. Mindre infektionsrisk. Bevarar
naturliga anatomin, typ. Till yngre patienter är detta ofta det man vill använda.
Nackdelar: Kärlförsörjningen går intrartikulärt längs collum à kärlen kan gå av.
Hos 50 % kan kärlen läka. àHög risk för caputnekros eller utebliven läkning. Leder
då oftast till reoperation med total höftplastik.
- Hemiprotes: Acetabulum ersätts ej. Endast femurhuvudet ersätts. Till patienter >80
år eller med låg funktionsnivå.
Fördelar: Mindre. Lägre luxationsrisk jämfört med totalprotes. Kortare operationstid.
Nackdelar: Metall mot brosk à Ökad erosionsrisk. à Kortare livslängd och mer
smärtproblematik.
- Exspektans: Patienten ligger ner resten av livet. Pneumoni, DVT. 30 % mortalitet på
ALLA höftfrakturer oavsett åtgärd.
- Slinkledsoperation: Innebär ett borttagande av caput och att patienten då saknar
höftled på den drabbade sidan. Framförallt ett alternativ till icke-gångare. Är då
även möjligt att sitta upp.

Benet biologi
Kortikalt ben
Det hårda benet som sitter ytterst på skelettdelarna. Kallas även det
kompakta benet. Utgör alltså det hårda skyddande yttre skalet på benet.
80 % av den totala benmassan hos en vuxen. Består av flera
mikroskopiska kanaler, osteoner, som består av flera lager av
osteoblaster och osteocyter som är belägna runt en central
kanal, haversk kanal. De haverska kanalerna förbind vinkelrätt via
Volkmanns kanaler. Det är dessa kanaler som är metaboliskt aktiva –
osteoners struktur och lokalisation förändras då benet omsätts.
Utsidan av kortikalt ben täcks av periosteum som innehåller
nerver, blodkärl och lymfkärl – är endast denna del av benet som är
innerverat och därmed orsakar smärta. Endosteum omger insidan av kortikalt
ben och marker övergången till trabekulärt ben.
Trabekulärt ben: Den typ av ben som finns innanför det kortikala. Även kallat poröst
eller spongiöst ben. Canceolous bone på engelska. 20 % av den totala benmassan. Kan
beskrivas som ett öppet och poröst nätverk. Formation av osteoblaster på endosteumet
skapar ett oregelbundet nätverk av utrymme, trabeklar. I trabeklarna finns benmärg
och hematopoetiska celler.
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Benet blir starkare av ju mer man använder det.
Matrix: utgör 30 % av ben och resten 70 % består av mineraler. Matrix består till 90-95
% av kollagenfibrer = bindväv (kollagen 1) som är flexibelt och starkt i tension –
elasticitet (35 %).
Mineralfas: hydroxyapatiti inkorporeras i benet för att ge stadga och styrka vid
kompression (65 %).
Blodförsörjning: Kärl i benet och utifrån via periostiet. Rikt blodförsörjt alltså.
- Kortikalt ben: Ett lamina av osteocyterna som får blod ifrån central kärl i benet.
- Spongiöst ben: Kärlen finns runtomkring. Flera stamceller! Kom ihåg för läkning.

Benomsättning
”Tänk dig gropar i asfalten. Man river upp det gamla och lägger nytt.”
1 mm på ca 20 dagar. Benvävnad är den enda strukturen i kroppen som växer utan
ärrbildning. Stressfrakturer orsakas av att uppbyggnad är långsammare än
nedbrytningen exempelvis.

Celltyper i ben
OSTEOBLASTER: Finns på ytan av osteoner. Skapar en proteinmix, osteoid, som
mineraliseras och bildar ben. Producerar även hormonerna ALP och prostaglandiner.
OSTEOCYTER: Främst inaktiva osteoblaster som migrerat och blivit omslutna av
benmatrix som de själva har producerat. Utrymmet de tar upp kallas lakuner. Har
utskott som når osteoblaster och andra osteocyter för kommunikation.
OSTEOKLASTER: Ansvarar för benresorption och bennedbrytning. Benet byggs sedan
upp av osteoblasterna. Spelar stor roll för kalciumhomeostasen.
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Frakturfysiologi
TRAUMA: W=(m x v2)/2 – formeln för att räkna ut kraften ifrån trauma.
Mer energi à mer komplex fraktur.
Vävnadsskada i stigande ordning avseende trauma – vad som skadas först respektive
sist: Skelett à periostium à hud à muskler à Nerver à Kärl.
Vid stora trauman måste man således utgå ifrån att mer än
bara skelettskada.

OLIKA TYPER AV FRAKTURER
- Stabil eller instabil
- Enkel eller komplex/komminut eller segmentell
- Diafysär eller metafysär eller intraartikulär
Distas = avstånd mellan två skelettdelar.
Bockning = Förskjutning av det avlösta benet. Benämning utgår ifrån den distala delen.
Omlott = Benfragment som överlappar varandra.

Frakturläkning – kortikalt ben
1. Hematom: Sekunder till timmar. Trombocyter bildar koagel à PDGF-frisättning.
2. Inflammation: Timmar till veckor. Stamceller och inflammatoriska celler.
Resorberar den döda vävnaden och frisätter ytterligare tillväxtfaktorer.
3. Callusbildning/reparation: Veckor till månader. Strain (mängd som kan ge efter);
granulationsvävnad 100 %, bindväv 25 %, Brosk 10 %, ben 2 %. Callusbildning
beror till stor del på den nekrotiska miljön. I skelettändarna är blodtillförseln god
och här differentierar stamcellerna till osteoblaster som bildar ben och täcker ytan
av fraktureområdet. Detta stimuleras av BMP och IGF-1 som frigjorts vid frakturen.
Mitt inne i frakturområdet är blodtillförseln dålig och här differentierar stamceller
till chondrocyter som bildar brosk. à Brosk växer interstitiellt och ben växer bara
ifrån befintliga ytor. MÅSTE FINNAS GOD BLODCIRKULATION FÖR
CALLUSBILDNING ALLTSÅ!
4. Remodellering: Månader till år. Osteoner som lägger ut nya ben

Direkt läkning – sker endast vid absolut stabilitet
1. Gap-läkning: 4-6 veckor. Blir vävt ben och sedan normalt ben om det är mindre än 1
mm. Kräver alltså en sekundär osteonal rekonstruktion. Periostealt callus bildas ej.
2. Direkt kontakt remodellering: Kan ske i de punkter där inget avstånd finns.
Osteoner lägger ut nytt ben men inte till rätt ställe. 1 mm/20 dagar. Lamellärt ben bildas
direkt! Inget callus bildas här heller.
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Alla typer av indirekt läkning kräver dock god blodcirkulation!
Läkning i metafysärt ben: läker på 4-6 veckor. 3-4 månader för trabekulärt ben.
Händerna läker ännu snabbare, endast 3 veckor med gips räcker då.

Absolut stabilitet: indikationen är ledfrakturer och enkla metafysära frakturer. Röra
men inte belasta. Läker inte med callus. Direkt benläkning är det som gäller.
Relativ stabilitet: läker med callus och tillåter viss rörelse. Samma styrka som absolut
stabilitet.
Ledfrakturer/intraartikulära: en fraktur som går in i en led och knäcker brosket.
På akuten – handläggning
Sluten fraktur: Snabb reponering av frakturen. Smärtstillande och minskat
inflammatoriskt svaret. Måste kolla distalstatus före och efter.
Öppen fraktur: Stoppa blödning och antibiotika direkt. Skölj ur.
Metodvalet för senare åtgärd bestäms av patient, frakturen samt kompetens hos
ortoped som ska utföra eventuell operation.
Varför grovreponera?: Smärtlindring, undvika mjukdelspåverkan med svullnad och
blåsbildning och för att stabilisera frakturen.
RÖRBEN: Metafysärt ben – mycket trabekulärt ben. Tjockare ben och i mitten mer
kortikalt ben.

Fotledsfrakturer – fibulafrakturer

Klassificeras enligt Danis-Weber (enligt
bild) efter skadenivå på fibula och enligt
Lauge-Hansen efter skademekanism.
Unimalleolär fraktur = lateral
malleolfraktur.
Bimalleolär fraktur = lateral malleol- +
bakre eller mediala malleolen.
Trimalleolär fraktur = laterala + mediala
+ bakre malleolen.
Om syndesmosligamentet är intakt räcker
det med elastiskt binda. Är ligamentet inte
intakt kan platta och skruvar krävas.
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Behandling:
Stabila: Icke-kirurgisk behandling med elastisk binda. Rörelseträning eftersom endast 5
% av belastningen som läggs på fibula. Syndesmosen måste isåfall vara intakt vill säga.
Icke-stabila: Operativ åtgärd med intern fixation mha platta och skruvar. C-frakturer är
instabila och kräver 2 skruvar så att ledband och ligament får kontakt så att de kan läka.
Man lägger in tibia mot fibula ordentligt så att det kan läka. Noga med kongruens i
fotleden!
Större trauma; Risk för compartmentsyndrom. Fås om muskulaturen blir svullen och
mikrocirkulationen stryps. Smärta är det första som patienten överlever. Knarkare och
de som är medvetslösa kräver extra observation! Lågt tryck säger inget. Högt tryck
säger något. Domningar är det första tecknet. Man klyver då upp alla 4 kompartments i
underbenet då. Böjda fingrar och extensionssmärta tyder på kompartment.

Pertrochantär femurfraktur
Bra blodförsörjning i det området. Balanserat sträck är en väldigt utdaterad behandling.
Två glidskruvar – för collumfrakturer. Märgspik med glidskruv är det bästa; När pat
ställer sig upp sjunker benet ned och det läker bra. Höftfrakturer återkommer i
Osteoporosfrakturkapitlet.

Handledsfrakturer
Radiusfraktur: Vanligaste frakturen. Finns olika typer såsom Colles
(dorsalbockning), Smiths (volarbockning), Bartons (avlöst dorsalt
fragment) och dessa kan vara mer eller mindre felställda. Reponering
på akuten, hemgång och operation med skruvar och platta.
Ulnafraktur: Kan ses vid
pareringsskador.
- Galleazzi fraktur: Proximal
diafysär radiusfraktur +
sublux/dislokalisation vid distala
radio-ulnara leden.
- Monteggia fraktur: Proximal diafysär
ulnafraktur med dislokation av
radiushuvudet.

Olika grader av öppen fraktur - Gustillo
Grad I: Rent sår. Max 1 cm i längd.
Grad II: >1 cm men <10 cm i längd.
Grad III: >10 cm. Stor mjukdelsskada.
- A – går att täcka med mjukdelar
- B – kräver plastikkirurgi
- C – amputering

Kotpelarfraktur
Passerar frakturen en zon = stabil
Passerar frakturen flera zoner = instabil
Kan vara en mjukdelsskada dock. – MR visar.
Kongruens = bitarna passar varandra.
UCL-ledband, främre korsbanden och laterala
kollateral ligamentet i knäet är de enda ledbanden
som behöver opereras.
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Behandlingsmöjligheter och komplikationer
Olika behandlingsalternativ
GIPS: Fixerar fraktur och stabiliserar. Ingen invasiv behandling. Underlättar läkning
utan felställning. Ofta belastningbar behandling – vid axial tryck kan detta dock ge
benförkortning – acceptabelt för den aktuelle patienten? Var noga med att gipset inte
komprimerar för mycket dock. Kan ge trycksår, nerv- och kärlskador.
MÄRGSPIK: En spik som fyller ut hela märghålan. Ger utmärkt stadga mot böjkrafter.
Vid gång pressas frakturändarna samman och detta förbättrar läkningen. Full belastning
direkt efter operation således. Tvärskruvar fästs i varje ända av
spiken för att undvika rotationsfelställningar och förkortning.
Risk för sekundära frakturer pga märgspiken.
EXTERN FIXATION: Metallpinnar fästs i benet genom
hudincision. Dessa fixeras sedan i en yttre ram som stabiliserar
frakturen. Används som initial behandling vid stora trauman
då man inte vill utsätta patienten för operation eller när
svullnad måste gå ned.
PLATTA OCH SKRUVAR: Ger möjlighet att komprimera
frakturändarna och åstadkomma direkt benläkning. Plattan
placeras så att den ffa utsätts för sträckkrafter. Böjs den vid
belastning kommer den att brytas pga utmattning med tiden –
ofta inte belastningsbart om osteoporotisk patient. Kräver
större friläggning vilket innebär ökad risk för hudnekroser etc.
KOMPRESSIONSSKRUV: En sned fraktur kläms ihop med
tvärgående skruvar. Gängor bara i ena frakturfragmentet för att de ska pressas samman
av skruven.

Pseudoartros
Uppstår när en fraktur inte lyckas läka. Pseudoartros är en fibrös förbindelse mellan de
båda frakturändarna. Ibland utvecklas till och med en fibrös ledkapsel med ledvätska
inuti. à en extra led på extremiteten J.
HYPERTROFISK PSEUDOARTROS: När det finns goda förutsättningar för läkning, men
en allt för instabil fraktur så uppstår detta. Benet lyckas inte riktigt med läkningen.
Åtgärdas med att förbättra frakturstabiliteten à bättre läkning.
ATROFISK PSEUDOARTROS: Dåliga läkningsförutsättningar. Försämrad
blodförsörjning och med dålig stabilitet. Frakturändarna atrofierar. Krävs förbättrad
frakturstabilitet och läkningsstimulerande bentransplantationer för att detta ska läka.

Orsaker till misslyckad läkning
Dålig blodförsörjning
Instabilitet – Allt för låg stabilitet ger försämrad läkning, men frakturbelastning är ofta
gynnsam för läkning. Total immobilisering rekommenderas oftast ej.
Diastas – Stort avstånd mellan frakturändarna.
Omfattande mjukdelsskador – Ger bland annat försämrad blodförsörjning.
Infektion – Kontamination av skadan eller iatrogent under behandlingen. Viktig orsak
till försämrad läkning. ANTIBIOTIKA OCH ANTITETANUS TILL ALLA ÖPPNA
FRAKTURER!
Stor energiöverföring som blivit överförd – ökar risken för att alla dessa riskfaktorer
för försämrad läkning.
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Mjukdelsskador
Luxation = urledvridning
Vanligaste lokalerna
-

Glenohumoralled/humerskapularled/axelleden.
Finger: DIP-, PIP-, MCP-leder
Acromioclavikularleden (AC-leden): Ledband kring nyckelbenet yttre ända brister
och clavikeln sticker upp.
Patellaluxation

Diagnos

Klinisk undersökning inkl distalstatus (hela tiden): Innebär att man kollar händer
och fötterna. MOTORIK, SENSORIK och FUNKTION. Dokumentera.
Sensorik: 3 nerver sköter sensoriken i handen; Medianus,
ulnaris och radialis som innerverar olika delar av handen.
Kontrollera dessas områden.
Motoriska: extension av handled och fingrar (n. Radialis
osv).
Funktion: Kapillär återfyllnad, temp osv.
Röntgen: Alltid vid en förstagångsluxation innan åtgärd.
Svårt att veta att det bara är en luxation eller något annat
såsom en samtidig luxation. Andra gånger är det lätt att
bestämma diagnos mha anamnes.

Behandling
Reposition: Beror på kroppsdel osv. Ska följas av
kontrollröntgen för att utvärdera repositionen.
Kort immobilisering: ex armbågsleden bör mobiliseras efter 1 v med gips snabbt för
att undvika att den blir stel.
Tidig rörelseträning: sjukgymnastik osv är nyckel för förebyggande åtgärder då
uttöjning av leden och ledkapsel ökar risken för sekundära luxationer.

Distorsioner
Känt som ligamentskada, vrickning, stukning etc. Ledbandet går av helt eller skadas.
Typ av trauma: Vridvåld, valgus/varusvåld – pronation/supination.

Vanligaste lokalerna:
- Fotled
- Knäled
- Handled
- Fingerleder
DIAGNOS OCH BEHANDLING
- Klinisk undersökning inkl stabilitetstest: palpera leden efter ömhet och svullnad.
Längs kollateralligament i knä kan man hitta en ömmande punkt i fästen eller på
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-

ledbandet. Stabilitet kan testas genom vackling vanligtvis. à Kan leda till klinisk
misstanke. Jämför alltid med den ”friska” sidan för att försöka få en mer objektiv
bedömning av skadan.
Ev röntgen vid osäkerhet om fraktur; status och anamnes föranleder misstanke
om fraktur eller inte och således röntgenremiss.
Bandage, ev kryckor kort tid: kompression endast i ett tidigt skede för att
förhindra blodutgjutning i leden och därmed längre läkningstid.
Högläge! à mindre svullnad à mindre smärta.
Tidig rörelseträning/belastning: aktivera musklerna och accessoriska muskler för
att öva upp stabilitet och förhindrar muskelatrofi.
Styrketräning/balansträning

Muskel- och senskador
Direktvåld:
- Kontusion
- Skärskada.
Indirektvåld:
- Sträckning/distension
- Muskelkontraktion: Totalruptur och partiell ruptur (ex rupterad hälsena eller
endast gastrocnemius)
- Överbelastning (upprepade mikrotrauma)
BEHANDLING
- Tidig kompression
- Kyla (kärlkontraktion)
- Högläge
- Vila
- Avlastning/aktiv vila
- Kort tid ev elastisk linda
- Operation?
PROGNOS
- God
- Återställd 1-16 veckor

Komplikationer till intramuskulära blödningar
Myositas ossificans
Utveckling av förkalkning/förbening av muskelnà Minskad elasticitet och hållfasthet
Behandling
- Oftast konservativ, tidig ibuprofen behandling
- Ev operation och utrymning av förändringen.
Compartment syndrome Normalt muskeltryck är 2-10 mmHg (diastoliskt).
Perfusionstryck över 40 mmHg är compartment! à fasciotomi för att avlasta.
Behandling alltid akut fasciotomi vid tidiga symtom dvs uttalad smärta.
Obehandlat leder det till muskelnekros, kontraktur, smärtor, permanent nervskada.

Axel
Luxation i glenohumoralleden = ”axel lux”
Främst främre men det finns bakre (EP anfall och bilolyckor, 5 %). Upprepade gånger à
subluxation (inte hel luxation) och laxitet (axeln känns inte trygg/stabil).
AC-leds luxation
Nyckelbensfäste mot acromion eller sternum. Ibland utåt och då är det konservativ
behandling som gäller. DOCK kan en inåt luxation skada inre kärl kan kräva reposition.
SC-leds luxation
Oftast endast trauma. OVANLIGT!
Rotatorcuffrupturer
- Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, (Teres minor)
Kan skadas vid axelledsluxationer. Vanligare att äldre får det och kan oftast missas!
Misstänk om det inte går att lyfta armen eller asymmetriska axelrörelser.
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Ruptur av långa bicepssenan
Långa huvudet fäster på tuberculum supraglenoidale. Den korta fäster på caput
coracoideus. Är axelns ”blindtarm”, alltså inte jätteviktigt.
Popeye sign: Uppenbar svullnad i överarm av den lösa muskelbuken.
Proximal
- Oftast degenerativ orsakad skada.
- Supination försämras med 10-20 %.
- Ingen åtgärd i majoriteten av fallen. Ev operation om yngre:
kosmetisk (blir en bula) och kan ge ryckningar och kramper
hos yngre.
Distal
- Trauma: Oftast har man försökt förhindrat ett tyngre föremål
ifrån att falla, armbrytning eller träning.
- Symtom: Nedsatt kraft i supination. 50 % kraftminskning i
flektion.
- Klinisk diagnos är säkrare än radiologiska. Operation om inte kontraindikation
föreligger.

Luxation armbåge
Luxation av humero-ulnara leden
- Immobilisering i gips 2-3 veckor med röntgenkontroll efter 1 vecka, därefter
succesivt ökad belastad träning.
- Operation vid kraftig instabilitet.

UCL – ulnara kollaterala ligament
MTP-led 1. Partiell eller total, eventuell undersökning i ledningsanestesi och
genomlysning. Detta är en känslig led och missad diagnos ger allvarliga konsekvenser –
instabilitet/subluxationstendens.
Symtom: Instabilitet ulnar-radial vacklingstest av MTP-leden.
Stener lesion: Då det kommer med ett benfragment.
Läker oftast inte själv då ligamentet hamnar ovan adduktor aponeurosen.
Operation är behandlingen. – Fäster tillbaka UCL.

Malletfinger – droppfinger
Slitning av extensorsenan i Dig II-V à Går ej att räta ut DIP-leden. Orsakas av bland
annat boll som träffat rakt på utsträckt finger.
Behandling: 6-8 veckor med tillfällig skena som man kan göra själv. Därefter till
handarbetsterapeut.
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Senskador i handen
Flexorsenor:
- Sällan degenerativ och orsakas ofta av skärskador. Handkirurgens område.
Extensorsenor:
- Som ovan. EPL, Extensor pollicis longus, kan sent i förloppet vid radius frakturer
skadas.

Luxationer av fingrar
Hundkoppel ex. Tacksamt att åtgärda – snabbt och enkelt.
PIP-leden
Vanligaste. Kräver reposition. Röntgen före eller efter. Operation om volara plattan är
inslagen (går ej att reponera pga mjukdelar eller subluxation).
MCP-leden
Ovanligare. Drabbar då oftast MCP led 2. Pga anatomin är den oftast instabilare och
därmed ofta operationsfall.

Fotledsdistorsion/ stukning/ vrickning

Supinationsvåld: Oftast FTA-ligament (anteriora tibiofibular ligamentet) som sträcks
ut och skadas.
Pronationsvåld: Ofta deltoideum-ligament som skadas och översträcks.
Status: Svullnad över området och eventuell hematom. Ofta palpationssmärta över
ligamentet eller fästen. Kan ge en främre instabilitet och kräver oftast uteslutande
röntgen i dessa fall. Palpera HELA fibula! – kan vara en hög fibula fraktur! à Röntgen
fotled och underben.
Rehabilitering: Sjukgymnastik och omedelbar belastning till smärtgräns. Ca 2-6 v
läkningstid. – balansträning minskar risken för re-distorsion.
Ottawa-kriterierna
Hjälpmedel för att bedöma om man kan utesluta fraktur utan att ta en röntgen.
Smärta kring malleolen – röntgen krävs om något av dessa uppfylls:
- Ömhet över bakre delen av mediala eller laterala malleolen och 6 cm uppåt.
- Oförmåga att stödja på foten både omedelbart efter traumat och med 4 steg vid
undersökning.
Smärta mittdelen av foten – röntgen krävs om något av dessa uppfylls
- Ömhet över proximala os metatarsale V.
- Ömhet över os naviculare.
- Oförmåga att stödja på foten
omedelbart efter traumat och med 4
steg vid undersökningen.
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Den onda ryggen
80 % får ont i ländryggen någon gång/liv. 50 % får ont i nacken.
Sociala, psykologiska och arbetsrelaterade faktorer spelar roll. Dessa smärtor kostar ca
3 gånger mer än vad cancersjukdomar gör. Icke irriterade nerver är inte sträckkänsliga.
Radikulopati: Smärta strålandes från spinalkanal alternativt nervrot.
Ischias: Radikulopati som strålar längs med ischiasnervens grenar (nedanför knäet).
Lumbago: ”Ryggsmärta”.
Segment: 2 st kotor + mellanliggande disk.

Diskbråck
Är en kotkompression som ger radikulär smärta som ofta accentueras av rörelse.
Nucleus pulposus (”diskpåsen” som är en gelatinös massa) torkar ut à ”kulpåse” à
anulusrift (reva i påsen) à kompression pga buktning/sekvestrering à inflammation
(kemisk påverkan) och det är denna inflammation som leder till smärtan i kombination
med ett lokalt tryck mot nervroten. Posteriora longitudinella ligamentet är kraftigt och

rutnätsformat. Vid ryggflektion får man sällan besvär men i kombination med rotationà
Försvagat ligament och risk för protrusion.
Riskfaktorer: Rökning och 35-45 år.
Symtom: Smärta dominerar symtombilden VAS kan ligga kring 6-10. 2/3 får begränsad
gångsträcka till < 1 km. Bortfall av reflexer. Undersök Cauda equina syndrom!
INDELNING AV DISKBRÅCK:
- Buktande disk: ej trasig anulus fibrosus, men buktande nucleus pulposus.
- Inkomplett diskbråck: Anulus fibrosus perforerad, nucleus pulposus tränger ut.
- Komplett diskbråck: en bit av nucleus pulposus har trängt ut och ligger för sig själv
utanför anulus fibrosus (sekvestrerat diskbråck = fritt fragment i spinalkanalen pga
enzymatisk digestion).

Lumbala diskbråck
95 % ligger på L4-L5 och L5-S1 nivå. Nervus Ischias kan
drabbas.
Symtom: Genererar domningar och muskelsvaghet.
Sensoriken försvinner först.
Diagnos: Lasegue (man drar upp benet à nervrötterna dras
och smärta produceras nedanför knäet om det är positivt).
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Kompression som tränger samman Foramina (Intervertebral foramina).
Icke-operativ behandling:
- NSAID
- Träning
- Ryggskola (MDT)
- Vila max 2 dagar
- (lokal isbehandling) - (massage)
Operativ behandling:
- Bakre tillgång à sleva ut diskbråcket. Dagkirurgi. Momentan symtomlindring.

Cervikala diskbråck
Ger radikulopati som även dessa ger domningar och muskelsvaghet.
Myelopati: ryggmärgen ligger här. Man kan få bredspårig gång och problem med
kontinensen samt fumlig muskelfunktion.
Diagnostiskt ”halslasegue”; vrider huvudet åt sidan och sedan får man hakan mot
axeln à komprimerar nerven. à Utstrålning och besvär.
Spurling test: Man vrider huvudet och lägger på axialt tryck. à smärta/utstrålning.
Icke-operativ behandling
Obs! inga långbanesymtom (tyder på större diskbråck).
- Massage
- Intermittent vila
- Tidig mobilisering
- NSAID
- Traktion?
Operativ behandling
- Främre tillgång
- Steloperation (ev. diskprotes)
- Större risk för heshet, sväljningsproblematik osv.

Cauda equina syndrom (CES) – Det farliga!
Lumbala nervrötterna, oftast i nedre segmenten i nedre ländryggen utsätts för en
uttalad kompression à blås-, tarm- och sexualfunktionspåverkan. Dessa kan slås ut i de
värsta fallen!
Orsak: Epiduralblödning, infektion, tumör, diskbråck i samband med spinal stenos eller
manipulation av ryggraden (kiropraktorer).
Symtom: Vid snabbt förlopp fås uttalad ryggvärk med bilateral svår ischias. Det
långsamma förloppet kan ge lindrigare gluteal krampkänsla i samband med extension.
CES-I: inkomplett syndrom. Miktionssvårigheter, dålig urinstråle, ofrivillig flatulens,
halvsidig eller partiell ”ridbyxeanestesi”.
CES-R: True retention. Kompletta symtom enligt ovan.
Klinik
- Positiv Lasegue, ofta bilateral.
- Påverkan av sakrala nervsegment sensoriskt eller motoriskt.
3-S
- Sensibilitetsnedsättning för beröring på insidan lår, i perineum och perianalt.
- Sfinktertonus (analsfinktern) är svag eller obefintlig. – PR och be patienten knipa
ihop sfinktern.
- Stortåflexionskraft är svag eller obefintligt.
Utredning: MR får ej fördröjas vid misstanke om CES. Bladderscan och ev KAD för att
utreda urinretention.
Behandling: Operation! Akut inom några timmar vid akut diskbråck eller under
dagar/veckor vid ex stenos. Bred laminektomi för att ta bort diskbråcket.
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Naturalförlopp för diskbråck
50 % läker ut inom 1 månad, 90 % läker ut inom 6 veckor. Rekommendera patienten
smärtlindring paracetamol+NSAID och rörelse.
Operation: < 10 % förväntas behöva kirurgi. Stort diskbråck à bättre prognos. Ca
20/100 000 personer opereras årligen för diskbråck i ländryggen. Övervägs först 6-8
veckor efter symtomdebut. Man tar bort en del av det intraspinala ligamentet och
ligamentum flavum (”det gula ligamentet”). Sedan frigör man nervroten genom att ta
bort diskfragmentet.
Diskbråck kan påskynda den degenerativa processen i ryggen och leda till spinal stenos.
Vissa patienter med diskbråck kan få en funktionell skolios pga smärtavlastning.
Traktion innebär att man lättar på trycket via rörelser och att hitta specifika
rörelser/positioner som förbättrar smärtan och eventuellt förkortar förloppet. Enda
behandlingen som det egentligen finns evidens för!
Behandla med NSAID + Paracetamol och eventuellt Paraflex initialt.

Spinal stenos
Förträngning i spinalkanalen. Kan påverka passerande nervstrukturer och ge upphov till
sensoriska och motoriska störningar samt smärta. Drabbar ofta de i övre medelåldern.
Sker vanligast i ländryggen. Kan påminna om diskbråck.
Patofysiologi
Sättning i disken. à Diskbuktning à Hypermobilitet à Facettledsartros med tillväxt in
mot kanalen à Trång kanal à Trång foramen à Radikulit (Diskbråck hos äldre. Är den
unilateral kan det vara svårt att skilja ifrån
vanligt diskbråck. Även på DT).
Nervinflammation pga venös stas.
Förträningen kan ligga centralt i
spinalkanalen eller lateralt i recessen eller
foraminellt. Beroende på lokalisation så
produceras olika symtom. De faktorer som
förtränger är:
- Spondylos, facettledshypertrofi.
- Hypertrofi av lig. Flavum.
- Diskdegeneration à sänkt diskhöjd à
diskutbuktning och trångt foramina.
- Spondylolisthes, ”kotglidning”, pga instabilitet i disken och facettlederna à trånga
utrymmen pga kotornas positionsförändring.
- Kongenital trång spinalkanal à värre symtombild.
Dessa faktorer tillsammans bidrar till symtombilden.
Symtom
Smärta: främst bensmärta (PSEUDOCLAUDICATIO), ländrygg- och glutealsmärta,
lårsmärta vid extension. Går framåtlutade på ex rullator, kundvagn.
Muskelsvaghet
Symtomfrihet i sittande à kan cykla hur mkt som helst men inte gå långt pga flexion.
Bredspårig gång.
- Central stenos ger ofta bilaterala besvär. Smärtlindring vid ryggflexion.
- Lateral stenos kan ge symtom av ischiaskaraktär. Ibland positiv Lasegue.
Naturalförlopp
Ingen spontan förbättring. Smärtlindring med paracetamol+NSAID ev tillägg av
gabapentin/pregabalin.
Kirurgi
Då smärtsituationen ger en nedsatt livskvalité. Sker genom att dekomprimera
spinalkanalen och foramina samt fusion (steloperation) om det föreligger kotglidning.

81

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras

Spondylolistes
Finns 6 typer – 2 vanligaste. Främst L5/S1.
1. Istmisk (yngre); pars intervertebralis är defekt. à kotan glider fram.
2. Degenerativ (äldre)
5:1 Kvinnor:män. Är en degenerativ process eller missbildning.
Symtomen är ungefär detsamma som för spinal stenos. – ingen lindring av
framåtböjning. Progress 1/3 (>25 %).
Naturalförlopp
UNGA: kan glida ffa hos flickor. Röntgen-kontroll 4-6 mån
ÄLDRE: Sannolikt stabil – låg sannolikhet att något händer.
Behandling
Analgetika + ev gabapentin. Vid större besvär dekompressionsoperation.

Röda flaggor - ryggsmärtor
-

Debut >55 år alt < 18 år. (märkligt om det kommer när man är äldre)
Försämring nattetid, alltså vid horisontalläge – kan tyda på intraspinal tumör –
BRÅTTOM!)
Viktförlust
- Tidigare malignitet
CRP-stegring eller feber - Nyligen genomgången bakteriell infektion
I.v. missbruk
Bilateral muskelsvaghet (stort diskbråck eller malignitet)
Sadelanestesi (domningar underlivet)
Nedsatt sfinkter tonus – PR är alltid indicerat!
Urinretention
- Inkontinens
Progress av neurologi
- Markant morgonstelhet (reumatologiskt)

Akut lumbago
1. Normal aktivitet
2. NSAID och muskelavslappnande
3. Sängläge är inte effektivt
4. Böjningar, sträckningar, aerobiska rörelser och stretching.
3/5 är symtomfria efter 3 dagar. Slätröntgen efter ca 4 v. MR efter ca 6 veckor.

Kroniska ryggsmärtor
1. Manuell behandling/manipulation, ryggträning och multidisciplinär behandling ger
effektiv smärtlindring.
2. Intensiv kurortsbehandling ger kortsiktigt minskad smärta hos >60 år patiente.
3. När kognitiv beteendeterapi ingår i behandlingsprogram förbättras resultaten.
Subakut >6 veckor
Kronisk >3 månader

Degenerativa förändringar
Dysfunktion à instabilitet à Restabilisering. Totalt tar detta 10-20 år.
Diskar torkar ut för att proteoglykan minskar och kollagen ökar.
Disksubstanser blir kulaktig i konsistens.
Teorier kring uppkomsten
- 15-45 års ålder: rifter i anulus fibrosus och facettssynovit.
- 35-70 års ålder: segmentell instabilitet.
- Slutstadium: Självstabiliserande.
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DDD – Disc degenerative disorder
Synonymt med Segmentell Rörelsesmärta (SRS). Kan beskrivas som en naturlig
nedbrytning av en disk. Ger ryggsmärtor i många fall och nervrotssmärtor. VAS 6-8 och
2/3 patienter är begränsade till gångsträcka < 1 km.
Riskfaktorer:
- Rökning
- Ateroskleros
- Ålder ca 46 år
Behandling: går att steloperera. Man påskyndar förloppet 10 året och halverar
smärtan.

MAST – Modic antibiotic spine therapy
Vätska i kotorna. Vanligare i befolkningen med ryggsmärtor.
Fortfarande oklar genes men det diskuteras om en infektion är orsak eftersom 1/3-2/3
diskbråck visar positiva odlingar för P. Acnes.
Ett Danskt projekt testade att behandla med ab – goda resultat men kräver fler studier.

Nivå och symtomatologi
L4-roten: Smärtstrålning framtill låret. Sensibilitetsnedsättning på lårets och ev
underbenets framsida, mediala malleolen. Nedsatt patellarreflex.
Quadricepsförsvagning. Laségue ofta inte positivt då n. Femoralis har ett ventralt
förlopp.
L5-roten: smärtstrålning på baksidan av låret, utsidan av underbenet och fotrygg.
Påverkas stortåextension, kan ej gå på hälarna (EHL, fotens dorsalflektion). N. Peroneus
påverkas och ger ev droppfot (m tibialis anterior och m fibularis). Inga reflexrubbingar.
S1-roten: Smärtstrålning på baksidan av låret och utsidan av underbenet.
Sensibilitetsnedsättning baktill, på underbenets sida samt på laterala foten inkl laterala
malleolen, lilltån och hälen. Kan ej gå på tårna (m gastrocnemius). Nedsatt
achillesreflex.
S2-S4-röttern – Cauda Equina: Durasäcken komprimeras à parapares,
urinretention, nedsatt sfinktertonus, ridbyxaanestesi. Kräver akut MR. Behandla
med högdos kortison (32 mg) samt akut operation!
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Den onda axeln – axelledens
skador och sjukdomar

Funktionell enhet: skuldra, överarm,
armbåge, underarm, handled och hand.
Handen är målorganet i armen. Armen
positionerar handen.

Axelns 4 leder:
- Humeroscapularleden
- AC-leden (acromioclavicular)
- Thoracoscapularleden
- SC-leden (sternoclavikular)
Skuldrans anatomi
Är en kompromiss mellan rörelseomfång
och stabilitet.
- Stort rörelseomfång à förutsättningar för instabilitet.
- För hög stabilitet à för litet rörelseomfång.
- Normal funktion förutsätter centrering av caput (kongruens).
Skada à inkongruens à smärta och funktionsnedsättning.

Rotatorcuffen
Rotatorcuffen balanserar och centraliserar caput i hela
rörelseomfånget. Bidrar till att utveckla kraft.
Anatomi:
- Abduktion – Supraspinatus
- Utåtrotation – infraspinatus och teresminor
- Adduktion – subscapularis (tuberculum minor på humerus fäster den)
- Inåtrotation – subscapularis
- Långa bicepssenan fungerar som en depressor.

Undersökning av skuldran
Inspektion: Svullnad, rodnad, hudmissfärgningar etc.
Palpation: Humerus, SC-led, klavikel, AC-led, skapula.
Rörelseomfång: Aktivt vs Passivt. Flexion/extension, Abduktion/adduktion,
internrotation/externrotation.
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SPECIFIKA TESTER – finns ca 123 st beskrivna.
- Bellypress: Testar subscapularis. Händer på midjan och
ut med armbågar.
- Lift off test: Handen bakom ryggen och försök lyfta upp
armen. Testar subscapularis.
- Joebs test: 90 grader abduktion och 30 grader flexion.
Tummarna nedåt och låt patienten försöka lyfta armarna
medan du lägger på motstånd. Testar supraspinatus.
- Abduktion/adduktion mot motstånd: Supraspinatus
och infraspinatus.
IMPINGMENTTESTER – alltså ej rupturtester
- Hawkins test: Armbågen flekterad till 90 grader.
Armbågen flekterad till 90 grader. Axeln inåtroterar
aktivt av undersökaren. Smärta här tyder på subacromial
impingement.
- Neers test: Placera handen på patientens skapula och den
andra på underarmen. Patienten roterat inåt helt med
tummen pekande nedåt. Smärta = impingement.
- Apprehension test: Test för anterior instabilitet eller
nyligen axelluxation/subluxation. Supinerad arm med axeln
abducerad 90 grader och i maximal utåtrotation. Humerus
håll uppe av undersökaren och tryck läggs på extern
rotation. Den anteriora kapseln borde understödjas och
sedan tryck för att bedöma stabiliteten.
- Cross body test: armen adduceras passivt över patientens
kropp mot den kontralaterala axeln. Smärta kan tyda på
AC-ledspatologi, artros eller kronisk sträckning.
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AC-ledsluxation
Orsak: Fall på axeln, tacklingar.
Dislokationen och instabiliteten avgörs av graden
av ligamentskador. Ofta yngre män.
Klinik: Mycket lokaliserad svullnad.
Behandling: Slynga i några dagar.
Sjukgymnastik. Sällan indikation för akut
operation, endast om tecken till ischemi eller
nekros i området. Grad 3(4) eller högre opereras
ofta.

Klavikelfrakturer
Drabbar oftast yngre personer. Sker ofta under idrottsutövning.
Vanligaste frakturen är diafysär. Oftast direktvåld.
Klinik: Tydlig asymmetri. Röntgenundersökning bekräftar
diagnos. Röntgenundersökning sker i 2 projektioner. Är
egentligen en klinisk diagnos.
Undersökning: Hudpenetration? Förkortning?
Så kallade Z-frakturer är förenade med fler restsymtom.
Kontrollera distalstatus – a. Subclavia kan skadas.
Behandling:
Konservativ
- Slynga några dagar.
- Sjukgymnastik
- Kontrollera laterala frakturer (pseudoartrosrisk!).
Kirurgisk - plattfixation
- Röntgenkontroll efter 1 vecka.
- Vad har patienten för funktionskrav?
- Z-frakturer och öppna frakturer kräver operation.

Proximal humerusfraktur
Orsak: Osteoporos i kombination med lågenergitrauma. 5 % av alla sjukhusbehandlade
frakturer. Främst 60-80 åringar. Vanligast med fraktur i collum chirurgicum.
Klinik: Distalstatus viktigt! Palpera igenom hela armen.
Faktorer att överväga: Frakturutbredning, dislokationsgrad och patientens
funktionskrav à val av behandling. Däremot är det MYCKET varierande
behandlingsresultat.
Val av behandling: Platta/skruvar, märgspik, hemiplastik, Collar n’cuff.
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Floating shoulder
Är en ovanlig skada som orsakas av högenergitrauma. Opereras
alltid.
Ipsilaterala frakturer av clavikeln och scapula huvudet så att
axelleden frigörs.

Axelledsluxation
Drabbar 2 % av befolkningen. 90 % är främre luxationer.
Orsak: Utåtrotation/abduktion (kaströrelser).
Hög andel associerade skador hos äldre (osteoporotiska) patienter
såsom frakturer, cuffrupturer och nervskador (n. Axillaris). Dessa äldre patienter har
oftare en degenerativ komponent med i skademekanismen.
Yngre patienter opereras oftare. Andelen som självläker är störst hos 20-25 åringar.

Handläggning - axelluxation
Väntar man för länge med att reponera en axelluxation finns det risk för kramper och
ofrivilliga rörelser i axelleden som skapar skador på caput humeri, labrum och
rotatorcuffen.
Anamnes: Traumats art? Hur länge har axeln varit luxerad? Hur många gånger tidigare?
Röntgen: i 2 projektioner. Viktigast vid förstagångenluxationer eller vid
misstanke om samtidiga frakturer.
Röntgen – associerade skador:
- Bankart skada: Labrum (ungefär som menisken) som omger glenoiden
släpper ifrån kanten. Uppgiften är att hålla caput på plats. Stabilitet kan
återuppbyggas mha muskelträning osv.
- Hill-Sachs: Impressionsfraktur posterolateralt på caput humerus pga
kraftfullt drag mot den främre kanten av cavitas glenoidalis. Kan ses på
röntgen och bekräftar misstanke om luxation.
- Tuberculum majusskada
- Kuffruptur.
Distalstatus: N. Axillaris, cirkulation och motorik.
Adekvat bedömning: Sker efter lämplig smärtlindring/lugnande - Morfin/stesolid.
Intraartikulär lokalbedövning (ca 10-15 ml) och/eller lustgas.
Reponering: valfri metod med röntgenkontroll efteråt. Morfin och Stesolid alternativt
injektion Xylocain innan reponering. Lättare ju tidigare man gör det.
Kochers metod: Adduktion, utåtrotation, anteversion (lyft), inåtrotation. Armbågen 90
grader och sedan utåtrotera och lyfter sedan armen lite framåt. Därefter inåtrotera.

Stimson’s metod: Pat på britsen. Axeln hänger utanför kanten.
Bröstet nedåt. Tyngd runt handleden och ibland räcker det för att få
axeln i led. Ibland smärtlindring (Xylocain 10-15 ml i axelleden
och/eller muskelavslappning). Man får hålla emot skulderbladen så
inte det följer med. Trycker ifrån laterala skapulakanten medialt och
den andra kan lätt dra ner armen (traktion).
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Uppföljning: Slynga (collar and cuff), sjukgymnastik.
Ortopedremiss vid kvarvarande besvär. MR för att
undersöka skada på labrum/glenoid, humerusskador
och/eller atrofier.

Stabiliserande kirurgi – axelluxation

Varför går axelleden ur led?
- Grund ledpanna
- Stor rörlighet
- Leden hålls ihop av mjukdelar.
- Rotatorcuffens muskler hamnar ovanför
ledhuvudets ekvator vid abduktion.
- Generell överrörlighet i leden.
- Dålig proprioception.

Finns flera indikationer för stabiliserande kirurgi:
1. Vid Bankartskada: Labrum slits sönder vid
luxationen à instabilitet och smärta.
2. Om sjukgymnastik inte ger resultat.
Finns flera ingrepp beskrivna. Artroskopiskt men även öppna operationer. Ingreppen
syftar till uppstramning av axelledens främre delar, reparation av labrum och glenoid.
Man syr fast ledkapseln och labrum mot ledskålen så att axelleden blir stabil (Sk
Bankart operation). Detta för att förhindra re-luxationer av glenohumeralleden.

Cuffruptur
Drabbar främst >35 år. Traumatisk eller degenerativ – är en glidande skada emellan.
Orsak: Fall mot axel, tunga lyft och/eller hastiga rörelser.
Anamnes: Tidigare axelbesvär? Smärtanamnes. Begränsad ROM? Andra sjukdomar?
Symtom/klinik: Smärta och svaghet motsvarande skadad sena – undersök med hjälp
av tidigare nämnda specifika undersökningar beroende på misstanke både passiv och
aktiv ROM. Se efter muskelatrofier och funktionsbortfall.
Doctors delay + patients delay är ofta ett stort problem som leder till fördröjd
diagnostik. à Fördröjd reparation à Troligen sämre prognos. Svag evidens för olika
typer av behandlingar dessvärre.
Handläggning:
- Om misstanke – tidig (3-4 veckor) uppföljning på egen mottagning eller hos
specialiserad sjukgymnast.
- Kvarvarande påtaglig funktionsinskränkning à MR-remiss
- Eventuell kirurgi helst inom 8 v: Beror på ålder och/eller funktionskrav.
Indikationer för behandling
1. Symptomgivande kuffskada som är reparabel: operation med den metod man är
van vid.
2. Irreparabel skada, smärta, bra ROM (range of motion), ingen artros:
Bicepstenodes.
3. Som 2, fast med artros: Bicepstenodes/tenolys, axelprotes.

AC-ledsartros
>30 år främst och är överrepresenterade bland målare och tyngdlyftare. Ingår ofta som
en delkomponent i ett subakromialt impingement-/rotatorkuffsyndrom.
Långsamt tilltagande smärta från axeln. Svårt att ligga på den sidan och smärta vid
rörelse.
Klinik: Distinkt ömhet över AC-leden. Positivt Cross Body test.
Behandling:
Kortisoninjektion:
- 1 ml Lederspan. Ofta god effekt temporärt.
- Kan upprepas efter 6-12 månader.
Lateral klavikelresektion:
- Öppet eller artroskopiskt.

Humeroscapularledsartros
Är ovanligt jämfört med artros i knä eller höft.
Multifaktoriell etiologi: Hereditet och/eller tidigare trauman (frakturer, luxationer,
rotatorcuffrupturer).
Behandling: Initialt analgetika och träning. Alternativ ledplastik.
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Frusen skuldra – frozen shoulder – adhesiv kapsulit
Okänd etiologi – ibland posttraumatisk. Drabbar oftast 40-60 åringar.
Humeroskapularledkapseln blir stel och rigid av okänd anledning. Tydlig
överrepresentation bland diabetiker liksom vid hypothyreos samt kvinnor.
Noterat är dock att diabetiker har sämre prognos.
De 3 faserna:
1. Frysningsfasen 2-9 mån: Tilltagande (oproportionerlig), smärta, ibland även
vilovärk.
2. Stelhetsfasen 4-12 mån: Rörelseinskränkning (ffa utåtrotation), smärta i ändläge.
3. Upptiningsfasen 6-24 månader: Succesivt ökande rörlighet. Oftast smärtfri.
Ofta blir det dock fullständig regress av symtomen. Behandling:
1. Ingen behandling –
NSAID/paracetamol
2. Sjukgymnastik
3. Kortisoninjektion
4. Artroskopisk kapelrelease
– effekt av tidig kirurgi? oklart
5. Mobilisering i narkos.

Impingement/rotatorkuffsyndrom
Symtom: Ger en molande värk i
axel. Nattlig smärta och
smärtorsakad rörelseinskränkning.
Riskfaktorer: Repetitiva rörelser i skuldran och handled. Hos yngre
patienter beror besvären ofta på glenohumeral laxitet efter tidigare
trauma.
Orsak: Strukturer mellan akromion och caput humeri kommer i kläm.
Degenerativ process à
1. Inflammation.
2. Skador i cuffen.
3. Kalkinlagringar.
Användbara tester:
- Neers test – Stabilisera skapula och tvinga armen till maximal
elevation. – Positivt vid smärta. Se tidigare.
- Hawkins-Kennedy test. – 90 grader flexion av armen och 90
grader elevation framåt. Positivt om smärta framkallas vid
inåtrotation i detta läge.
- Painful arc – 80-120 grader vid aktiv abduktion med pronerad hand. Enligt bild.
Behandling:
Sjukgymnastik: Träning av rotatorcuffens muskulatur à ofta bra på ett års sikt.
Injektionsbehandling: 1 ml Depomedrol. 9 ml l.a.
Subakromiell dekompression: vid utebliven effekt av ovanstående. Är en operativ
åtgärd där man går in artroskopiskt och tar bort bursan och fräser eventuellt bort en del
av akromion.
Humeroskapulär rytm: Först efter 60 graders abducering börjar skapula arbeta.
Undersök detta då patienten har ryggen mot dig.
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Ortopediska infektioner
-

Bakteriella artriter
Bakteriell spondylit/diskit
Septisk tendovaginit
Protesinfektioner

- Osteit/osteomyelit
- Nekrotiserande fasciit
- Sårinfektioner

Septisk artrit
Akut omhändertagande! Bakterier tar sig snabbt igenom
synovialmembranet och påbörjar en destruktiv process.
Adhererar artspecifikt och snabbt till matrixproteiner i brosket
à kraftfullt cellulärt svar, produktion av MMP, ROS,
lysosomala enzymer, toxiner etc.
à Broskdestruktion, ligamentdestruktion, leddeformitet,
stelhet (artrofibros) och artros på sikt.
4-10 fall/100’000 per år.

Symtom – septisk artrit
-

Ofta akut insättande ledsmärta, ledsvullnad, rodnad,
rörelseinskränkning (passiva rörelsesmärtor).
Feber och allmänsymtom eller helt opåverkad. Detta beror
på vilken led som drabbats och var i förloppet vi är.
Diffusa symtom vid höftartriter (symtom ifrån ljumske, buk och/eller rygg).
Axelartrit penetration: Ledvätska kan penetrera ledkapseln längs bicepssenan och
ge svullnad samt rodnad av överarmen. (Erysipelas, trombos och cellulit kan vara
differential diagnoser.)
Iatrogena infektioner kan ha lågvirulent förlopp. Orsakas ofta av kortisoninjektioner
i leden. Detta försvårar diagnostiken ytterligare då detta maskerar inflammationen.

Klinisk bild reduceras även av om patient använder biologiska läkemedel eller per oralt
kortison. Viktigt med adekvat anamnes, särskilt angående reumatologi. De biologiska
läkemedlen mot exempelvis RA ger lågvirulenta förlopp som försvårar diagnostiken.
Fråga om infektioner, tidigare ingrepp, tandinfektioner etc.

Spridningsvägar

1. Bakteremi – hematogen – vanligt!
2. Posttraumatisk inokulation: Lednära sår, öppen ledskada, öppen fraktur etc.
3. Postoperativ inokulation: Ledpunktion, ledinjektion, knäartroskopi, primär
ledoperation etc.
4. Oklar patogenes: Locus Minoris (ställe med mindre motståndskraft) som kan vara
en degenerativt omvandlade strukturer. Samma sedvanliga riskfaktorer för denna
spridningsväg dock; immunosuppression, alkohol, diabetes.

Epidemiologi – agens
-

Staphylococcus aureus (>50 %) – tänk alltid! – oftast rätt J
Streptococcer, pneumokocker, gram-neg.
KNS (ffa protes/implantat)
Egentligen ALLA bakterier kan orsaka septisk artrit men vissa är vanligare.

Differentialdiagnoser
Finns en uppsjö av differentialdiagnoser!
Reaktiv artrit efter: Tarminfektion, urogenital infektion eller streptinfektion.
exacerbation av RA.
Gikt, Pyrofosfatartrit (calcium pyrofosfatkristaller), Artros och Proteslossning
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Engagemang av flera leder talar nästan alltid för icke-infektiös genes.
Trauma! (hemartros) – Röntga! Tänk alltid fraktur!
(Tumör [ovanligt!] – skönt med slätröntgen för att utesluta)

Utredning

Septisk artrit – ledvätska
- Grumlig ledvätska
- Sänkt glukos
- Högt LPK
- Högt laktat

Ledvätska: Ledpunktion görs utan
lokalanestetika eftersom det är
bakteriostatiska! Rena handskar räcker,
tvätta med klorhexidin som får torka. Spruta
sedan in max 5 ml ledvätska i
blododlingsflaskor. Analyser som görs är
sedan:
- Analys av LPK (poly/mono), glukos (kvot
mellan blod och ledvätska), laktat.
- Analys av ledkristaller.
Blodprover: CRP, SR, LPK (poly/mono), Hb,
urat, prokalcitonin.
Dry-tap: Om man inte får ut ledvätska.
Droppa på kolad pinne och till baktlab i
gelrör.
Röntgen:
- Slätröntgen görs av alla leder vid
förekomst av implantat, misstanke om trauma men också för att få en base-line
(utgångsvärde) för att följa förloppet.
- Ultraljud av höftled för att se eventuell ledvätska.
- CT med kontrast eller MR vid misstanke om abscess, fasciit, diffdiagnostisk syfte etc.
ODLING: BLODODLA x 2. SÅRODLA OM DET FINNS NÅGOT SÅR. URINODLA! DETTA
SKA GÖRAS INNAN ANTIBIOTIKA ADMINISTRERAS!

Tolkning av resultat
Tolkning av ledvätska:
- Kraftig höjning av LPK (>50)
- Ledsocker/blodsocker <0,5. – ALDRIG diagnos enbart på
detta eller laktat!
- Förhöjt ledlaktat >2,5 mmol/L – förhöjt även vid gikt, RA,
och kristallartrit.
Höga ledvita även vid gikt, pyrofosfatartrit. P-urat är högt hos
10 % av normalbefolkning och giktskov behöver inte gå med
hyperurikemi à Inte alltid uppenbar diagnos.
Odling avgörande: Negativa i 20 %! Då kan det finnas nytta av
PCR eller att ta en artroskopisk biopsi i samband med spolning.

Ledpunktion
Ca 1 cm ovan övre laterala
hörnet/mediala hörnet på patella.
Tvättning och sterila handskar. Tvätta
området 30 cm proximalt och distalt
om insticksstället samt under knäet.
Applicera hålduk, punktera och lägg
sedan på förband.

Behandling
Spolning: Dräneras och renspolas kopiöst flera gånger. Viktigt med att individualiseras
med fokus på co-morbiditet, ålder, funktionskrav och typ av led:
- Axel, knä (fotled): artroskopisk spolning och nya odlingar.
- Höft: öppet via litet anteriort snitt.
- Armbåge, handleder, fingrar, fotleder: via 2 kanyler (in/ut-kanyl)
- Alla abscesser öppnas.
- Spolning 1-2 gånger/dag under 2-3 dygn.
Leder lämnas aldrig öppna (VAC). Alltid samtidig ny vävnadsodling – sekundär
infektionsrisk finns tyvärr på sjukhus.
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Operation: Vid utebliven effekt genomförs artroskopisk synovektomi, eventuellt öppen.
Då tar man bort den inflammerade vävnaden i synovialmembranet.
Antibiotikabehandling:
- Empirisk behandling med Kloxacillin 2 g x 3 iv eller vid misstänkt urin/bukfokus
cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 eller cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3. Rikta vid känd
etiologi.
Parenteral i 5-7 dagar, till feberfrihet, klar klinisk respons och CRP <50-70. Sedan
uppföljning med peroral behandling i 4-6 veckor med:
- Flukloxacillin 1 g x 3 eller klindamycin 300 mg x 3. Vid streptokock Amoxicillin 750
mg x 3 eller Klindamycin.

Fortsatt behandling och prognos
Initial immobilisering 1-3 dagar: Beroende på respons och brosket
belastningskänsligt. Tidigt aktiv rörelseträning, avlastning med stegmarkering 4-6 v.
God prognos: Om tidigt och korrekt omhändertagande!
- Röntgenuppföljning 6 v och 4 mån för att utreda osteomyelit bl.a.
- Rörelseomfång förloras alltid med ca 20 %.
- Värk, belastningssmärta finns ofta utan radiologisk artros på röntgen.

Purulent tendovaginit
Näst vanligaste handinfektionen. Orsakas av penetrerande våld.
Specifik anatomi: Muskelkompartment, senskidesystem och leder.
Är ett område med många strukturer på trång yta och således
känsligt för infektion. Denna diagnos får inte missas.àStor
morbiditetsrisk och kräver då resolut handläggning!

Anatomi
Senskidor är dåligt vaskulariserade.
Omspolade av synovialvätska runt och detta skapar optimala
förhållanden för överväxt! Med hjälp av detta kan infektionen sprida sig till andra
fingrar! Bett i lillfinger kan ge symtom i tummen. – viktigt att komma ihåg att inte
fokusera sig på ett finger.
Risk för spridning till fettlagret i handen och andra delar. Anatomin gör det alltså svårt
för kroppen att ta hand om infektionen.
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Klinik
Anamnes: Sår (i böjveck), bett, kontusion, stick, högtrycksskada, paronychi
(inflammation i nagelbandet), panaritium (pulpainflammation) etc.
Lokalstatus: Rodnad, spolformad svullnad,
värmeökning, värk och rörelsesmärtor.
Ovanligt med feber och allmänpåverkan; djup
handflegmone och fasciit kan dock ge detta.
Kanavel’s sign: 4 tecken:
- Volar ömhet längs senskidan
- Spolformad uppvridning av fingret
- Fingret i flexion för att skydda.
- Smärta vid passiv extension. STOR!
Ytliga celluliter ger vanligen ingen eller liten
passiv extensionssmärta!
Extensionssmärta mest specifikt!
Risker med att obehandlade fingrar
Ökat tryck i senskidan ger kompartmentrisk
och sennekros, aggressiv fibros och
adherensbildning. Det finns även risk (relativt
ovanlig) för djup distal/proximal spridning,
fasciit och även sepsis bland annat.

Behandling

Inläggning, immobilisering, högläge, iv antibiotika i tidigt stadium (fingerringar bort!).
Noggrann klinisk kontroll så att inga annan påverkan ses. Ofta öppna skador:
- Abscesser incideras, sår debrideras och främmande kroppar tas bort.
- Kopiöst lavemang (SENSKIDESPOLNING. Som är den kirurgiska behandlingen),
eventuellt kvarliggande spolkateter.
- Odlingar säkras, parenteral antibiotika minst <48 h efter.
- Glöm ej tetanus-booster om öppen skada, immobilisering/högläge.
Agens
- Stafylokocker i 90 % av fallen.
- Beta-hemolyserande streptokocker grupp A
- Blandade infektioner ses hos: diabetiker, nedsatt immunförsvar.
- CAVE katt/hundbett: P. Multocida – mkt invasiv. Ledengagemang skall uteslutas!
- CAVE människobett: Blandade (anaeroba, Gram-negativa). Ofta mkt invasiva
bakterier, ledengagemang (MCP). Kräver då aggressiv kirurgisk behandling.
- CAVE arbete med fisk/akvarium: Mb Marinum – ger långdragna besvär.
Antibiotikabehandling
- Kloxacillin 2 g x 3 iv.
- Klindamycin 600 mg x 3 iv – bra vävnadspenetration.
- Cefuroxim 1,5 g x 3 (P. Multocida)
- Flukloxacillin 750 mg 2x3 i 2-3 veckor
- Amoxicillin + klavulansyra – P. Multocida behandling >3 veckor.

Prognos
God utläkning av infektion oftast. Co-morbiditet och immunstatus påverkar prognos och
utkomsten. Ca 20 % av funktionen förloras alltid. Värk, rörelsesmärtor, greppsvaghet,
temperaturkänslighet är restsymtom som kan ses.
Differentialdiagnos är av främst icke-infektiösa orsaker: Gikt, pyogent granulom,
Calcarea (kalkutfällning), aseptisk tendosynovit, främmande kroppsgranulom.
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Knäledens mjukdelsskador
-

ACL, PCL, LCL, MCL skador
- Meniskruptur: laterala och mediala menisken
Quadricepssenan
- Patellaesenan
Patellae luxation, ben-brosk skador på patellae
Fri kropp, osteochondritis dissekans, löparknä, hopparknä, ”schalatter”, plica, pes
anserinus tendinit, prepatellär bursit

Anatomi
Patellarsenan: Heter egentligen patellarligament eftersom ligament är mellan två ben.
En sena är mellan muskel och ben. Quadricepssenan: från quadriceps till patella.
Pes: fästet på tibia för mediala hamstringsmusklerna (semitendinosus, gracilis,
semimembranosus).
Saphenus infrapatellara grenen är viktigt att undvika. Skadas lätt vid op.
Fossa poplitea; Området dorsalt i knävecken med flera strukturer.
Peroneusnerven går rätt ytligt. Den ligger precis an mot benet.
M. popliteus sitter längst bak i knävecket.
LCL är smalare och mer distinkt. Viktigare att operera.
MCL är mer en förtjockning av kapsel. Läker oftast av sig själv. LCL kräver oftare
operation. LCL och MCL kan opereras med stålkabel, borrar man fel så blir det stel eller
instabilt.
Menisker är halvmåneformade. Meniskrupturer är ofta degenerativa. Ibland även
traumatiska och är då en starkare operationsindikation.
ACL – främre korsband: Skador behandlas mer med träning. Kvinnliga
handbollsspelare är de med flest korsbandsskador.
PCL – bakre korsband: Ovanligare skador och orsakas av större trauma.
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Knästatus
Inspektion, palpation, aktiv –
passiv rörlighet. Sedan finns en
uppsjö av specifika tester för knäet
med fokus på olika strukturers
integritet. (Se tidigare kapitel).
KORSBAND OCH KOLLATERALA
LIGAMENTEN
- ACL – Lachman – mjukt stopp
eller avsaknad tyder på
korsbandsskada. Lätt flekterat
ben. Man testar slutläget för ACL.
- ACL – PCL-Draglådetest: främre/bakre (palpera tibiacodylen, step-off) – stoppa in
fingrarna i kärlet. Böj benet 45 grader och dra underbenet mot dig i olika riktningar.
Mot patienten sedan (bakåt draglådetest). Bedöm ordentligt slutläge.
- ACL – pivot shift: Extenderat ben uppåt i 45 grader. Med ena handen trycks knäet in
i en valgusställning. Sedan flekterar man benet. Bedöm ordentligt slutläge.
- MCL i valgus och LCL i varus - vacklingstest = sidostabilitet. Liten sidovackling
och ett tydligt stopp ska kännas. Flektera knäet ca 30 grader för att endast testa
LCL/MCL. Sidovackling i både helt extenderat och 30 grader flekterat knä.
MENISKER
- Menisk: McMurray’s test. – flekterar benet. Rotera in foten – inre menisken. Rotera
ut foten – yttre menisken. Positivt test vid kännbart klick eller smärta.
- Menisk Apley’s kompressions/distraktionstest. – patient i bukläge. 90 grader
med benet. Lägg sedan på axiellt tryck och vrid foten in och utåt. ”Mortla” knäet.
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PATELLA TESTER
- Grindingstest-smärta – Axialt tryck på och rör patellan i en cirkulär
rörelse.
- Patella apprehension test – luxationstendens – palpera patella och
förskjuter den lateralt. Positivt vid smärta, känslan av instabilitet eller
kontraktion av quadriceps för att förhindra den laterala rörelsen.
- Q-vinkeln – över 20 grader i Q-vinkeln predisponerar för
patellaluxation. Ökad Q-vinkel, dvs en anatomisk avvikelse i knäets
extensormekanism och syftar på vinkeln mellan de räta linjerna som
bildas av spina iliaca superior till knäskålens mitt respektive knäskålens
mitt till tuberositas tibiae.
Generell svullnad: I leden.
Lokal svullnad: runt om. Utanför ledavgränsningen (fraktur? Tumör?)

Akuta knäskador – anamnes – viktiga uppgifter
Hydrops inom första timmen: är ofta hemartros. Uppkommer efter ACL/PCL skada
som är total-partiell, patella luxation, multiligamentskada, fraktur. Eventuell punktion
av leden.
Låsning: S k ”låsningsfenomen” tyder på meniskskada och är således
operationsindikation. Även fri kropp i knäet kan ge låsningsfenomen.
Instabilitet: känslan av instabilitet i knäet är en viktigt anamnestisk uppgift för
ledbands- och/eller korsbandsskador.
Hydrops efter 1 dygn: Sällan hemartros. Ex meniskruptur.

ACL-ruptur – främre korsbandet
Är vanligaste orsaken till hemartros – 70-80 % av akut traumatisk hemartros är
orsakade av ACL-ruptur.
Anamnes: Typ av trauma? När svullnad knäet? – hemartros inom 4 h. Funktionskrav
och instabilitet är viktigt för att bedöma operationsindikationen. Låsningsfenomen kan
tyda på meniskskada.
Status: Svullnad/hydrops vid palpation och inspektion i det
akuta skedet. Lachman (bild)/draglåda/pivot shift – förlust
av tydligt stopp kan tyda på korsbandsskada.
Utredning: Röntgen tas för att utesluta skada eller
avulosionsfragment. MR ställer relativt säker diagnos men
krävs inte för att ställa diagnos eller inför operation.
Behandling:
- Tidig: sjukgymnastik rehab. Alltid först sjukgymnastik!
Knäortos endast om patienten känner sig instabil i knäet.
- Sen: Utvärdering efter 3 månader och
operationsdiskussion om instabilitetsbesvär är påtagliga. Fortsatt rehab om
patienten är nöjd med rehab.
- Operation: Hamstringsgraft av antingen semitendinosus och/eller gracilis. Blir ett
rakt ligament istället för ett timglasformat korsband.
Förlopp
Tidigt: svullnad + smärta - 70 % av patienter med hemartros har x-bandsskador (om rtg
ua)
Intermediärt: instabilitet - Framförallt vid idrott och snabba vändningar.
Sent: artros - 10-15 år har 75 % utvecklat artros på röntgen oberoende operation
Operation övervägs vid: hög aktivitetsnivå, ålder (<35 år med önskan om hög
aktivitet), instabilitetsbesvär (”giving away”) trots full rehabilitering,
kombinationsskada.
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PCL-ruptur – bakre korsband
Anamnes: Typ av trauma rör sig ofta om trafikolycka där
benet slås mot instrumentbrädan (”Dashboardskada”).
Traumafall oftast. Funktionskrav hos individen är
grunden för behandlingen.
Status: Svullnad/hydrops. Bakre draglåda (bakvänd
draglåda, typ samma), sag sign (tibia ”tappas” – se bild)
Behandling
- PCL Jack-ortos omedelbart och på dygnet runt –
läker bra utan operation.
- Specialiserad sjukgymnast
- Operation är möjligt om patienten upplever stora besvär med instabilitet och har
svårt att klara av rehab.
Kom ihåg att högenergitrauma och knäledsluxation kan ge a. poplitea skada!

Kollateral ligamentskador
Kollaterala ligamenten (LCL och MCL) kan skadas vid varus- respektive valgusvåld.
Skadeklassifikation: Hela eller partiella rupturer grad I-III.
Status: Sällan hemartros, oftast då i samband med skada på ledkapseln eller
korsbandsskada. Sällan vid enbart LCL/MCL skada. Instabil sidovackling oftast.
Utredning: Röntgen för att utesluta skelettskada.
LCL – laterala kollaterala ligament – det smala
ligamentet
Är ovanligt och ofta kombinerat med andra skador.
Anamnes: Varus-våld.
Status: Eventuellt akut hydrops i knäleden,
sannolikt är det för att man samtidigt kan ha andra
skador. Instabilitet i varusvackling och smärta över
LCL.
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Utredning: MRT eller ULJ för att verifiera skada. Röntgen ska göras inom ett par dagar.
Behandling: Operation inom någon vecka! Läker INTE utan kirurgi.
MCL – mediala kollaterala ligamentet – det breda ligamentet
Anamnes: Valgusvåld.
Status: Eventuellt akut hydrops. Instabil i valgusvackling, beroende på hur instabil
knäet känns så graderar man man instabilitet grad I-III.
Behandling: Ortosbehandling beroende på instabilitet och
sjukgymnastik. Är ett brett ledband som typ alltid läker
mha sjukgymnastik.

Meniskrupturer
Anamnes:
Vridvåld (ex tackling – yngres skademekanism) eller
översträckning/överböjning. De äldres skademekanism
har ofta en mer degenerativ skademekanism, tillexempel
när de går ned på huk. Även viktigt att fråga om patient
upplever upphakning och låsningar (låsningsfenomen). Meniskrupturer ofta
huggsmärtor. Ger sällan akut svullnad men ibland hos unga individer.
Status: Går sällan med hemartros. Finns specifika tester som syftar till att ”mortla”
respektive menisk mellan tibia och femur för att framkalla smärta. Specifika
menisktester;
- McMurray; på rygg undersöks benet genom att vrida foten (tåspetsarna lateralt à
testar laterala menisken och vice verse). Man flekterar och extenderar sedan benet i
olika lägen.
- Appley’s; på mage undersöks ett 90 grader flekterat ben. Undersökaren lägger på
axialt tryck och roterar knäleden.
Oftare den mediala menisken som drabbas.
Behandling:
Små skador/degenerativa eller äldre patienter – sjukgymnastik
Stora skador eller yngre patienter – behandlas artroskopiskt.
Behandlingsindikationer
För yngre eller aktiva personer. Viktigt att skadan ska gå att
reparera med operation. Skada ska vara i den s k röda zonen av
menisken eftersom det är bäst blodcirkulation här och säkrast att
reparera. Tveksammare operationsindikation om skada är i de
andra zonerna. Sen är det viktigt att patienten är motiverad och att
operationen är fördelaktig.
Horizontal (cleavage) tear ger ofta låsning.
Oblique (”Parrot beak”) tear kan också haka upp sig.

Meniskektomi

Operation inom en vecka om knäet låst sig.
Intermittenta låsningar som man kan adressera till en meniskruptur opereras inom 1
månad eller när det passar.
Smärta som man misstänker enbart beror på menisken – de
ska ej ha artros i knäleden, rehabförsök i 6 mån minst. Op
inom 3 mån.
Upphakningsfenomen som kan bero på menisken – rehab i 6
mån utan hjälp – op inom 3 mån.
- Partiell meniskektomi
- Total meniskektomi à klart högre risk för artros.
- Menisksutur à endast i vissa situationer hos yngre, ej
visat bättre.
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Ruptur av quadricepssenan
Anamnes: Hyperflektionsvåld. Ofta >40 år med viss
degenerativ skada i grunden (tunna senfästen) och större
muskulatur. Kan ej sträcka på knäet och det small till vid
skadetillfället.
Status: Svullet knä, hemartros. Böj knäet och känn på
senan, det finns en defekt eller ett gap till och med mellan
senan och patella.
Utredning: Röntgen. Kan visa lågt stående patella.
Behandling: Operation där man skruvar i patella och syr
ihop musklerna. Sedan ortos som låses upp succesivt. Ca 810 veckor ortosbehandling.

Ruptur av patellarsenan
Anamnes: Hyperflektionsvåld. Mindre vanlig än ruptur av
quadricepssenan. Ej möjligt att extendera benet.
Status: Smärta/ömhet över fästen och området. Kraniellt förskjuten patella! Partiell
ruptur kan endast diagnosticeras med MR.
Behandling: Operation, viktig med rätt spänning. Mer försiktig rehabilitering än
quadricepssenan. Oftast en degenerativ komponent i denna typ av rupturer.

Patellaluxation
Diagnos: Patellan hoppar lateralt och är en lätt diagnos att ställa vid första anblick.
Valgusvåld eller vridning av knäet med kontraherad quadriceps. Är två typer:
1. Atraumatisk – kongenital: Dessa patienter söker sällan akuten utan kommer till
mottagning på remiss då pat upplever det som besvär. I regel behandlas de redan av
barnortopeder.
2. Traumatisk – tas på anamnesen: Lätt berusade kvinnor (ofta valgusställda) som
dansar med böjda knän. Ofta yngre (typ 15 år) kvinnor som fortfarande har mjuka
ligament. Andra mekanismer kan vara hopp och sedan fall mot knäskålen eller slag
mot knäskålen.
Status: I regel ett böjt knä och synlig lateral luxation. Om ambulanspersonalen har
reponerat på plats kan man istället se hydrops (hemartros) inom några minuter och
palpera fram en ömhet medialt. Det går ofta att notera att patella är lätt förskjutbar
lateralt.
Predisponerade faktorer: Ökad Q-vinkel. Typiska patienten är en ung kvinna.
Reponering: Sträck ut benet och hjälp till lite med andra handen för att reponera
patellan. Går ofta rätt lätt och är rätt svårt att förstöra någon struktur. Ofta en spänd och
rädd patient som kan kräva lokalbedövning och lugnande innan reponering. Är man lite
mer Dr Cox i sin läggning kan man göra det snabbt och utnyttja överraskningsmomentet.
Utredning: Röntgen av skelettet – en fri kropp tyder på större broskskada och kan
kräva.
1. MRT inom ett dygn för att utreda associerade skador.
2. Artroskopi utan MR med beredskap för nödvändig reparation.
3. Följa kliniskt men ta problemen som de kommer.
Behandling:
Icke-kirurgisk behandling väljs vid ingen uppenbar brosk- eller skelettskador.
Patellastabiliserande ortos. Under 3-4 månader ska denna vara på under idrott för
stabiliseras. I denna behandling ska även quadricepsträning av vastus medialis ingå.
Ofta är MPFL (Mediala PatelloFemorala Ligamentet) av men denna kan läka, dock med
ökad laxitet.
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Utan operation så är re-luxationsrisken 50 % vilket är ovanligt efter suturering av
retinaklet. Detta sker artroskopiskt. Operation görs vid täta recidiv och risk för
upprepade broskskador.

Fri kropp – ”ledmus”
Genes: Osteofyt som lossnat och hamnat fritt i leden. Kan även vara en bit ifrån menisk
som förkalkats och lossnat.
Anamnes: Smärta och låsningar intermittent
Status: Ofta inget uppenbart i status. Går ibland att provocera fram en låsning som går
att ”lösa” upp.
Utredning: Röntgen som kan visa en röntgentät fri kropp. En till röntgen efter 30 min
för att se om den rört på sig.
Behandling: Operation inom 3 mån, om det inte är manifest låsning isåfall bör
operation genomföras inom dagar. Syfte är att ta bort ledmusen.

Osteochondritis dissekans – OCD
Avlossningen av små ben-/broskbitar. Vanligt hos unga idrottare. Oklart ofta om det är
medfött eller en skada. Drabbar ofta knäleden.
Genes: En tillfällig cirkulationsstörning i skelettet som leder till en tillfällig nekros som
KAN hämta sig. Orsaken kan vara läkemedelsorsakad men är ofta idiopatiskt. Ofta en
kombination av flera faktorer, bl a repetitivt fysiskt trauma. Finns flera sjukdomar som
kan orsaka detta.
Anamnes: Diffus smärta i knäet som kan vara av svår karaktär utan föregående trauma.
Ibland kan en lindrig hydrops ses. Kan ha intermittenta låsningar men även manifest
som beror på att det kan bli en ledmus och smärtinhibation.
Utredning: Röntgen och eventuellt MRT. Eventuell artroskopi. – lätt att missa eftersom
brosket kan se friskt ut. Borra ett håll ifrån ett annat håll avslöja skadan.
Behandling:
1. Avlasta med kryckor så att det får läka
ut, minst 4-6 v upp till 6 mån.
2. Fri kropp? à operation genom
borrning/prylning ad modum pride.
3. Stor smärta kan kräva protes på lång
sikt. – knapp, hemiprotes, helprotes.
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Löparknä – Runners knee – liotibial band syndrome – ITB syndrome
Anamnes: Patient med nya skor eller ny träningsform. à Ny typ av belastning.
Genes/orsaker: Dålig biomekanik, överansträngning, enformig träning.
Status: Smärta lateralt i knäleden, fästet för ITB (iliotibial band).
Utredning: inte nödvändigt om inga andra differentialdiagnoser aktuella.
Behandling: Kortison, rehab, operation med förlängning av ITB ev.

Hoppar knä – jumper knee – patellatendinos
Incidens: Normala idrottare eller elitidrottare. Dubbelt så många män drabbas.
Genes: Degenerativ process som orsakas sekundärt till repetitivt mikrotrauma på
patellarsenans fäste på patella.
Naturalförlopp: Smärta i 19-32 mån. >50 % av män avslutar karriär pga detta.
Icke-kirurgisk behandling: Rehab, shock wave, dry needling.
Kirurgisk: Stripping av senan. Artroskopisk operation där man rensar bort annan
vävnad.

Morbus Schlatter – Schlatters sjukdom – Osgood-Schlatters sjukdom
Överbelastningstillstånd i patellas seninfästning i tuberositas tibiae. Främst hos 10-14
åriga fysiskt aktiva pojkar.
Incidens: Ca 20 % av aktiva unga. Oftast i puberteten.
Genes: Excessiv sträckning av tillväxtzonen där patellarsenan fäster i tuberositas.
Inflammation och smärta
Differentialdiagnos: Osteosarkom!
Anamnes: Smärta vid idrottsaktivitet i senfästet i tuberositas tibiae.
Även smärta efter idrottsutövande kan förekomma.
Status: Ömhet i patellarsenefästet i tuberositas tibia.
Utredning: Är en klinisk diagnos! Röntgen för att utesluta andra
diagnoser.
Behandling: NSAID. Går ofta över, är självläkande. Variera
tärningen. Operation om uppenbar lös benbit i vuxen ålder.

Plica synovialis – Plicasyndromet
Slemhinneveck som ger smärta i knäet och knäpper och gör ont. Ett
tjockt slemhinneveck som kläms till i knäet. Är en embryonal rest i knäet.
Genes: Naturliga veck i ledkapsel och slemhinnan som av upprepad irritation
inflammeras och förtjockas ytterligare. Ofta pga löpning.
Symtom: Smärtor på knäets framsida, på patellas ovansida eller strax medialt om
patella, speciellt vid flektion i knäet.
Status: Plica kan ibland palperas medialt om patella, om knäet flekteras-extenderats
med tibia inåtroterat. Ofta mycket diskreta objektiva symtom, ej överensstämmande
med patientens subjektiva upplevelse.
Behandling: I första hand NSAID peroralt. Kyla i akutskedet och
stretchinövningar av vad- och hamstringsmuskulatur.
Operation: I senare stadier och terapiresistenta fall kan man via
artroskopisk operation ta bort excessiv synovia med synovit.

Pes anserinus tendinit
Överbelastningsskada som ofta förekommer hos motionärer som ökat sin
träning för snabbt.
Anamnes: Smärta medialt nedom knäleden där senorna fäster. Bränner
och ömmar. Under men framför allt efter aktivitet.
Status: ömmar i samma område.
Utredning: ingen nödvändig.
Behandling: Rehab och eventuellt kortison. Är självläkande.
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Prepatellär bursit – skurgummeknän
Hydrops? NEJ! Är en svullnad utanför knäleden, i bursan framtill.
Genes: Slemsäcken (bursan) ovan patellarsenans fäste vid tuberositas blir irriterad à
a. Inflammation – ex efter man stått på knän utan skydd.
b. Infektion – av någon anledning – kräver spolning.
Anamnes: Ställ frågor för att diffa mellan infektion och inflammation.
Status: Color, dolor, rubor, tumour, functio laesa. Punktion vid behov. Är en klinisk
diagnos.
Utredning: Vid misstanke om infektiös orsak ska leden punkteras och ledvätskan
analyseras.
Behandling:
- Inflammation; Ta bort utlösande faktor. Knäskydd. NSAID och ev kortison. Hög
recidivrisk.
- Infektion; Stafylokocker eller streptokocker. Incision och lämna det öppet. Sedan per
oral antibiotika – Flukloxacillin 1 g x 3.

Hamstringsruptur
Fäster i tuber ischii. Testa Jönhagens test (avsaknad av extensionsförmåga i höften).
Diagnos: Kliniskt samt MRT vid behov.
Operation: Tidigt inom veckor för att undvika ärrbildning kring n. Ischiadicus.
Operation främst för yngre och aktiva. Sjukgymnastik för de övriga.

Knäledsluxation
Orsak: Stort trauma! Ofta har patienten andra allvarliga skador.
OBS: Distalstatus! Vid 30 % föreligger nerv-kärlskador. A. Poplitea kan skadas.
Behandling: Reposition i sedering och stabilisering. Operation av ligamenten ca 1-3
veckor efteråt om patientens tillstånd tillåter det.

Hälsenaruptur
Anamnes: Patienten upplever ofta en plötslig ”spark”/”pistolskott”. Drabbar typiskt
män i 30-40 åå efter racketsporter såsom badminton.
Diagnos: Palpabel defekt, palpationsömhet, svullnad och positivt Thomson’s test (kläm
på vadmuskulaturen och foten bör sträckas ut om hälsenan är intakt).
Detta är en klinisk diagnos – radiologi således ej nödvändigt.
Mallets test; man kollar på normaltonus och dorsalflektion av fötterna bilateralt.
Operation: Ortos 6 v, klackförhöjning 4 v, rörelse/styrketräning.
- DVT-risk, sårinfektionsrisk och rerupturrisken ligger på 2-5 %.
Ortosbehandling: gips 3-5 v, ortos, klackförhöjning i 4 veckor tillsammans med
rörelseträning och styrketräning.
- Re-rupturrisk 8-15 % och även här DVT-risk.
Ingen konsensus om vilken behandling som är bäst à individualiserad behandling.
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Osteoporosfrakturer
Drabbar varannan kvinna någon gång under livet men bara var fjärde man.
50 % av kvinnor över 80 år har osteoporos. 2-3 % av kvinnor i 50-årsåldern.
Starkt åldersberoende frakturrisk. En handledsfraktur dubblerar risken för en
höftfraktur inom 10 år.
Lokal
Förekomst/år
Medianålder kvinnor
Handled
25 000
63
Höft
18 000
81
Kota
15 000
77
Överarm
10 000
78

Osteoporos och fragilitetsfrakturer
Osteoporos sannolikt underdiagnostiserat och därmed underbehandlat. Diagnostik
(DEXA) och behandling kom först under 90-talet.

Orsaker och riskfaktorer
PRIMÄR OSTEOPOROS
Bildning av ben är mindre än resorption. Är den åldersberoende typen av osteoporos.
Minskad bildning av D-vitamin, minskat upptag av kalcium, minskad koncentration av
tillväxtfaktorer och hormoner à osteoporos.
SEKUNDÄR OSTEOPOROS
Underliggande sjukdomar såsom myelom, hyperparathyreodism etc. Här räknas även
läkemedelsbehandling in, som till exempel efter långvarig kortisonbehandling.
RISKFAKTORER
- Hög ålder
- Tidigare fraktur efter lågenergitrauma hos pat >50 år.
- Peroral kortisonbehandling >3 mån.
- Hereditet (kot-/höftfrakturer hos föräldrar)
- Rökning
- Malnutrition/lågt BMI/snabb viktnedgång.
- Tidig menopaus (<45 år)
- Myelom
- Endokrina orsaker: gonadhormonbrist, hyperparathyreodism, kortisonöverskott,
GH-brist.

Diagnostik och behandling
Indikationer för utredning: Kvinnor med tidigare fraktur, peroral kortisonbehandling
eller flera relativa riskfaktorer.
DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometri):
Normal: bentäthet <1 SD under medelvärdet hos unga vuxna i samma population.
Osteoporos: bentäthet >2,5 SD under medelvärdet för unga vuxna i samma population.
Manifest osteoporos: som ovan, fast minst en osteoporosfraktur.
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Handläggning
Vid utskrivning av pat ifrån sjukhus med misstänkt osteoporosfraktur bör sjukvården:
- Informerar patienten om risken för re-fraktur.
- Remittera patienten till primärvård/geriatrik för utredning och ev
sekundärpreventiva åtgärder och behandling.
- En kopia av akutjournal/epikris skickas till PAL.

Behandling
Stimulera nybildning: PTH, GH.
Hämma resorption: Östrogen, bisfosfonater.
Tillgodose mineralisering av ben: Kalcium, Vitamin D.
Glöm inte bort fysisk aktivitet, fallprevention mm.

Osteoporosfrakturer
- Kotkompression
- Distal radiusfraktur
- Proximal humerusfraktur
- Proximal femurfraktur: cervikal, PTFF, STFF.
Övervägande:
Sämre hållfasthet och benkvalité – val av implantat? Benersättningsmedel?
Långsam läkning (?) – Mobilisering? Belastning?
Komorbididitet – risker med kirurgisk respektive konservativ behandling?
Compliance och träningsmotivation – möjligt att följa restriktioner?
Funktionskrav – kräver patienten full funktion?

Kotkompressioner
Lågenergifrakturer. Kan vara första osteoporosens första kliniska manifestation. Ofta
inget eller obetydligt trauma.
Drabbar bröst- eller ländryggen.
Symtom: Varierande grad av smärta. Smärtan kan kvarstå under en längre tid –
ca 2/3 patienter har kvarstående smärtor efter 1 år. Progredierande
neurologiska symtom och ökande kyfotiska felställning är de vanligaste
operationsindikationer.
Utredning: Rutinlab (blodstatus, CRP, SR), slät-röntgen, Röda flaggor?
Konservativ behandling: Analgetika, sjukgymnastik och korsettbehandling.
Kirurgisk behandling: Fusion (vertebroplastik/kyfoplastik) – saknar
vetenskapligt stöd.

Distal radiusfraktur
Förekommer i alla åldrar men stigande incidens
med åldern. Fall i samma plan.
Två toppar; unga idrottsutövare och osteoporos.
Radiusledyta står 5 grader dorsalt.
Radius längd: Ulna normalt 2-4 mm kortare.
Radial inklination: Ca 25 grader.
Volar tilt: Normalt 10-15 grader.

Colles
Dorsalbockning (sk Bajonettfelställning). Den
vanligaste frakturen. Alla som går vinkelrätt gipsas
men går man över 10,15 eller 20 grader så blir det
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operationsfall. Oftast en radial kompression som ses på röntgen (ligamenten mellan
radius och ulna motverkar axial kompression). Proccessus styloideus ulna går nästan
alltid av.
Axial kompression: Radius blir kortare. à ulna plus mot lunatum (kallas ulna plus).
Måste ha skett en axial kompression för detta. Radius och ulna ska ligga i linje.
Intraartikulär colles kallas för Barton.
Behandling: Operation med ventrala plattor eller gips.

Smiths
Ventral bockning av det distalt avlösta fragmentet. Intraartikulär Smiths kallas då för
Volar Barton. Radial kompression kan förekomma. Är farligare för medianus och
kärlpåverkan. à Stor vikt vid distal status. Bajonettställning framåt kan ses vid status.
Behandling: Cirkulärt gips ca 4-5 veckor.

Röntgenutlåtande – exempel
”Distal radius fraktur med en dorsal bockning med xx grader, xx mm avlöst fragment av
proc styloideus ulnae”
”distal radiusfraktur med två intraartikulära utlöpare. Radial kompression med ca 2 mm.
Proc styloideus ulnae avlöst.”
”Komminut distal radiusfraktur. En dorsal bockning. Radial kompression. Avlöst proc
styloideus ulnae”

Proximal humerusfraktur
Osteoporosfraktur av lågenergitrauma. Vanligast med collum chirurgicum. 2, 3 eller 4
fragment. Observant på n. Radialis påverkan då den ligger direkt an benet.
Collum anatomicumfraktur eller kraftig valgusfelställning à större risk för
caputnekros. Kirurgi kan ytterligare störa blodförsörjningen till caput.
Val av behandling baseras på: dislokationsgrad, frakturutbredning och patientens
funktionskrav. Ibland endast op för smärtlindring.
Mycket varierande behandlingsresultat.
Behandlingsmålen: 1. Smärtfrihet. 2. God funktion.
Alternativ: Plattfixation, märgspik eller protes.
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Höftfrakturer
70 % av patienterna är kvinnor.
- Cervikala frakturer > 50 %
- Pertrokantära femurfrakturer (PTFF) > 40 %
- Subtrokantär femurfraktur (STFF) 5 %
Status: Förkortat och utåtroterat ben.
Utredning: Slätröntgen räcker oftast. MR om negativ
röntgen men kvarstående misstanke om fraktur.
Snabb handläggning och operation förbättrar
utkomsten av frakturer.
Behandlingsval baseras på: Övriga sjukdomar, funktionskrav, kognitiv förmåga,
frakturtyp etc. Tänk på människan bakom röntgenplåtarna!
Stor riskfaktor för död. 20 % mortalitet inom ett år efter en höftfraktur.

Cervikala höftfrakturer – lårbenhalsfraktur
Graderas enligt Garden 1-4.
Odislocerade: Garden 1-2. Dislocerade: Garden 3-4.

Känslig blodförsörjning till caput femoris via a. Circumflexa femoris.
Odislocerad fraktur har bevarad kärlförsörjning till skillnad ifrån
dislocerade. Blodförsörjningen går via kapseln, PTFF och STFF är extrakapsulära
frakturer.
Dislocerade frakturer: stor risk för läkningskomplikationer, redislokation, pseudoartros
och caputnekros!
Behandling:
Odislocerade: Inter fixation/skruvar. Läker vanligen
komplikationsfritt. 5-10 % får komplikationer.
Dislocerade: 49 % får komplikationer.
- Artroplastik är förstahandsval; undantag är patienter
<65 år, gravt dementa, rullstolsburna, patienter som
av medicinska skäl inte klarar av större kirurgi. Dessa
behandlas istället för plastik med reposition +
skruvar.
Ger dock färre komplikationer och bättre funktion.
Dock andra komplikationer; luxationer och
protesinfektioner.
HALVPROTES
Begränsad funktion
Acetabularerosion och ev smärta med tiden
Pat > 80 år eller med nedsatt kognitiv förmåga
Lägre luxationsrisk jmfrt med helprotes
Mindre ingrepp

HELPROTES
God funktion
Väldokumenterad metod
Större luxationsrisk
Stort ingrepp
Pat 65-79 år med högre funktionskrav
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Pertrokantär femurfraktur – PTFF
PTFF och STFF medför färre komplikationer än cervikala. En
extrakapsulär fraktur i femurs trokantära område. Frakturutlöpare
nedom trokanter minor räknas som STFF. Klassificeras beroende på
frakturtyp där högre siffra innebär svårare fraktur.

Status: ofta förkortat och utåtroterat ben.
Behandling: Glidskruv och platta (typ I och ev II) eller märgspik (typ
II) och ev III).

Subtrokantär femurfraktur – STFF
Ovanligare än PTFF och cervikala
frakturer. Klassificeras enligt
Sensheimer.
Status: förkortat och utåtroterat
ben
Behandling:
- Typ I och IIa+c: märgspik.
- Typ IIb och IIIa+b: glidskruv
och platta.
- Typ IV och V: märgspik,
alternativt lång märgspik om
utlöpare ner mot
femurskaftet.

Atypiska femurfrakturer

Relaterat till långvarig
bisfosfonatbehandling med oklar
patogenes. Som ofta orsakar en
vanlig STFF med ett rätt typiskt
utseende. Ibland bilaterala!
àRöntga båda!
Röntga patienter med smärtor i
lår/ljumske. Behandlingsuppehåll
med bisfosfonat efter 5-6 år.

Take home message
Vanligt med höftfrakturer. Stor lidande och enorma samhällskostnader.
Behandlingen hos unga och de med odislocerad cervikal fraktur – okonventionell –
skruvfixation.
För de med dislocerad cervikal fraktur – se efter patientens behov.
Instabila PTFF – behandling med platta med glidskruv eller märgspik.
OBS! Patienter med demens och hög ASA – ronda noggrant!
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Jämförelse – behandlingsalternativ

Artros
Artros = Artikulation + os (sjukdom i led)
Belastning i extrema ytterlägen ger smärta. Även vid rotation och axial kompression.
Detta är en kronisk (progressiv) leddestruktion.
Drabbar ffa individer >40 åå. Prevalensen ökar med ålder. Drabbar fler kvinnor än män.
Sjukdomen ger inga systematiska manifestationer. Vanligen en eller ett fåtal leder,
generaliserade former förekommer. Finns inga blodprov av diagnostiskt värde.

Vanliga lokaler – och radiologiska tecken på artros
Tecken: Sänkt ledspringa, osteofytära pålagringar, ökad
sklerosering av det subchondrala benet samt cystbildning
HÖFT - coxartros
Runda och fina ledhuvuden samt ledspringa UTAN kalk ska
leden se ut. Ledspringan ska vara kvar men inte vid artros.
Ingen ledspringa (sänkt ledspringa) och inget brosk
kvar. (se bild)
KNÄ – gonartros.
Fin och tydlig ledspringa på ett normalt knä. Osteofyter
(pålagringar) kan ses. Personen kan sjunka in och blir då
hjulbenta. Detta orsakar främst medial artros.(se bild)
RYGG – spondylos
Ihopsjunkna och degenerativa mellankotskivor. Tät
ryggrad.
HAND – FOT
Hög procent kvinnor. PIP och DIP leder främst. MCP
drabbas aldrig, i detta fall bör RA misstänkas istället.

Mindre vanliga
FOTLED
HUMEROSCAPULARLED
ARMBÅGE
HANDLED
HAND

108

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras
Initial broskskada
-

-

Fibrillationer: Brosket ser fransigt ut. Hyalint brosk med makromolekyler som är
osmotiskt aktiva gör att ledvätska sugs in vid belastning och ut efter belastning.
Skadat brosk är inte längre osmotisk aktivt. Ledbrosk måste belastats fysiskt.
FÖRSLITNINGSSKADOR är inget riktigt uttryck alltså. Brosk atrofieras vid en längre
tid immobilisering.
Substansförlust
Blottlagt ben

Senare påverkan på benet
-

Subchondral skleros/förtjockning
Osteofyter
Cystor: subchondrala.
Deformitet Knäatros kan ge hjulbenhet pga deformitet.
Höftdeformitet visas inte lika tydligt.

Etiologi
Primär/idiopatisk: Hereditet.
Sekundär: Trauma främst. Därför man opererar alla lednära frakturer, infektion,
mikrotrauma, endokrina sjukdomar, neuropatiska och kongenitala.

Diagnos
-

Anamnes: ofta över 70 år gamla med stelhet på morgonen och smärt vid gång. Detta
ger nedsatt funktion och rörlighet. Eventuellt hjulbenhet, deformerade fingerleder.
Status: Rörelseomfång (inåtrotation i höften är det första tecknet på artros).
Inspektion. Knä kan vara svåra att sträcka.
Rtg: slät-rtg brukar ofta funka. Börja inte med MR! – typ alltid meniskskador.
Lab: SR för diff ev.

Behandling
Indikation: Artros på röntgen är INGEN indikation. Anamnesen är viktigast.
Fysikalisk – artrosskolan: Utbildning och träning.
Farmakologisk: Alvedon till att börja med. Bättre att testa lågdos opioder än att börja
med kirurgi i första hand.
Kirurgi: Fåtal ska opereras. Några ska få piller och ortos. Många ska få sjukgymnastik.

Kirurgisk behandling
Skapa kongruens efter frakturoperationer för att förebygga artros!
Steloperation: Fräser bort ledbrosket och fäster ledhuvuden mot varandra. Tar bort
leden helt och gör det helt stabilt. Kan inte slitas ut och gör inte ont. Fungerar
förvånansvärt bra. Svårt att sälja in till patienter. Knä och höft fungerar inte bra alls.
Osteotomi: Medial artros i knäleden kan göra att ingen ledspringa alls finns kvar. Man
sågar av del av benet och gör då att belastningslinjen går mer igenom laterala delen av
knäleden. à Mindre smärta och belastning på mediala delen. Osteotomi kan även göras i
fotleder bl.a. Bäckenosteotomier är aktuellt vid medfödda felställningar.
Proteser: Höftproteser osv.
Knäproteser – metall mellan femur och underbenet. Plast imellan.
Axelproteser – en kapsel av metall på caput och låter glenoiden vara eller heltprotes.
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Ortopedseminarium
Nedre extremitet – knä och underben
70 årig kvinna med tilltagande belastningssmärta i hö knä. Svullet och värmeökat knä.
Svängande feber?
ANAMNES: Infektionstecken? Tidigare infektioner? Värre smärta? Feberanamnes? DVT?
Känd artros? Sår? Tandinfektioner? Känd gikt? Smärtlokalisation? Tidigare knäingrepp?
STATUS: Inspektion, palpation (hydrops?), rörelse? Ömhet?
UTREDNING: Slät-RTG, ledpunktion, odling och analys på ledvätska, LPK (poly/mono),
laktat och glukos, odling, kristaller. Blododling/rundodling. LAB. MEWS.
BEHANDLING: Ledsköljning. Om odling är negativ innan ledsköljning kan man ta en till
odling (vävnadsodling) på operation och SEDAN sätta in antibiotika. Lätt att ledbrosk
förstörs då motståndskraften mot bakterier är låg.
Spola med 9 L på ett knä (tar ca 40 min) – spola 2 eller 3 ggr. Iv ab mot staph aureus.
18 årig man. Vred till knäet i samband med
fotbollsspel. Kändes som knäet hoppade ur led. Är
nu svullet och vill inte belasta.
I status ses en luxerad patella. Skademekanism;
fastnar med foten och får en sidosmäll eller
vrider knäet inåt. Hydrops och instabil knäskål
efter reposition och smärta medialt om patella då
dessa strukturer. Risk för att patella spårar fel.
Den ska ligga i quadricepsfåran när man flekterar
och extenderar knäet.
Typiskt unga tjejer som är kobenta (Stor Qvinkel),
Akut behandling: Reponera genom att sträcka benet.
Utredning: Röntgen som kan visa fri kropp. Kan vara en broskbit också som inte ses. à
MR subakut.
Status: Öm över mediala retinaklet.
Diff: Ledbandsskada? Korsbandsskada? Knälux?
Behandling: Patellastabiliserande ortos. Sjukgymnastik för att stärka vastus medialis.
Karin 15 år. Vridvåld mot knät i samband med fotboll. Fortfarande besvär efter 2 veckor?
ANAMNES: Smärta konstant? Rörelsesmärta? Svullnad – direkt/indirekt? Instabilitet?
Låsningsfenomen? INSTABILITET OCH LÅSNINGAR – måste fråga!
STATUS: Inspektion, palpation, rörelse.
- Svullnad? Värmeökning? Quadricepsatrofi?
- Palpation – kring ligament/skelettdelar? Distalstatus (viktigt vid
knälux)?
- Rörelse – extension/flektion? Stabilitet? Sido/sagitellstabilitet?
Menisktester?
UTREDNING: Slät-rtg för att utesluta fraktur och se ev vätska. MR om
misstanke om korsbandsskada.
BEHANDLING: Studier visar att akut ACL-operation (försa dygnet på
elitfotbollsspelare) 2 v senare ger ökad frekvens av artrofibros och knäet
blir stelt. Man försöker alltså först med sjukgymnastik innan man
överväger operation.
Om låsning sker operationen akut. 70 % risk att hon har en ACL-ruptur dock.
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25 årig man inkommer med ambulans. Blivit sparkad av en häst i stallet. Svullet knä och
underben. Bild visar bild som kompartmentsyndrom på underben.
Helt mjuk vad talar emot kompartment.
ANAMNES: Skademekanism? Kunnat belasta? Tidigare knäåkommor?
STATUS: Hydrops? Palpöm? ROM (rörelseomfång)? Pain out of proportion i
muskulaturen misstänk KOMPARMENT! Morfin hjälper inte. Passiv extension av
drabbade kompartment – ingen smärta talar EMOT kompartment.
DIAGNOS: Fraktur, underbens/tibiakondyl/muskelskada/knäligament?
UNDERSÖKNING: RTG, tryckmätning
Schatzker-klassifikation används för proximala tibiafrakturer.
BEHANDLING: Fasciotomi, x-fix.
Blödning i muskeln à stort tryck på kärl (>30 mmHg över diastoliska trycket)à
syrebrist à vävnadsnekros à deformiteter à i värsta fall amputation.
Peter 50 år halkat ute och inkommer med ambulans. Svullen och felställd fotled.
Akut reponering och kollar distalstatus – sedan röntgen.
Reponering med 10 mg morfin och 5 mg Stesolid ex.
ANAMNES: Skademekanism, rökning, diabetes, tidigare operationer, andra sjukdomar,
läkemedel, överkänslighet.
UTREDNING: Fraktur? Kongruens?
STATUS: Inspektion? Svullnad? Palpationsömhet? Stabilitet?
BEHANDLING: Alltid operation.
Dina grannes son. Stukat tummen för 3 dagar sen, möjligen lite bättre men fortfarande ont
ANAMNES: våld. Svullnad. Stabilitet.
STATUS: inspektion, palpation. Stabilitetstest? Scaphstatus?
UTREDNING: Slät-rtg; scaph eller UCL-skada som gett avulsionsfragment.
BEHANDLING: Om instabil explorering oavsett rtg fynd då ligamentet lägger sig ovanpå
aponeurosen och växer inte tillbaka. Måste sys tillbaka.

17 åring på ortopedakuten. Spelat basket för 1 v sen och stukade vä lillfinger. Har ej gått
över och kan inte sträcka i lillfingrets ytterled.
Droppfinger – Malletfinger.
ANAMNES: typ av våld? Smärta? Funktion? Svullnad?
STATUS: Inspektion, palpation, testa stabilitet och funktion.
UTREDNING: röntgen för att utesluta fraktur.
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BEHANDLING: Droppfingerskena. Går att tillverka själv. 6 v. Helst 12. Arbetsterapeuter
sköter dessa pat.
Medelålders man. Värk och ömhet i vä pekfinger. Stuckit sig på rosor några dagar tidigare.
Söker under natten pga stark smärta.
Tendovaginit – passiv extension av senorna à talar för vid smärtor.
UTREDNING: Odla vid eventuellt insticksställe. Ledpunktion och odling. Blododling vid
hög feber.
BEHANDLING: öppna sedskinan och spola. Sätt sedan in ab. Ekvacillin är 1a
handsbehandling för att det ska täcka staph aureus. Spolning för att minska trycket och
förhindra nekros (typ ”mini-kompartment-syndrom”)
22-årig kvinna. Kattbett för 2 dagar sen. Nu kraftigt svullnad över fingerpulpan.
Utredning: Klinisk diagnos. Ev inf prover.
Behandling: Ekvacillin om pat är opåverkad. Sent insatt ska amoxicillin/klavulansyra
ges. Vid abscess bör man operera – skära bort helt.

Mb de Quervain – stenoserande tendovaginit
20 årig kvinna söker dig på vårdcentralen. Värk i båda handlederna, värst hö, ffa radiellt
över handleden, ett halvårs besvär. Hon är hö hänt och arbetar som kassörska.
ANAMNES: Rörelserelaterad smärta? Orsakas ofta av monotona repetitiva rörelser.
STATUS: Smärta vid ulnar deviation och invikt tumme (Finkelsteins test).
Ibland lokal svullnad och krepitation över skidsenefacket.
DIAGNOS: Mb DeQuervain, en tenosynovit över det första dorsala skidsenefacket vid
proc styloideus radii. Abductor pollicus longus går där.
Vanligt hos nyförlösta kvinnor som bär sin nyfödda. Orsakas ofta av monotona
repetitiva rörelser.
BEHANLING: Ortos. NSAID. Kortisoninjektion. Vid utebliven förbättring OP öppna och
klyva senfacket.

Trigger finger – stenoserande tendovaginit
Sture 75 år. Söker på VC. Diabetiker. Vä pekfinger låser
sig i böjt läge emellanåt. Tas upp i anslutning till årlig
kontroll.
Trigger-finger; pulley (buntband runt senorna typ)
orsakar senorna att fastna ibland à fingret låser sig.
Vanligare hos diabetiker. Kan vara svårt att sträcka ut.
STATUS: Provoceras fram genom att knyta handen.
Främst pekfinger och tumme som drabbas. Ofta en
palpabel resistens över flexorsenans senskida.
UTREDNING: Är en klinisk diagnos.
BEHANDLING: NSAID po eller i gelform. Ev
kortisoninjektion i senskidan. Vid uttalade besvär eller recidiv operation med
senskideklyvning av A1 ligamentet.

Dupuytrens kontraktur – ”vikingasjukan”
67 årig man. Rundad förhårdnad i handflatan. Blivit allt hårdare. Svårt att sträcka ut
fingret fullt ut. Minns att han pappa har haft likande besvär.
ANAMNES: Typ av förändring. Duration? Trauma? Arbete?
STATUS: Extensionsförmåga? Flektionen för hård?
DIAGNOS: Dupuytrens kontraktur. Långsamt fortskridande bindvävssjukdom som
drabbar palmara fascian. Endast plattan drabbas och inte fingersenorna. Vanligare hos
män, hereditärt. Vanligare >50 år. Samma mekanism som Peytronies sjukdom i penis.
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STATUS: Palpation av strängarna. Rundad förhårdnad i handflatan ofta ulnart. Nedsatt
extensionförmåga.
UTREDNING: Klinisk diagnos.
BEHANDLING: Xiapex (kollagenas) injektioner är förstahandsbehandling. PIP (alltid)
och MCP-leds (bör behandlas) med fasciotomi. Nålfasciotomi är en minimal invasiv
behandlingsform där man delar Dupuytren-strängen med en kanyl.

Ganglion
Stina 30 år. Knöl över hö handled. Kommit spontant och tillväxt senaste året
Ganglion – ledhinna eller sedskina. Är en liten ballong fylld med ledvätska. Ledvätska
kommer ut i en ”ballong” och tillväxer.
Behandling: Man trycker till hårt på punkten. à Ska sprängas. Man kan försöka
aspirerar men 50 % recidiverar då. 20 % återfall blir operation. 80 % av barn går i
regress.
Om oklart om det är ganglion; ev ULJ för att utesluta tumör.

Tennisarmbåge – lateral epikondylit
Lateral epikondylit i fästet för extensor carpi radialis brevis och ev extensor digitorum
communis. Orsakas av ensidigt arbete med armen.
Status: Håll emot i extension och då ska det göra ont i armbågen och framkalla smärta.
Palpationsömhet över laterala humerusepikondylens nedre omfång. Smärta vid
handgrepp och pronation/supinationsrörelser samt dorsalextension
Behandling: Avlastning och NSAID (po/gel). 90 % läker inom första året. Bäst långvarig
effekt av sjukgymnastik. Vid uttalad besvär kan man ge kortisoninjektioner.

Höftprotesluxation
Kräver inget större trauma. Reponering kan ske öppen på operation under narkos vid
behov. Större risk för luxation vid helprotes jämfört med halvprotes.
Status: Inåtroterat och förkortat ben. Inåtroterat ben kan endast vara luxation eller
ibland PTFF.

Plantarfasciit - hälsporre
35 årig butiksarbetande kvinna. Häl/fotont. Ipren och alvedon
utan effekt.
Hård belastning med dåliga skor/dåligt underlag etc.
ANAMNES: Trauma? Tidsperiod?
STATUS: Palpöm över hälen medialt. Plantafascians fäste
distalt kan ömma. Sällan andra öm.
DIAGNOSFÖRSLAG: Plantarfascit/hälsporre.
HANDLÄGGNING: Avlastande skoinlägg. Tejpning. Ev NSAID.
Inget som funkar direkt. Kan ta upp till ett år innan det går
över.

Hallux valgus
Kvinna 50 år. Smärta stortå. Tån pekar utåt. Svårt att ha sina favoritskor. – Hallux Valgus
ANAMNES: Konstant smärta? Bättre med andra skor?
Rökning, kärlsjuka och diabetes är en stor riskfaktor för läkningsprocessen – stor
infektionsrisk vid operation för dessa patienter. Vanligare hos kvinnor. Trånga skor.
STATUS: Hallux valgus tå. Hammartå på intillliggande tå, flekterat i PIP och extenderat i
DIP – förhårdning (Clavus) kan ses på tå bredvid också.
UTREDNING: slät-röntgen – i belastning! Annars tas en obelastad bild à
felställningarna blir då mkt mindre.
BEHANDLING: NSAID (po/gel). Osteotomi om uttalad. Om hammartå skall denna
åtgärdas vid samma op. Om hallux rigidus kan steloperation göras.
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Hallux rigidus
Symtom: Nedsatt doralextension och stelhet i stortåns MTP-led. Smärta vid belastning
och rörelse. Ändrat gångmönster. Detta till följd av osteofyter dorsalt i MTP 1 leden.
Diagnos: På röntgen ses pseudoexostos, osteofyter, framförallt på ovansidan.
Orsak: Hereditet, posttraumatisk, reumatisk sjukdom, uttalad hallux valgus, metatarsus
primus elevatus (Metatarsale I är dorsalvinklad jmfrt med andra).
Behandling: Skoanpassning och NSAID. Om uttalade besvär operation.

Hälsenetendinos
Hälsenetendinos – 55 årig man med smärtor kring hälsena – Svullen – förvärras av
löpning.
Orsakas ofta av överbelastning. Hårt underlag, repetitiva rörelser, hård träning.
GENES: Degenerativa förändringar med ”annorlunda” strukturer i senan men ingen
inflammation. Minskat kollagen och försämrad kollagenaktivitet. Kärl-/nervinväxt i
senan som inte alltid går tillbaka på normalt sätt som vid normal läkning
BEHANDLING: Remiss till fysioterapeut. Excentrisk träning av hälsena och
vadmuskulaturen – de sjuka trådarna rivs av då. Ev ULJ-ledd sklerosering.

Karpaltunnelsyndrom
65 årig kvinna. Pirrningar i hö hand. Tycker hon har blivit
fumlig. Handarbete har blivit svårare.
ANAMNES: Förbättrande/förvärrade faktorer? Diskbråck?
Känd tumör? Cytostatikabehandling? Trauma? Duration?
Typ av skada? Vilka fingrar?
STATUS: Ulnarisentrapment? Gyoinskanal klämning?
Karpaltunnelsyndrom?
Thenellstecken – undersökaren slår på karpaltunnen à
utstrålning.
Phalens test – reverse prayer sign typ à smärta efter ett
tag.
Kolla 2PD (2-punkts-diskriminiation)
Testa kraft och funktion i fingrarna. Thenarmuskelatrofi =
Sent i förloppet.
RISKFAKTORER: Hypothyreos, diabetes, graviditet, RA, radiusfrakturer.
UTREDNING: ENEG – ström sätts in och man ser hur det fortleds. –
krävs inte för diagnos.
BEHANDLING: Nattortos 6-8 v. Karpaltunnelklyvning, kan dock ta 2
månader innan patienten blir bättre eftersom nerven kommer närmare
huden. Långt förlopp ger axonal skada som tar lång tid att läka.

CMC 1 artros - Tumartros
Kvinna i 60 åå. Värk runt hö tumme. Hon tappar pärmar och tunga
föremål när hon lyfter med hö hand. Varierande besvärsgrad.
CMC-led I är vanligaste leden för artros. Man ser ofta att metakarpalen sticker ut en bit.
Smärta vid kompression av tummen. Inskränkt rörlighet. Stelhet.
BEHANDLING: Abduktionsskena/ortos. Interpositionsledsplastik – man tar på
trapezoideum och fixerar metacarpal 1 mot 2 à lucka. Man kan även ta en sena ifrån
radius och lägga som en kudde. Ortos är ett alternativ för att behandla smärta.
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RÖNTGEN – del av MIX-veckan
Hutchinsons fraktur: Avlöst proc styloideus radii och ulnae.

Handfrakturer
SCAPHOIDEUM
Syns ingen fraktur på röntgen kan man behandla och ta
röntgen efter 7-8 dagar och sedan ta en ny röntgen. Då
kan man se en sklerotisk förändring. MR-arm kan visa
fraktur men det tar några dagar. Man sätter ändå på gips
för säkerhets skull. Finns en speciell slätröntgenform för
misstänkt scaphoideumfraktur. Vanligare och måste
alltid uteslutas hos yngre då radius troligen inte är
osteoporotisk och håller emot. Palpationsömhet i fossa
Tabetiére och volart samt vid axiell kompression.
Dålig blodtillförsel och risk för aspetisk nekros.
Kan bli pseudoartros pga detta. Vid negativt slätröntgen men stark misstanke – MR kan
göras eller MR/scint i senare skede (2 v).
Behandling: Scaphoideum-gipsfixation 8-12 veckor.
SUBCAPUTULÄR METACARPAL FRAKTUR
Ofta mellan metacarpal 2-4 pga boxning/slag. Ofta är dessa patienter återkommande
och kräver inte operation. OP-indikation om ex violinist.
Carpo-metacarpal-leder; slag över handen kan ge skador här (motsvarighet till Lis
Francs led). – då är CT av värde. Är oftast suprabasilära (ovan basen av metacarpalen)
frakturer. Kan då ramla in i carpalbenen och luxera handens ben.
UCL-skada: Avolusionsfragment kan ses på ulnara sidan på caput metacarpal ben 1.
Man kan stifta eller operera UCL. Lättast är att stifta.
Bennet-fraktur: Sublux av metacarpale och fraktur av ulnara proxiamala metacarpale
1. Pollucis longus drar iväg tummen och subluxerar eftersom ligamenten har gått av.

Armbåge
Finns det utgjutning i leden? Är de första man
kollar efter.
MEJSELFRAKTUR
I caput radii. Intraartikulär. Under 2 mm så
opereras den inte à mitella och aktiv
rörelseträning.
>2 mm hak à op med stift.
Dislocerade frakturer à öppen reposition +
fixation.
OLECRANONFRAKTUR
Intraartikulär? Fler fragment? – komminut? Diastas eftersom triceps drar upp den.
Behandling: 8-cerklage.

Humerusfrakturer
SUPRAKONDYLÄR FRAKTUR
DISTALSTATUS!!! Stor risk för skada på nerver och kärl!
ARMBÅGSLUXATION
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Utgjutning i leden. Försök räta ut armen så säger det plopp. Proc coracoideus ”kan” gå
av. Lite risk för detta dock. Kolla distalstatus!

Axelluxationer
AC-LUX (ACROMIOKLAVIKULARLEDSLUXATION)
Om caput humeri inte ligger i linje efter luxation. – risk för rotatorcuffskada.
Om det är några skador på rotatorcuffen kan man se på röntgen efter reposition att
humerushuvudet inte ligger symmetriskt i glenohumeralleden.
Alla luxationer har 90 grader nästan överallt på vinklarna på röntgen.
SUBCAPITULÄR HUMERUSFRAKTUR = COLLUM CHIRURGICUM FRAKTUR
Hänger caput lågt i leden kan det vara en rotatorkuffskada. Högre attenuering kan ge
misstanke om felställning och därmed collum chirurgicum fraktur.

Bäcken och höft
RAMUSFRAKTURER: osteoporosfrakturer, mobilisering, ej op oftast
HÖGERENERGETISKA BÄCKENFRAKTURER: Open book ger livshotande blödning.
HÖFTLEDSFRAKTURER: cervikala, STFF, PTFF (se tidigare)
Subcapitulär collumfrakturer är den vanligaste. Mediala
collumfrakturer är mycket ovanligare – väldigt ovanliga: risk
för caputnekros! à Protes sätts ofta direkt istället för att risker
något med olmedskruvar. <20 år kvar att leva så bör man sätta
dit en protes.
- Inkilad: odislocerad fraktur; garden I fraktur. Kan
behandlas med Olmedskruvar à patienten ställer sig på
benet och komprimerar då femur. Valgusställning (pekar ut
ifrån medellinjen). Kolla på trabekelkontinuiteten – ska följas åt ner ifrån höften i
caput femori – diskontinuitet tyder på felställning.
- Dislocerad: Garden IV – helt dislocerad. Garden III och IV ska man INTE behandla
med olmedskruvar utan endast protes.
Ger ofta utåtrotation. à På röntgen träder då tuberculum minor fram pga rotationen.
Pertrochantär femuärfraktur kan vara i flera fragment. Kan ge inåtrotation och
varusställning. Viktigt att bedöma om det är avlösta tuberculum majus och minus
fragment. Protes caput luxation och PTFF är det ENDA som kan ge inåtrotation.
Anteflektion (framåtböjning) och kuppvinkeln (inklinationsvinkel) är det viktigaste att
ha koll på när man opererar in en protes.

Radiologiska tecken på fraktur
-

Kortikalishak – avbrott i cortex.
Callusbildning – tecken till påbörjad läkning av fraktur.
Sen eller tidig fraktur? – Mer avrundad skelettdelar och mjukare kanter på en
gammal fraktur då callusbildning har påbörjats.
- Trabekulärt diskontinuitet – Kan tyda på fraktur.
NERV
MOTORIK
Radialis
m. extensor carpi radialis longus
Medianus
Flexor-muskulaturen. Främst sensorik.
Ulnaris
Intrinsic-muskulaturen.
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Multitrauma-CT
FÖRDELAR
- Kort undersökningstid
- ”Hela” patienten undersöks.
- Standardsprotokoll – alla kan köra programmet
- Diagnos av kliniskt misstänkta skador men även av skador som inte misstänks
kliniskt.
NACKDELAR
- Hög stråldos
- Patienten måste vara hemodynamiskt stabil.
- Transporttider

1. Skalle
Viktigt med scoutbilder för att undvika artefakter ifrån ex tandproteser. Man letar efter
epiduralhematom, subduralhematom, intrakraniella och subarachblödningar.
Men även skelettskador och kontusioner.
Duran (epidura dissekerar denna).
Innanför Pia mater och utanför aracnoidal rummet har kontakt med ryggmärgsrummet.
Skallbasfrakturer: kan ses vätska i mastoidcellerna (öronhålorna) – ofta blöder de

ifrån öronen.

Subdural: konkav blödning. Klämmer till
parenkymet och gör det platt. Är expansiv. à
Överförskjutning av medellinjen. Risk för
inklämning. Kan vara i flera lager då det spär
på sig. Ofta arteriella
Subaracnoidal blödning: Går in i svindlarna
och följer dessa. Kan alltså ge blod vid en LP!
Intracerebral blödning: Oftast rundare och
med ödem kring om.
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2. Skallfrakturer

Kotkompression, frakturer och prevertebrala mjukdelsökningar letar man efter i
cervikala kotorna.

3. Thorax
Subkutant emfysem letar vi efter.
Revbensfrakturer – flail chest är det man intresserad av. (ifrån samma kota)
Clavikelfrakturer
Skapulafrakturer
Thoraxkompressioner
Pneumo/hemothorax – övertryckspneumothorax!?
Kontusionsblödningar i lungan

4. Buken
Intravenös kontrast sprutas! à Vi måste se parenkymskador!
Mjältar, njurar, pankreas är de organ man kollar på mest
Fri gas och fri vätska. – kan tyda på ex perforation.
Kärlskador – ruptur? Fylls all kärl upp?

5. Ryggraden
Kotkompression eller skador.

6. Bäcken
Kärl eller frakturer.
”Open book” – symfysen vidgar sig. Bäcken är en ring! – det måste ha öppnat upp sig
någon annanstans då. Det farligaste här är att iliacakärlen gå av troligtvis. På några
minuter skulle man kunna förblöda i sådana fall. (Se anestesissammanfattning om ATLSortopedi)
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Kirurgi och urologi – sammanfattning –
kirurgiterminen VT 17
Bajen Pyro Pilsner
ee
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Anestesiologi – Introduktion
Absoluta grundmål: A B C D
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Är en specialitet där det krävs en annan grundspecialitet för att bota och behandla –
anestesiologi tar hand om en annan del av patienten. ”Narkosen tömmer båten på vatten.
En annan specialitet fixar läckan.”

Eter och lustgas introducerades på 1850-talet och det var först då man kunde operera i
lugn och ro. Sedan dess har utveckling av anestesimedel utvecklats dramatiskt.

Översikt
Intensivvård stöttar vitala funktioner för att återställa och BEVARA BASAL
HOMEOSTAS:
- Andning - Cirkulation
- Nutrition
- Diures
- Koagulation, immunförsvar, inflammation och leverfunktion.

Andningssvikt
-

Andningsfrekvens – Hög AF = stark indikation. (Lungauskulation är inte av lika
stor vikt för anestesiologen) – första
tecknet.
- Saturation – Syresättning i blodet? – viss
latens – testa själv att hålla andan och
koppla upp en saturationsmätare.
- CO2 – retention?
- pH – Sur eller basisk?
- Laktat – laktacidos?
- Cirkulation
- Medvetande – GCS?
ADNINGSFYSIOLOGI
Medulla oblongata (andningscentrum) styr
andningen och skickar signaler till C3-C5 som
skapar n. Phrenicus till diafragman à T10-T12 som aktiverar thorakala andningen.
Skada nedanför C5 leder till diafragmans andning är bevarad men inte den thorakala.
1/3 inandning och 2/3 utandning.
Den första respiratorn skapades under polioepidemi under 50 talet. Nu är respiratorer
och NIV standard i svensk och västerländsk sjukvård.
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Cirkulation och blödning
Vätskefysiologi – Vad kan ges?
- Vätskebehandling (NaCl, Ringer etc)
- Blodersättning (emulsioner med perflourkarboner och Hb-lösningar)
- Blodtransfusion (sk komponentbehandling)
- Nutrition (Parenteral eller enteral [PEG])
Vätskor
- Ersättningslösningar
- Underhållslösningar (Kolloider = osmotisk aktiva ämnen)
- Blodkomponenter – bör alltid övervägas vid blodförluster eller lågt Hb.
- Nutritionslösningar – palliativa, fastande etc
- Lösningar för spädning
Vätskebehandlingen idag handlar mer om att tillföra rätt volym och inte rätt typ.

Anestesi en del av modern medicin – Eskalerande behandlingsstrategi
Basala åtgärder – Det där alla ska kunna och känna till
Specialiståtgärder – Anestesi och intensivvårdkollegor
Högspecialiserad vård
- Speciella center: Brännskada, thoraxanestesi, transplantationsanestesi.
Rikssjukvård – ECMO och NRC.

Pre-operativ utredning – Ta alltid reda på
Aktuell anamnes och vilken typ av ingrepp som ska genomföras.
ASA gruppering: fysiologisk funktion (MET), cor/pulm, obese etc.
Allergiöverkänslighet
Luftvägsundersökning: mallampati, SM-avstånd (sternomentalt), TM-avstånd
(thyreomentalt).
Tidigare anestesier/erfarenhet
Preoperativ fasta: 6 h fast föda och 2 h vätska.

Sedering
Hypnos + Analgetika + Muskelrelaxantia
Vid regional anestesi: Analgetika + muskelrelaxantia.

Ryggbedövning – when not to
Blödningsrubbning, antikoagulantia. Infektion i stickområdet eller allvarlig systematisk
infektion. Lokal patologi. Patienten ej samtycker/motsäger sig ryggbedövning

ASA-klassifikation
KOD

BESKRIVNING

Patientexempel

ASA-klass 1

En i övrigt frisk patient

Icke-rökare, minimal alkoholkonsumtion.

ASA-klass 2

En patient med lindrig systemsjukdom

Aktiv rökare, etylkonsumtion, gravida (ALLTID ASA 2),
obesa (BMI 30-39), välkontrollerad hypertoni/diabetes,
lindrig lungsjukdom.

ASA-klass 3

En patient med allvarlig systemsjukdom

ASA-klass 4

En patient med svår systemsjukdom, som
utgör ett ständigt hot mot livet

≥1 allvarliga systemsjukdomar. KOL, BMI≥40,
okontrollerad HT/diabetes, etylmissbruk, hjärtsjuk etc.
Nyligen (<3 mån) hjärtinfarkt, TIA/stroke. Sepsis,
kraftigt nedsatt EF, DIC, terminal njursvikt etc.

ASA-klass 5

En morbibund patient, som inte förväntas
överleva utan operation

Rupturerad aortaanerysm, stort trauma, ökat ICT
(intrakraniellt tryck) med masseffekt. Multiorgansvikt.

ASA-klass 6

En patient som ska donera organ efter att
hjärndöd diagnosticerats

-
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Vätskebalans
Mål med vätskebehandlingen? Hur snabbt ska det gå? Vilken typ av vätska?
En vuxen man, 70 kg = 42 l vätska
ICV = 28 liter (varav RBC ca 1-1,5 l)
- 40 % av kroppsvikt
EVC = 14 liter = ISV (10 liter) och plasma (4 liter)
- 20 % av kroppsvikt

Normala elektrolytvärden
NORMALVÄRDEN
Intracellulärt
Natrium
135-146 mmol/L
4 mmol/L
Kalium
3,5-5 mmol/L
150 mmol/L
Klor
98-106 mmol/L
4 mmol/L
Kalcium
1,15-1,29 mmol/L
0,1 mikromol/L
Magnesium
1,5 mmol/L
30 mmol/L
HPO4, SO4, HCO2
150 mmol/L
pH
7,35-7,45
6,95
VÄTSKA IN: Metabolism 250 ml, mat 750 ml, dryck 1500 ml.
VÄTSKA UT: Faeces 100 ml, svett 200 ml, perspiratio 700 ml, urin 1500 ml.

Dropp eller enteral ersättning
Enteral ersättning skall alltid övervägas. Enteralt svårt vid kräkning, sepsis eller
blödning. Dropp enkelt om patienten fastar inför operation.
OBS: 2 h regel klara drycker innan op.

Kolloid vs kristalloid
1. KRISTALLOID = lösningar med molekyler
- Molekyler är ofta elektrolyter. Glukos fungerar initialt som elektrolyt, men förbränns
till vatten.
- Expanderar hela ECV-volymen.
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Klor
Acetat à bikarbonat
Glukos

Ringer-acetat
130 mmol/L
4 mmol/L
2 mmol/L
1 mmol/L
110 mmol/L
30 mmol/L

NaCl 0,9 %
154 mmol/L
154 mmol/L
-

Glukos
70 mmol/L

45 mmol/L
25 mmol/L
50 mg/L

2. KOLLOID = lösning med större molekyler än 30 000 Da.
- Expanderar bara kärlbanan. à ökar blodtryck och perfusion snabbt.
- Suger in vätska i kärlbanan genom kolloidosmotiskt tryck.

125

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras

Dextran 70
Hydroxyetylstärkelse (HES)
Natrium
Klor
Kalium

Macrodex
60 gram
154 mmol/L
154 mmol/L
-

Volulyte
60 gram
137 mmol/L
110 mmol/L
4 mmol/L

Ofta används dock bara Albumin eller plasma. Finns dock nackdelar:
Plasma: dyrt. Kan ge TRALI (transfusion-related-lung-injury).
Albumin: Dyrt, ökar mortaliteten vid vissa IVA-tillstånd.
Volulyt: Ger ökad frekvens njursvikt på sepsispatienter. Påverkar koagulation.
Macrodex: Påverkar koagulation (Trombocyter). Kan ge anafylaktisk chock.
Vid sepsis finns kapillär-läckage à kolloid läcker också ut.
Fördelar med kolloider
- Man behöver inte ge så mycket vätska.
- Plasma innehåller koagulationsfaktorer.
- Vid vissa tillstånd förlorar man mycket albumin.
- Vid vissa tillstånd kan den blodförtunnande
effekten vara bra.
- Man kan ibland häva en hypovolemi utan att ge
blod.
Fördelning i kroppen initialt av olika vätskor – se
tabell. – vart hamnar det jag ger?

Val av vätska att tillföra – indikationer
HYPOVOLEMI:
- Öka plasmavolymen? à kolloidlösning, ex Macrodex eller Volulyte.
- Öka ECV volymen? à Isoton kristalloid lösning, ex Ringer-acetat. Aldrig fel.
- Ersätta kräkningar? à NaCl.
UNDERHÅLLSBEHANDLING
- Öka både ICV och ECV volymen med hypoton kristalloid lösning, ex buffrad glukos.
- Syftar till att ersätta perspiratio och obligata urinförluster, dvs vätska till alla
vätskerum. à 5 % glukos + elektrolyter = buffrad glukos = bra.
DYGNSBEHOV: 30 ml/kg – ej vid kraftig obesitas.
ERSÄTTNINGSBEHANDLING
Val av vätska: Ringer funkar typ alltid. NaCl är andrahandsval eftersom den kan ge
acidos, används dock vid hypokloremi som tex efter uttalade kräkningar.
2/3 av deficit ges under de första 4 timmarna. Uppföljning mha KAD – timdiures ska
vara minst 0,5 ml/kg/h.
Hypovolem chock-trauma: Ringer-acetat + 4:4:1.
Anafylaktisk chock: Ringer-acetat
Septisk chock: Ringer-acetat + ev albumin.
Kardiogen chock: Ringer-acetat.

1 ml = ca 20 droppar
1 dropp/sek = 1000 ml på 4-5 h

Vätskestatus
Svårt att bedöma. Vissa behåller normala MEWS trots stora förluster. Yngre patienter
eller vältränade individer kan få påverkade vitalparametrar väldigt sent i förloppet.
Vid HYPOVOLEMI
- Hjärtfrekvens – inte alltid säkert att den påverkas.
- Blodtryckssänkning – sent och allvarligt tecken.
- Halsvensstas – ses med ultraljud
- Diures – god spontan diures ovanlig vid hypovolemi!
- Påverkat allmäntillstånd.
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Dehydrering – till exempel ileus
- Måttlig: Törstig, matt, normalt BT + puls. -5% av totala kroppsvikten (4 liter).
- Påtaglig: Minskad urinproduktion, lätt takykard, ofta normalt BT.
- Svår: Prechock, ökad puls, sänkt blodtryck, allmänpåverkan, Anuri. àIVA
- Kräkning: Alkalos + hypokalemi

Hypovolemi enligt ATLS

Ger vägledning till hur vätskeregimen ska se ut och vilken vätska som är indicerad.
4:4:1 – Erytrocyter : plasma : trombocyter.

Förslag på vätskeersättning
Hypovolem chock – trauma: à Ringer-acetat och/eller 4:4:1
Anafylaktisk chock à Ringer-acetat
Septisk chock à Ringer-acetat + ev albumin.
- kapillärpermeabiliteten ökar, vasodilation, feber, kräkning/diarré. .
Kardiogen-chock à Ringer-acetat

Totala vätskebehovet per dag – uträkning
Deficit: Totala vätskeförlusten innan vätskebehandling.
Normalt dagsbehov: 20-30 ml x kg
Pågående förlust: Deficiten patienten kommer in med delat på antal dagar den
uppkommit. (Deficit [ml] / antal dagar = pågående förlust [ml])
Deficit + normalt dagsbehov + pågående förlust = Totala vätskebehovet närmaste dygnet.

Inför operation: minst hälften av det totala vätskebehovet bör blivit givet.

RINGER FUNKAR NÄSTAN ALLTID ATT GE!
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Akut omhändertagande/oklar medvetslöshet
Optimera ventilation och cirkulation för att säkerställa leverans av syrgas så att
adekvat ATP-produktion kan upprätthållas
CHOCK = Vävnadens tillgång på syrgas är mindre än dess behov
Saturation, BT, fyllnadstryck, blodgaser, laktat, urinproduktion, C.O. mätning osv är
endast surrogatmått eftersom vi inte kan mäta syrgas i mitokondrien.
ÖKA SYRGASTILLFÖRSELN
- Fri luftväg, ventilera vid behov, syrgas
Respirator (NIV eller invasivt dvs intubation). Optimera Hb.
ÖKA HJÄRTMINUTVOLYM
- Öka preload, volymtillförsel (tex RA)
- Inotropa medel (tex dobutamin)
- Påverka afterload(tex NA vid septisk chock, vasodilaterare vid kardiogen chock)
MINSKA SYRGASKONSUMTIONEN
- Sänk feber (paracetamol)
- Sedera

Tidsaspekt
A – omedelbart
- Initialt följs i princip ABCDE – stabilisera patienten!
- Om medvetslös – MIDAS må du HUSKE – bedöm och behandla orsak.
B – under de första timmarna
- Ex tidig målinriktad terapi av ffa sepsispatienter (”BAS 90-30-90” – vid misstanke) –
se tabell.
C – Vid akut försämring ffa på vårdavdelning
- MIG-konceptet – mobil intensivvårdsgrupp som kommer till avdelningen.
- Börja om med ABCDE så att man inte missa viktiga spår-

Plats
VAR är av stor betydelse. Grundprinciperna för det initiala omhändertagandet är lika
oavsett var man är. MEN förutsättningarna varierar (IVA, akuten och vanlig
vårdavdelning). Viktigt med bra och inarbetade ”RUTINER och REFLEXER”!

ATLS (= Advanced Trauma Life Support)
I första hand för omhändertagande av traumapatienter, men kan i tillämpliga delar
användas på de flesta svårt sjuka patienter.
”Primary survey” = ABCDE, görs om och om igen vid behov.
”Secondary survey” där hela kroppen undersöks från topp till tå (inklusive ryggen,
perineum).
Teamets medlemmar bör ha och vara tränade för givna arbetsuppgifter.
Anestesipersonal naturligt vid huvudända och ena armen vilket ger ett huvudansvar för
ABCDE. – ATLS och utförande – vänligen se ATLS-kapitlet.

Medvetslöshet? – MIDAS må du HUSKE!
”Anamnes och status leder inte sällan rätt!”
M(eningit)
Diagnostik: Nackstyvhet? Temp? CRP? Överväg LP!
Åtgärd: SNABB handläggning! (odling, steroider, AB)
I(ntoxikation)
Diagnostik: Ta intoxikationsprover (inkl urin)
Åtgärd: Flumazenil och/eller naloxone ex juvantibus (=diagnos baseras på läkemedlet
utfall)
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D(iabetes)
Diagnos: Ta ”snabbsocker”.
Åtgärd: Glukos/insulin infusion/glukagon – beroende på status.
A(ndningsinsuff)
Diagnos: blodgas, AF, Saturation, cyanos etc.
Åtgärd: Andningsstöd. Åtgärda orsak.
S(troke)(blödning/infarkt i hjärnan)
Diagnos: Neurostatus, LP? DT? Tidigare kärlsjuk?
Åtgärd: Akut trombolys om ej kontraindicerat.
H(epatisk encephalopati)/H(erpesencephalit)
Diagnos: Leverprover? Stigmata? Alkoholanamnes?
Infektionssymptom? Personlighetsförändring? Kramper?
Åtgärd: Laktulos etc, acyklovir/valaciklovir. Beroende på.
U(remi)
Diagnos: Njurprover? Vätskeretention? Hyperkalemi? Acidos? Uremisk doft?
K(orskakoff)
Diagnos: Alkoholanamnes?
E(pilepsi)
inkl postikalitet. Oftast tidigare episoder och känt. Svårt om första gången och ej
bevittnat.
Basilaristrombos och vertibralisdissektion.

Vad händer sen?
När patienten stabiliserats initialt…
- Samråd med PAL (diagnostik, behandling)
- Ordinationer (inkl urinkateter, V-sond, mm)
SAMTAL MED ANHÖRIG à Etisk övervägande ”Ska man bara för att man kan?”

De första timmarna

Under senare år har det blivit uppenbart att SNABB akut handläggning av många
sjukdomstillstånd är av AVGÖRANDE betydelse för mortalitet och morbiditet tex:
- AKS (PCI/trombolys)
- Septisk chock (AB)
- Akut bakteriell meningit (steroider och antibiotika)
- Stroke (trombolys)
- Hjärtstillestånd (hypotermibehandling)

Sepsispatienten - åtgärder
Initiala åtgärder som kan/ska utföras på akutmottagningen.
Målet är att punkt 1-7 ska klaras av inom 20 min.
1. Ge syrgas på mask eller grimma.
2. Ordna med pvk, initialt två infarter. Koppla kristalloid, 500ml på 30 min. 300
ml kan du göra på alla om du är orolig.
3. Tag ställning till steroid. Om så är fallet ge i.v på några minuter. Ska ges om
Chockorsakande infektion misstänks vara orsakad av gramnegativa bakterier eller om
det finns kliniska tecken på menigokocksespsis.
Grundsjukdom med neutropeni inte föreligger.
Chocken har inte varit längre än 4-5 timmar och perifer kyla har inte utvecklats.
4. Tag med hjälp av den andra nålen blod för analys av Hb, EVF, LPK, TPK, Na, K,
Krea, leverprover, APTT, protrombinkomplex (PK), ATIII, fibrin dimerer, Bglukos och blododling x 2.
5. Sätt efter provtagning Ringer-Acetet, 500ml. Infundera så snabbt patientens
kardiella status medger.
6. Tag urinodling samt från andra eventuella infektionsfokus som likvor, sår
7. Inled antibiotikabehandling.
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Ge en aminoglycosid ex. gentamycin i en första dos på 2,2mg/kg iv. Vid anuri ge endast
1,5mg/kg. Kombinera med något av nedanstående:
- om misstanke på fokus i buk eller urinvägar, ge cefuroxim (1,5g X 3) alt. Cefotaxim
(1-2g x 2-3 iv.)
- om misstanke om bukfokus ge klindamycin (600mg x 3) alt. Metronidazol (1g x 1) iv.
- om misstanke på nosokomial infektion i urinvägarna ge piperacillin/tazobactam (4g
x 4).
OBS! vid misstanke om samtidig CNS-infektion, konsultera infektionist! Planera dränage
av ev. abscess
Nu får det inte ha gått mer än 20 min...
8. Sätt KAD. Vid liten urinmängd (<25-30 ml/h) eller anuri, ge eventuellt
Furosemide under förutsättning att pat har blodtryck.
9. Ta artärblodgas för att se syra-bas-status.
10. Övervaka mentalt status (GCS), hudtemperatur, puls, blodtryck,
andningsfrekvens och urinproduktion samt helst även SaO2 och EKG.
Om ej snabb förbättring av kliniska parametrar sker ska pat tas till IVA för
optimering.
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Intensivvård
På IVA har man hög personaltäthet = bättre övervakning av patienter med svikt i vitala
funktioner (andning, cirkulation, medvetandegrad…). Endast IVA-ssk.
Monitorering mycket central:
- EKG, SaO2, KAD, non-invasivt blodtryck.
- Invasiv tryckmätning (A-kat, CVK, CO)
- Möjlighet till respiratorisk-behandling, cirkulatoriskt stöd, dialysbehandling mm.

Vilken patientgrupp ska vara på IVA

1. Patienter som behöver stöd för sina vitala organfunktioner
2. Reversibelt tillstånd.
3. Etiskt ställningstagande
4. Begränsningar av insatser i tid och omfattning
5. Ändliga ekonomiska resurser som måste utnyttjas optimalt.
6. Inläggning sker i samråd mellan anestesiläkare och PAL.
KLARGÖR SYFTET MED IVA-VÅRDEN.
Sverige har väldigt få IVA-platser i Europa. Samma antal platser som Albanien.

Vitala organfunktioner och akut bedömning
ORGAN
Respiration
Cirkulation
CNS
Leverfunktion
Njurfunktion
Vätske-/elektrolytbalans
Metabola rubbningar
Koagulation

SYMTOM/UNDERSÖKNINGAR
Cyanos, AF, auskultation, perkussion, stridor.
BT, puls, perifer cirkulation.
Vakenhet
Ikterus, leverstigmata, bukpalpation
Urinproduktion, lab prover
Vikt och lab prover
Lab prover
Hematom, purpura etc

ÅTGÄRDER
O2, andningsunderstöd à respirator.
Vätska, inotropa läkemedel
O2, fria luftvägar, minska ödem
Minska belastning, koagulationsfaktorer
Diuretika, dialys
Vätska och elektrolyter
Vätska, ex insulin, bikarbonat.
Koagulationsfaktorer, hämmare

MIG = mobil intensivvårds grupp

1. Bedömer vitala parametrar
2. (poängsätta)
3. Bedöma vårdbehovet
4. Planera för åtgärder
Inställningstid på 30 min – inte LARMFALL! Kan också användas till
behandlingsbegränsade patienter för att få vägledning och hjälp.

Akut bedömning av (blivande) IVA-patient

”Primary survey” enligt ATLS=ABCDE, görs om och om igen vid behov.
Är så man rondar patienter på IVA.

Vanligaste inläggningsdiagnoser IVA, DS.
-

Respiratorisk svikt
Sepsis
Postoperativt.

- Intoxikationer (ffa läkemedel)
- Hjärtstillestånd

Resultat för IVA-patienter

Majoriteten vårdas 2-3 dygn på IVA – mortalitet 5-10 %
10 % av pat vårdas >5 dygn - Mortalitet 40-50 %
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IVA-patienten
Med ökad vårdtid blir den kliniska bilden mera homogen (mindre beroende av
diagnos, mera relaterat till komplikationer) – patienterna liknar varandra:
- Minskat proteininnehåll muskel (ca 10 %/vecka), vilket har betydelse för outcome.
- Multipel organsvikt (MOF) = minst 2 organ.
- (Sekundära) infektioner (luftväg, blod, urinvägar mm)
Svikt i 2 vitala organsystem pga (hyper)inflammatorisk aktivering (SIRS) ex
- Leukocytstimulering
- Cytokinfrisättning
- Kapillärläckage/kapillärskada
- Aktivering av koagulationsystem
- Mikroembolier/tromboser
Vanligaste dödsorsaken bland ”långliggare”
Om svikt i ≥3 organsystem à mortalitet 80 %
Om svikt i ≥4 organsystem à mortalitet 100 %.

Efter IVA
Undersökningar har visat:
- Lång rehabiliteringstid
- Obehagliga upplevelser, minnen.
- 1 år efter utskrivning
- Nedsatt muskelfunktion
- Neuropsykologiska besvär (koncentrationssvårigheter, PTSD)

Uppföljning efter intensivvård

- Livssituation
- Livskvalitet
- ADL-beroende
- Återgång i arbete
- Muskelfunktion
IVA-mottagning. Bra för uppföljning mycket för personal och anhöriga.

Förhållningssätt på IVA
ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT: Autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skada
principen, rättviseprincipen, religion, filosofi, vetenskap och beprövad kunskap.
Hälsa på anhöriga och patient! Oklart hur mycket som patienten uppfattar – berätta
detsamma för en patient som misstänks ligga helt sederad.
Tänk på hygien! - Inga ringar, inga klockor, plastförekläde på.
Tala till patienten som är vaken, tala om vad du gör och vad ni tänker göra.

Beslut på IVA
Besluten tas i samråd med PAL och ev anhöriga – dock är det inte anhörigas beslut.
Vilken vård som ska ge och vilken vård som inte ska ges.
På vilka grunder görs dessa beslut. Informera personal, anhöriga och ev patienten.
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Generell anestesi och luftvägen vid anestesi
Anestesi är ett medicinskt begrepp som betyder ”utan känsel”.
Analgesi betyder ”utan smärta”.
GENERELL och REGIONAL anestesi i samband med operation
- Anestesimedel: Påverkar CNS utifrån och in.
- Liten dos – liten effekt men stor dos kan leda till uttalad depression av CNS.
EFFEKT OCH SÄKERHET – en avvägning mellan dos och effekt.
GENRELL ANESTESI: Av läkemedel framkallat reversibel tillstånd av:
- Medvetslöshet
- Smärtfrihet – analgesi
- Reflexdämpning
- Muskelavslappning
- Är inte samma sak som sömn!
REGIONAL AVSLAPPNING: Av läkemedel framkallat reversibel tillstånd av:
- Smärtfrihet
- Reflexdämpning
- Muskelavslappning (utan att påverka medvetandet)

Smärta – reflexmässiga skydd
Smärta à primärsensoriska nerver à bakhorn i ryggmärgen à tractus spinothalamicus
à thalamus à cortex. à smärtupplevelse
à Omedvetet/autonomt svar:
- Neuroendokrint svar: Kortisol, HGH, Thyroidea..
akut svar med adrenalin
à Smärtmodulering
à Skyddsreflex

Anestesimedel

Centralt verkande anestesimedel
Dämpar CNS genom dosberoende effekter.
Dämpar vakenhet, reflexer och tar bort
smärtupplevelsen.
Vi vill uppnå hypnos, analgesi och
muskelavslappning.

Generell anestesi
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INDUKTION: Co-induktion
- Propofol
- Opiat (fentanyl, alfentanil eller remifentanil)
UNDERHÅLL
- iv – propofol
- Inhalation – sevoflurane/desflurane/isoflurane

Minimal Alveolar Concentration – MAC
ED 50 – Potensen på läkemedlet – mängd som krävs för 50 % av maximal effekt.
- Ett lågt ED 50 = POTENT, kräver liten mängd.
- Högt ED 50 = mindre potent, kräver högre mängd!
MAC – Gasers ED50 typ. Den dos som behövs för 50 % av populationen ska befinna sig i
anestesi.
MAC awake: 0,3 x MAC inc – tar bort vakenheten. Innebär ofta ett MAC på 0,3-0,5.
MAC bar: 1,4 x MAC inc – tar bort smärtupplevelse och autonoma reflexer på stimuli. –
innebär ofta ett MAC på 1,7-2,0.
MAC under en operation: mellan 0,8-1,6 eftersträvas. Vanligtvis 1,2-1,4. Detta gäller
för Des- och Sevoflurane.

Isobologram – läran om hur man blandar läkemedel.
Blandar man läkemedel så behöver 1+1 inte bli 2 utan 0,5 eller 3.
Effekter och bieffekter är nästan alltid
doberoende. Genom att blanda
läkemedel så kan man halvera risken
för bieffekter men att uppnå samma
effekt.
Man får 50 % av bieffekt av bieffekten
av 2 ämnen men 50 + 50 % av
effekten.
Anestesi = anestesi + analgesi.
Man kan ta mindre anestesi och mer
analgesi eller vice verse.
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En modern anestesi – en multimodal approach
Viktigt att styra så att analgetikumet tar som mest under den mest smärtsamma
tidpunkten under operationen.

Övervakning
-

Rörelser: Sweating and tears.
- Puls
Blodtryck
- Andningsfrekvens: SpO2, EtCO2, Etaa (BIS)
FiO2 = fraktion inandad syre
EtCO2 = End-tidal koldioxid (trycket av koldioxid som är när man har andats ut ett
helt andetag) Anses vara samma som det arteriella koldioxiden hos en frisk pat.
- Etaa = End-tidal narkos gas
- SpO2 = Pulsoximeter bestämd
- BIS (Bispektral index) och Entropy: Förenklade version av EEG. Används inte alltid.
100 kPa O2 i normal rumsluft.

Anestesi ”MEWS”
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Kardiovaskulära effekter
Andning
Emetogen
KINETIK
Anlagstid
”Distributionsvolym”
Elimination
Elimination

Sevoflurane
Ringa
Ringa
Svag

Desflurane
Stimulerande
Ringa
Svag

Propofol
Deprimerande
Ringa
Ingen

Snabb
Liten
Andas ut
Snabb. Låg
variabilitet

Snabb
Mindre
Andas ut
Snabbare. Låg
variabilitet

Snabb
Större
Metabolism – njurutsöndring
Snabb. Större variabilitet.

Anestesival och olika kombinationer
Fentanyl/Leptanal
Isoflurane/Forene
Desflurance/Suprane
Sevoflurane/Sevorane
Propofol/Diprivan

Alfentanil/Rapifen

Remifentanil/Ultiva
SNABBAST

TRYGGAST
PONV VÄNLIG! (illamående)

Recovery
Early – emergence: vaken, adekvata skyddreflexer. ”Des faster than other” (Desflurane)
Intermediate: Klara för avdelning eller gå hem. ”depends on pain/PONV”
Protracted: Återhämtad – ”street fit”: risk för sena biverkningar såsom delirium,
cognitive impairment, POCD (Detta återkommer senare).

Lokalanestesi – teori och praktik
Regional anestesi mål:
- Smärtfrihet
- Reflexdämpning
- Muskelavslappning
- UTAN PÅVERKAN PÅ
MEDVETANDE – försiktigt med
systempåverkan.
Lokalbedövning
- Minskar impulsflödet
- Minskar inflödet av smärtimpulser
- Snabbt anslag och kort duration
- Eller långsammare anslag och
längre duration.
Centralt verkande analgetika
- Förstärker dämpningen
- Minskar upplevelsen av smärta
- Morfin/morfinliknande preparat
Perifert verkande
- Minskar inflammation
- Minskar perifera svaret på smärtstimuli.
- Paracetamol och NSAIDs (COXiber)
Farmakodynamiken är densamma för typ alla morfinpreparat
Farmakokinetiken kan skilja väldigt mycket!

Farmakodynamik
Xylocain innehåller lidokain, som är ett lokalanestetikum av amidtyp.
Lidokain blockerar impulsledningen i nervfibrerna reversibelt genom att hämma
transporten av natriumjoner genom nervmembranet.
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-

Liknande effekter kan även ses på excitatoriska membran i hjärna och hjärtmuskel.
Lidokain har snabbt insättande effekt, hög anestesifrekvens och låg toxicitet.
Lägre koncentrationer av lidokain ger mindre effekt på motornervfibrer.

Farmakokinetik
Absorptionshastigheten är beroende av dos, administreringsväg och genomblödningen
vid injektionsstället.
- Interkostala blockader ger de högsta plasmakoncentrationerna, medan subkutana
injektioner i buken ger de lägsta plasmakoncentrationerna
Absorptionen är total och bifasisk från epidurala rummet med halveringstider runt 9,3
minuter respektive 82 minuter. Den långsamma absorptionen är den tidsbegränsande
faktorn vid elimination av
lidokain, vilket förklarar den
långsammare eliminationen
efter epidural injektion
jämfört med intravenös
injektion.
Lidokain elimineras främst
genom metabolism.
Medieras av CYP-enzymer
à huvudmetabolit i urin
(80%) och utsöndras som konjugat.
- På grund av den snabba levermetabolismen är kinetiken känslig för all
leverpåverkan. Halveringstiden kan mer än fördubblas hos patienter med nedsatt
leverfunktion.
- Nedsatt njurfunktion påverkar ej kinetiken men kan öka ackumuleringen av
metaboliter.
Lidokain passerar placentan och koncentrationen obundet lidokain blir densamma hos
mamman och fostret. Totala plasmakoncentrationen blir dock lägre hos fostret som har
en lägre proteinbindningsgrad.

Biverkningar
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Dosering

Långverkande l.a. = samma anslagstid som för morfinpreparaten typ 10-(15) min.

Effekter
CNS: Penetrerar BBB snabbt och har bifasisk effekt. Först excitoriska fenomen och sedan
apné och koma. Aspirera ALLTID för att undvika detta. Rätt trist om man sprutar fel.
Kardiogena: Försämrad retledningsförmåga och kontraktilitet. Behandling av vissa
retledningssjukdomar.
Autonomiska: Vid spinal/epidural kan sympatiska system blockeras. àHypotension
och bradykardi.
Respiration: Administrering under intubation ska motverka hostreflex. – sprayform.

Lokalanestetika
LÅNGTIDSVERKANDE

KORTTIDSVERKANDE
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Spinalbedövning
Marcain tung 5 mg/ml
INDIKATIONER: Spinalanestesi vid kirurgiska ingrepp, tex urologiska operationer i
nedre extremiteterna som varar i 2-3 timmar samt operationer i buken som varar 45-60
min.

Marcain spinal 5 mg/ml
INDIKATIONER: Spinalanestesi vid kirurgiska ingrepp i nedre extremiteter, inklusive
höftkirurg, som varar 3-4 h och där en uttalad motorblockad behövs.
Vid parestesier MÅSTE man vinkla om sprutan innan man injicerar.
Sök efter Tuffiers linje (mellan de 2 crista iliaca).

Kontraindikationer spinalbedövning:
Koagulationsrubbning eller antikoagulantiabehandling. Täta valvulära stenoser.
Hudinfektion i infektionsstället. Vid sk tramp stamp (tatuering) bör man undvika att
sticka igenom bläcket. Högt intrakraniellt tryck. Perifer nervsjukdom.
Undvika spinalbedövning vid sepsis.
Komplikationer till spinalbedövning
- Post-spinal huvudvärk
- Spinal blödning
- Epidural blödning och hematom
- Total spinal
- Nervrotsskada
- Meningit
- Otillräcklig bedövning
Vanlig biverkan är: Hypotension, yrsel, illamående, kallsvett och detta beror på perifer
vasodilation till följd av spinalbedövning. Korrigera detta med Efedrin 5-10 mg iv eller
Fenylefrin 5-10 mg.
Ryggmärgen börjar vid L1! – INTE HÖGRE UPP ÄN L2-L3!

Nervtrådar
Motoriska impulser: tjocka myeliniserade – snabba nervfibrer – A-alfa-fibrer.
Akuta smärtimpulser: myeliniserade – Snabba nervfiber – A-delta-fiber.
Molande dov smärta/obehag: tunna icke-myeliniserade nervfibrer – c-fibrer –
autonoma funktioner bla. – även kyla förmedlas – bra att testa innan incision.
Högre koncentration à fler fibrer blockeras
Låga koncentrationer à mindre påverkan på motoriska funktioner.

Vid lokalbedövning
Dosberoende full reversibel blockad av nervfortplantningen.

139

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras
STERILITET. Undvik parestesi/smärta vid injektion.
Aspirera innan injektion! – undvik iv administrering.
Observera systemeffekter: BT-påverkan och sensorik-/motorikpåverkan.
Volym och koncentration
- Volym ger utbredning av blockaden; kan också påverkas med kroppsläge.
Koncentration ger ”djupet” av blockad – hur många olika kvaliteter som blir
blockerade
- Vid lägre koncentration, desto mindre motorisk påverkan.
- Totala dosen volym x koncentration påverkar risken för systematiska bieffekter.
SYSTEMEFFEKTER AV L.A. – accidental intravasal injicering – LAST=Local
Anasthesic Systemic Toxicity
- Myrkrypningar, stickningar
- Oro/obehagskänslor
- Förvirring
- Påverkat medvetande
- Muskelryckningar
- Medvetslöshet
- EPILEPTISKA ANFALL
- BLODTRYCKSFALL/ARYTMTI

Lokalbedövning – blockader
-

Infiltrationsanestesi – Direkt injektion på området, ex sårområde.
Ledningsanestesi – Ex plexusanestesi, femoralblockad etc – runt nerverna. – håller
i sig 8-12 timmar ungefär beroende på farmakodynamiken.
- Plexusanestesi – Lokalbedövning kring nervplexa – ex brachialplexa.
- Centrala blockader (EDA, spinal, sakral) – Ex förlossning.
- Regional intravenös anestesi – Injektion av l.a. + kuff. Sk Bier-blockad.
- Topikal/ytanestesi: Spray, gel, EMLA. – främst barn.
KATETER vs ”Single shot” Förlänga effekten genom tillägg av adrenalin, opioider
(Breiviks blandning = LA+adr+opioid) eller alfa-2agonister (Clonidin).

Koncentration och volymer
Duration påverkas av
1.
2.
3.
4.

Mängd
Kortverkande/långverkande
Vasokonstriktior
Tillägg av opiod eller alfa-agonist.
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Syrgastransport – vägen till liv
>94% anses vara normalt.
90-93 border line
<85 % hypoxi – ÅTGÄRDA!

Grunden är att vi har en systemcirkulation.

Koldioxid
EtCO2
4,5-6 kPa
<4,5 kPa
>6,5 kPa

”Normal”
Hypokapné
Hyperkapné

Man kan tillåta ett något högre värde. Kan bli trauma på
alveolen om man försöker trycka in för mycket luft i lungan.

Blodgas – normalvärden och när det inte funkar
PaO2 – Arteriellt partialtryck O2 – ca ≥ 10 kPa
SaO2 – Syremättnad i blodet – ca ≥ 94 %
PaCO2 – Arteriellt partialtryck CO2 – ca 4,5 – 6 kPa
BE – Artärblodets buffertstatus (= hela metabola komponenten) - +/- 2,5.
pH – Ca 7,35-7,45
St-bik – 22-25 mmol/l
Laktat – obs på allt över 2! – Rätt ospecifikt blod men tas som rutin.
Tecken på och åtgärder vid påverkan
OXYGENERING: SpO2 (kapillär blodgas), SaO2, PaO2
- Fri luftväg (Älgen som drunknade i duschen. Fram med käken! – sk käklyft)
- Syrgas nasalt
- Syrgas mask
- Syrgas mask med reservoar
VENTILATION: EtCO2, TcCO2, pCO2, pH (BE, st-bik), (special: laktat, anjon-gap)
- Fri luftväg
- Assisterad andning
- Kontrollerad andning
ANDNINGSVIKT: AF, sat, CO2, pH, laktat, cirkulation, medvetande.
KUFFAD TUB är det som gäller innan man försöker intubera.
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Hb kritiskt för syretransport
Det som ges är komponentterapi:
E-konc = volym 210-300 ml och innehåller RBC motsvarande 0,5 l blod.
Förväntas höja Hb med 10.
Transfusionsgräns gällande
Barn och vuxna
Äldre och patienter med svår respiratorisk eller kardiovaskulär sjukdom samt vid AMI
Övervägs vid massiv, okontrollerad blödning och traumainducerad koagulationsrubbning
till blödning är under kontroll

Hb
70
80
90

Vätska
”Klara vätskor”:
”Kolloider”:
Blodprodukter:
Nutritionslösningar

Kristalloider: Ersättningslösningar: RA eller NaCl.
Underhållningslösningar: Glukos, buffrad glukos, glukos Na/K.
Syntetiska: HES, Macrodex, Volulyt
”biologisk”: plasma och albumin.
Erytrocytkoncentrat, Plasma, trombocyter.

Syretransport: Syresatt blod x hjärtminutvolym (SV x HF)
Viktigt att behålla normal volym för att garantera att preload håller sig på acceptabla
nivåer. Minskad preload à minskad EF.
Kroppens mekanism: minskat blodtryck à ökad puls. Målet är
- Hb >70
- Blodtryck >90
- MAP >65

IVA läkemedel – sedering, analgetika, tryckbehandling etc
SEDERANDE: För sedering vid blockad eller som ”allmänt lugnande”.
INDUKTIONSMEDEL: För att inleda narkos, söva ned med.
ANESTESIMEDEL: För att underhålla generell anestesi.
ANALGESIMEDEL: För att ge smärtlindring under kirurgi.
MUSKELRELAXANTIA: För att ge muskelavslappning under generell
anestesi.
LOKALBEDÖVNING: För att bedöva/blockera nerver,
blockader/infiltration.

Sederande
-

Midazolam 1-5 mg iv (Benzo. Likvärdigt alternativ är Stesolid)
Propofol 10-30 mg iv.
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Induktionsmedel
-

Propofol 1,5-2,5 mg/kg
Sevoflurane maskinduktion (barn 0-4 år. Snällt inhalationsmedel.)
Thiopental (Pentocur) 4-5 mg/kg. – enda barbituraten.
(Ketalar – 1-2 mg/kg – om man är först på plats och inte har något annat – GER
INGET BLODTRYCKSFALL à Traumanarkos)

Anestesimedel
-

Sevoflurane/Desflurane/Isoflurane (är i princip utbytbara): underhåll Etaa 0,7-1,3
MCA vid balanserad anestesi.
Propofol: underhåll av anestesi. Kontinuerlig tillförsel av 0,1-0,2 mg/kg/min (6-12
mg/kg/h)
(Ketalar)

Analgesimedel
”Alla får använda morfin”
- Fentanyl (Fentanyl) – 1-2-3 mikrogram/kg iv.
- Alfentanil (Rapifen) – 7-15 mikrogram/kg iv.
- Ramifentanil (Ultiva) – Kan ges med infusionshastighet 0,5-1 mikrogram/kg/min
med eller utan långsam initial bolusdos av 1 mikrogram/kg under minst 30 sek.
- Ketalar – ca 0,3 mg/kg iv.
Desflurane ger snabbare sövning men kan ge hosta vid själva sövningen.

Muskelrelaxantia
Snabbverkande/depolariserande: Celokurin 1-1,5 mg/kg. – ger dock risk för seconddegree-block à relaxation som inte går att reversera på 20-30 min. Under
depolarisationsfasen sker vanligtvis mindre muskelkontrationer i käken. Effekt på 45
sek och då med 100% verkan. Används främst vid RSI (rapid sequence induction).
Kompetativa/”långverkande”: Rocuronium (Esmeron), Atracurium (Tracrium)…

Lokalbedövning
- För att bedöva nerver, blockader/infiltration.
Snabbverkande med kort duration:
- Xylocain (Xylocain)
- Mepivakain (Carbokain)
- Prilokain (Citanest)
Långverkande
- Bupivacain (Marcain)
- Levo-bupivacain (Chirocain)
- Ropivacain (Narop) – mindre kardiotoxiskt

Läkemedel postop
Paracetamol: 1 gram x 4 eller 665 mg 2x3.
NSADIs:
- Naproxen 500 mg x 2
- Celebra 200 mg x 1 (-2) – coxib – mindre PG-påverkan.
”NSADID + Paracetamol = 1 + 1 = 3”
Toradol: Ge endast EN dos! – slår ut ALL prostaglandinproduktion. à stor risk för
njursvikt – ”Har de ingen kreastegring före så har de nog det efter”.
Korttidsbehandling med opiat
- Oxycontin 10 mg x 2 (hög biotillgänglighet)
- Targinique 10 mg x 2
- Oxynorm 5 mg vid behov.
- (Gabapentin 300 mg x 2)
- (Lyrica 150 mg x 2)
Gabapentin och Lyrica har SNRI/SSRI påverkan och därmed psykofarmaka!
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Läkemedel vid komplikationer peroperativt
HYPOVOLEMI/CIRKULATION
- Ringeracetat 500 ml bolus
- Atropin 0,5 mg iv.
- Efedrin 5 mg/ml – 5-10 mg iv.
ANAFYLAXI
- Adrenalin (även vid HLR)

- Betapred

- Tavegyl

IVA-läkemedel
Noradrenalin: Är en katekolamin med ffa vasokonstriktiva effekter. Kan användas för
att höja blodtrycket vid ex sepsis. – 0,2-1,0 mikrogram/kg/min.
Dobutamin: Är en syntetisk katekolamin. 2,5 mikrogram/kg/min initialt upp till 10-40
mikrogram/kg/min.
Milrinon: Är en fosfodiesterashämmare, med inotrop och vasodilaterande effekt. 0,3750,75 mikrogram/kg/min.
Dopamin: är en katekolamin med inotropa och vasokonstringerande effekt. 3-5
mikrogram/kg/min.
Levosimendan: Är ett läkemedel med inotrop och vasodilaterande effekt som kan
övervägas som korttidsterapi (upp till 24 h) vid akut hjärtsvikt. Laddningsdos på 12
mikrogram/kg – sedan kontinuerlig infusion på 0,1-0,2 mikrogram/kg/min.
Efedrin: Förstahandsvalet tillsammans med Fenylefrin vid vid måttligt blodtrycksfall.
Är kortverkande läkemedel. Effekt på alfa 1, beta 1 och beta 2 receptorer à ökad
inotropi, kronotropi och blodtryck. Används för att hålla uppe blodtrycket vid till
exempel vid EDA/spinalbedövning med följande blodtryckfall. Lösningen är 50 mg/ml
à SPÄD!!! 1 till 10. Så koncentrationen blir 5 mg/ml efter spädnings med NaCl.
Fenylefrin: Effekt på alfa1 men INGEN effekt på beta 1 och 2 receptorer à Ökat
blodtryck och SÄNKT C.O. Ungefär samma indikationer såsom för efedrin.
Fenylefrin eller Efedrin bör alltid vara uppdraget och
redo för administrering av narkospersonal vid tillfällen
då blodtrycksfall kan förväntas.

Inför operation – Preoperativ bedömning
-

-

ASA-klass (ASA-klass 1-4)
Funktion (fysiologisk kapacitet – gå minst 2 trappor?)
Allergier (ex porfyriker kan inte få barbiturater)
TIDIGARE ANESTESIER
- PONV (postoperativt illamående och kräkning). Smärta.
- Malign hypertermi: Ärftligt tillstånd. Anestesimedel ger en exploderande ökning
av metabolismen och excessiv kalciumfrisättning à Tilltagande hypertermi, acidos,
muskelstelhet). Orsakas av narkosgaserna (sevo, iso, des), Celokurin (succinylkolin)
etc. Behandlas med Dantrolen.
Fasta: 6 h fast föda och 2 h klar vätska. Patienter som aldrig är fastande: Ileus, akut
buk, salpingit, allt akut i princip, allt hemifrån, gravid (3:de trimester).

144

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras

MAC – minimal alveolar concentration
Ett mått för att kvantifiera anestesieffekter. MAC
mäter anestesigasernas potens. = den minsta
alveolära koncentrationen som får hälften av
population att inte reagera på definierad stimuli,
ex incision. à Mått för att jämföra en och samma
anestesigas potens mellan olika populationer
eller olika anestesigasers effekt på viss
population. MAC mäter mängden gas i
utandningen. 1,15-1,2 räcker vanligtvis.
Lågt MAC = hög potens. Sedativa och
analgetika sänker MAC. MAC varierar för
ålder och typ av läkemedel.
Motsvarigheten för intravenöst
anestesimedel: Man anger potens som den
dos som får hälften av population att inte
reagera (mediandosen eller ED50)eller
motsvarande mediankoncentration (EC50).
Viktigt att komma ihåg åt att man sällan
använder anestesimedel som monoterapi.
à Synergistisk och additiv effekt måste beräknas. – görs även för att hålla nere
biverkningar, främst dosberoende biverkningar. Undantaget är ketamin som kan
användas som singelbehandling.

Inför anestesistart
Preoperativ bedömning måste vara gjord – särskilt fasta 6 h/ 2 h.
- ID
- OP-markering – viktigt särskilt vid pariga organ!
- Nål – blå om små kärl. Helst grön eller rosa! à Vätska – ringer-acetat typ alltid.
- Utgångsvärden – vitala funktioner: Puls, BT, sat.

Anestesiindelning
-

Preoxygenera – Mål bör vara 90 % endtidal syrgashalt. Görs med 100 % O2. Viktigt
för att vädra ut kvävgasen. Vi vill förlänga den möjliga apnétiden för att undvika
hypoxi innan luftvägen kan säkras. Hamnar i FRC (funktionell residualvolym).
Induktion: ”co-induction” med propofol + opiat: fentanyl/alfentanil/remifentanil.
Ventilera: ”Luftväg” – mask, larynxmask eller intubation.

Intubation vid operation
ELEKTIV ANESTESI

AKUT ANESTESI
- RAPID SEQUENCE INDUCTION (RSI)

Preoxygenera
Induktion
Ventilera
Muskelrelaxantia

Antacida (natriumcitrat)– större risk för aspiration
Höjd huvudända – risk för aspiration – SPECIFIKT
Preoxygenera
Induktion - Cricoidtryck; tryck på ringbrosket så att
matstrupen komprimeras mot den bakomvarande
halskotpelare – förhindra aspiration.
Celokurin – muskelrelaxans – ultrakortverkande – mycket
snabbt anslag! Ger initialt en depolarisation.
Läkemedlen ges vid RSI i snabb följd utan paus och ingen
ventilering innan intubering.
Intubera
Ventilera - EtCO2 + askulation!

Ventilera: EtCO2 + askulation!
Vid RSI undviker man pre-intubation-ventilering som ger
aspirationsrisk, regurgation och att luft/gas går ned i
ventrikeln.

OBS! Fäst tuben så att den INTE kan disslocera – hellre för mkt tejp!

145

Kirurgterminen – Sammanfattning – VT17 – KirUltras
Ställningstagande till V-sond bör tas!

Underhåll
1. INHALATIONSANESTESI
- Syrgas/luft – FiO2 ≥ 0,3
- Färskgasflöde - ≥ 250 ml/min
- Sevoflurane/desflurane – 0,7-1,3 MAC endtidalt
- Följ vitala funktioner - ca +/- 10 % ifrån utgångsvärde.

Övervakning under sövning:
- Blodtryck
- Hjärtfrekvens (HF)
- Pulsoximeter
- Kontinuerlig kapnografi
- Kontinuerlig mätning av
inandad syrgas

2. INTRAVENÖS ANESTESI – TIVA
- Syrgas/luft – FiO2 ≥ 0,3
- Färskgasflöde - >= 250 ml/min
- Propofol-/Ultiva – infusioner
- Följ vitala funktion - ca +/- 10 % ifrån utgångsvärde.
- Entropyl/BIS/AEP – 40-55. Mäter anestesidjup via förenklad variant av EEG.

Recovery – väckning
Ta inte bort tub/larynxmask innan pat får sväljningsreflexen återställd.
Patienten är först utskrivningsklar när pat kan STÅ, GÅ, SKÖTA MAGEN och MIKTION.
Betyder dock inte att patienten behöver vara ”street-fit”.
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Postoperativa neuropsykiatriska/kognitiva biverkningar vid väckning
TIDIGT: Vissa yngre män kan uppvisa ett självskadande beteende som sitter i 15-20 min
direkt efter väckning = Emergence agitation.
Vissa äldre (+75 år) kan uppvisa postoperativt delirium.
SENARE: Patienter som eventuellt tidigare har haft ett pre-demens-tillstånd men utan
tydliga symtom kan utveckla POCD efter anestesi. POCD = Post-operative Cognitive
Disfunction. Vilket är en förvärring av demensen och kan vara irreversibel.

Syra-basstatus
Syra-basstatus i kroppen är helt
avgörande för proteiners, t ex
enzymers funktion.
pH är den negativa 10-logaritmen
för [H+] i nEq/L.
NORMALVÄRDEN
EXTRACELLULÄRT:
- pH = 7,35 - 7,45 (ca 7,4)
- pCO2 = 4,6 – 6,0 (ca 5,3)
- HCO3- = 22-27 (ca 24)
pH förändras vi variationer av både
HCO3- och pCO2. à

Base excess – BE – Basöverskott – aBBE (mmol/L)

Om pCO2 ändrats = respiratorisk syra/basrubbning.
Om HCO3- ändrats = metabol syra/basrubbning.

Basöverskottet är ett mått på den mängd syra (eller bas) som går åt för att förskjuta pH
till 7,40 vid 37 grader i helblod, aktuell syrgasmättnad och pCO2 vid 5,3 kPa. Den
respiratoriska delen är då kompenserad för, därmed:
- Negativt värde: Metabolisk acidos
- Positivt värde: Metabolisk alkalos
Normalvärde: +/- 3.

STARKASTE BUFFERTERNA

- Långsam buffring av protein (inkl Hb) i blod.
- Bikarbonatbuffert – reglering sker genom höjning/sänkning av CO2.
- Intracellulärt: kreatinfosfat, protein, fosfat, bikarbonat.
- Metabolisen är acidogen!!! – hela tiden skapas vätejoner!
Laddade partiklar som H+ och HCO3- tar lång tid att passera cellmembran, CO2 passerar
däremot mycket snabbt både cellmembran och BBB.

Blodgastolkning
Två komponenter:
1. Respiratorisk (pCO2)
2. Metabolisk (BE och St bik)
Kolla först pH, därefter pCO2 och BE (/St bik).
För att ta reda på vilken kompensationsförändring som
är primär:
- TÄNK: Kroppen överkompenserar aldrig.
Dvs pH-värdet ligger kvar på samma sida om 7,4
som den primära rubbningen drar åt. Detta utgår
ifrån att vi inte har lagt till buffert, respiration etc.
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Administrering av buffert eller inte
Beror på orsaken – behandla grundorsak i första hand
- Natriumbikarbonat, ev THAM (=tris) eller Tribonat (2/3 THAM + 1/3 Na-Bic)
Vanligast vid njursvikt och någon av intoxikationerna, ev vid uttalad laktacidos
(hjärtstopp), knappast vid diabetes/svält.

Metabol acidos
Ansamling av syra…
- Laktat (nedsatt cirkulation, hård träning, leversvikt)
- Ketoner (diabetes – ketoacidos, svält)
- Njursvikt
- Intoxikation (metanol, etylenglykol, salicylater)
… eller förlust av bas (stora) diarréer, förlust av galla eller pankreassaft.

Laktat
Laktat normalt < 2 mmol/L.
Höga värden: På akutfall koppling till ökad mortalitet.
Ofta tecken på hypoperfusion. Ökar vid sepsis, chock, ischemi, efter kramper och stor
ansträngning.

Metabol alkalos
Förlust av syra: Kräkning, stora förluster V-sond.
… Eller tillskott av bas:
- Tillförsel av NaBic/Tribonat/Citrat/laktat/acetat
- Stora doser diuretika.
OBS! – Korrigera hypokalemi! – ”njurarna sparar hellre K+ än H+”

Respiratorisk acidos
Skilj akut respektive kronisk acidos åt! Typisk blodgas vid kronisk resp acidos:
- pH=7,35 - pO2=7,8
- pCO2=7,9
- St Bik=32
- BE=+8
Buffertbehandling knappast aktuell, Natriumbikarbonat (kan öka pCO2!)

Respiratorisk alkalos
Förekommer på hög höjd, i samband med mekanisk ventilation, ångest, smärta mm. Kan
vara ändesmålsenlig i samband med intrakraniell tryckstegring, men om för kraftig
finns risk för en (för uttalad) cerebral vasokonstriktion. Sikta på normoventilation i
samband med ventilation. Diamox?

Anjongapet
(Na+K)-(HCO3+Cl).
Normalvärde: 12 +/- 4.
Höga värden: kan vara ett sätt att identifiera
okänd syra (tex vid oklar intox)

en
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Handhavande av fri luftväg
Luftvägarna utgör ett sammanhängande system
bestående av näshålan, mun, pharynx, larynx och
trachea. Man delar in i övre och nedre luftvägarna med
stämbanden som skiljelinje.
Pharynx: Nasopharynx, Oropharynx och
Hypopharynx.

Larynx

I höjd med 4-6 halskotan. Förhindrar aspiration. Är ett
ljudbildande organ och en viktig del i sväljreflexen.

Trakea
Börjar i underkanten av ringbrosket och sträcker sig till
carina (Delning av stambronkerna). Vinkeln till vänster
stambronk är brantare! Avståndet mellan
framtänderna till carina ca 25 cm på en vuxen (23-28
cm).

Ofri luftväg
-

Luftvägsocklusion (tunga, epiglottis)
Laryngospasm (blod, slem, ytlig anestesi)
Främmande kroppar (tänder, tandprotes,
matrester)

Maskventilation
INDIKATIONER: Narkosinledning, kortare
ingrepp (<30 min), fastande patient!
”Chin lift” och ”jaw thrust” för att säkra
luftvägarna. Ej vid RSI.
GENOMFÖRANDE: Med vänster hand; 2-3
fingrar under hakan på hårda strukturer och
tummen och pekfingret ovanpå masken.
FÖRSVÅRANDE OMSTÄNDIGHETER: Kraftig
skäggväxt, insjunkna kinder och/eller stora/obesa.
HJÄLPMEDEL: Svalgtub, näskantarell och/eller
vara 2 personer (en håller, en ventilera).

Larynxmask
Hybrid mellan mask och tub. Kom på slutet av 80talet.
INDIKATIONER: Längre op än 30 min,
operationsfält utanför buken, fastande patient,
kan vara en ”guide” för tub vid svår intubation.
FÖRDELAR: frigör händer. Omsluter
larynxingången via kuffning (max 60 cmH2O) à
förhindrar gasläckage. Kan sättas på plats utan
laryngoskop. Lyckas nästan alltid.
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Endotrakeal tub (”tub”)
Består av ett plaströr med uppblåsbar ballong. Kuffas upp till ca 25 cmH2O.
INDIKATIONER: Icke-fastande patient (RSI), thorax/bukkirurgi, ”aspirationsrisk”.
Bedömning bör alltid ske av
luftvägarna inför operation –
sträckförmåga av nacken och
mallampati 1-4.
INTUBATION: In från hö mungipa.
Undan med tungan! Mitt i munnen! Se
efter uvula. Glid ner runt tungbasen
à leta upp epiglottis. à glid ner i
fickan (vallecula) ovanför epiglottis.
Lyft snett uppåt/framåt. AKTA
TÄNDERNA! à Släpp inte blicken från
stämbanden! à För försiktigt ned
tuben (vrid in den vb) till 23-24 cm
(beror på patienten)à Kuffa à Kontrollera tubläge genom lungauskultation –
dokumentera sedan.
BIEFFEKTER/KOMPLIKATIONER: Halsont (30 %), tandskador, BT- och pulsstegring,
blödning, knickad tub, rubbat läge (näsblödning genom nasal intubation).
Bedömning av luftväg inför intubation:
- Mallampati-klassificering
- Nackrörlighet
- Thyreomentalt avstånd (TMD)
- Gapförmåga
- Utåtstående tänder i överkäken/lösa tänder.
Förberedelser inför misstänkt svår intubation:
- Preoxygenera ordentligt
- Sugtillgång
- Erfaren intubatör
- Luftvägsvagn med tillgång till bougieledare.
- Glidscope/fiberscope
- Krikoidtryck
När det skiter sig och patienten kräks innan
intubering – vi måste förhindra aspiration.
- Sänk huvudändan
- Vänd i sidoläge
- Sug rent i svalget
- Intubera
- Sug sedan rent luftvägarna vid endotrachealtube.
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Smärta
”En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med verklig eller
hotande vävnadsskada, eller uttrycks i termer av sådan skada”

Indelning av smärta
Långvarig smärta: kontinuerlig eller intermittent smärta som pågått i mer än 3-6
månader eller kvarstår efter det att den normala läkningsprocessen slutat.
Allodyni: Smärta orsakad av en normalt icke smärtsam retning.
Analgesi: Avsaknad av smärta som svar på en normalt smärtsam stimuli.
Hypoestesi: Reducerad känslighet oavsett retningstyp.
Hyperestesi: Ökad känslighet oavsett retningstyp.
Hypoalgesi: Reducerad smärtupplevelse vid en normalt smärtsam retning.
Hyperalgesi: Ökat svar på en normalt smärtsam retning.
Neuralgi: Smärta i utbredningsområdet för en eller flera nerver.
Parestesi: En abnorm spontan eller stimulusutlöst upplevelse.
Dysestesi: En abnorm, obehaglig spontan eller stimulusutlöst upplevelse.

Mekanisk smärtklassifikation
-

Nociceptiv smärta: smärta orsakad av vävnadsskada.
Somatisk (djup eller ytlig) eller visceral smärta
Neuropatisk (neurogen) smärta: smärta orsakad av lesion eller dysfunktion i
PNS/CNS.
Perifera nerver, nervrötter och CNS är det som spelar roll här.
Psykogen smärta
Psykodynamiska (ex konflikter, förlustkänslor, emotionellt trauma) och/eller
beteende (dålig stresshantering, självskadebeteende osv)
Smärta av okänt ursprung (idiopatisk smärta)
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Akut smärta – kroppens skyddsfunktion
Mekanisk, termal eller kemisk stimuli.

Primär hyperalgesi: direkt orsak av
skadan.
Sekundär hyperalgesi: sensitisering
av centrala neuron på spinal nivå
efter aktivering av C-fibrer. Båda
avtar efter läkning förutsatt att
nervskada ej uppstått.

Perifer sensitisering
Skada leder till inflammation och
utsläpp av olika mediatorer som
sensitiserar/aktiverar nociceptorer.
PG, bradykinin, histamin, ändrad pH
och ökad vaskulär permeabilitet kan
leda till aktivering av ”tysta”
nociceptorer. à Ökat svar ifrån dessa
pga vanligtvis icke skadligt stimuli
såsom beröring. à Hyperalgesi och
allodyni.

Central sensitisering
Långvarig vävnadsskada och
inflammation som behandlas
otillräckligt à förändrad miljö för
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nociceptorer och neuron. Neuron har plasticitet – betyder att de kan ändra egenskaper:
- Öka sin spontana aktivitet.
- Minska sin tröskel för aktivering.
- Öka sina nociceptiva fält.
à Alfa-beta receptorer får kontakt med nociceptiva systemet à allodyni.
Förlängd aktivering i skadade nervfibrer à plastisk förändring i CNS à ”wind up” à
smärta upplevs utan aktiverande stimuli.
WIND-UP
Upprepad nociceptiv stimulering kan leda till en kvarstående aktivering på segmentell
nivå i dorsalhornet = Wind up. à ökad och kvardröjd höjning av retbarheten i neuronet
à hyperalgesi och allodyni.

Refererad smärta

Vissa neuron i dorsalhornet tar emot information ifrån hjärtat och från somatiska
afferenter från vänster arm. Eftersom den somatiska smärtan är vanligast, tolkas ofta
hjärtsmärta som somatisk.

Somatisk smärta

Oavsett var utefter en nerv aktivering sker förläggs sensitationen till den motsvarande
perifera nervens innervationsområde. Tex fantomsmärta eller änkestöt.

Smärtanalys
Strukturerat frågeformulär och en smärtteckning som patienten själv fyller. Beakta
och komplettera med:
- Karaktär (smärtdeskription) – inget samband med smärtmekanism!
- Lokalisation
- Intensitet (VAS)
- Variabilitet (temporalt mönster)
- Korrelat (tex läge, rörelse)
- Duration
Status!:
- Neurologisk status - Sensibilitet
- Reflexer
- Atrofier
- Grov kraft
- (Tinels tecken, Phalens tecken)
- (Laségue)
Psykosociala aspekter; Affektika och beteendemässiga.
Insamlande av tidigare relevant data.
”Bedside” sensorisk undersökningsteknik, perceptionsmodalitet:
- Beröring (A-beta) – pensel
- Pin-prick (A-delta/C) – nål
- Temperatur (A-delta kyla, C-värme/kyla) – metallrulle 20 och 40 grader.
Övrigt
- Neurofysiologisk utredning: EMG, ENeG.
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Farmakologisk smärtbehandling

Nervtråd – olika nervtrådar förmedlar information
Motoriska impulser – Tjocka myeliniserade – snabba nervfibrer – A-delta-fibrer
Akut smärtimpulser – Myeliniserade – snabba nervfibrer – A-delta-fibrer
Molande dov smärta/obehag – Tunna icke myeliniserade – C-fibrer – autonom
funktion medieras ofta via C-fibrer.

ICKE-FARMAKOLOGISK BEHANDLING
- Fysikalisk terapi
- TENS
- Kyla
- Akupunktur
- Suggestion/avslappning
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FARMAKOLOGISK BEHANDLING
- Perifert verkande
- Lokalanestesi – blockader
- Centralt verkande – anestesi

Perifert verkande – icke-opioid analgetika
- Paracetamol
- Acetylsalicylsyra
- Lokalanestetika
- Steroider
Beredningsformer; per oral ”tablett” (rektalt), intravenös etc.

- NSAID/COXiber

PARACETAMOL
20-30 mg/kg. Max effekt och maxdos (4 g). Sämre resorption rektalt. Dyrt intravenöst.
NSAID
Anslagstid ca 25-45 min! Per oralt i stort sett samma effekt som intravenöst. Peroralt
”bättre” resorption än rektalt.
”Klassiska”: Dokumenterad klinisk effekt och erfarenhet. Billiga.
”Selektiva COX-II”: Oklart om relativ effekt, bieffekter vid en dos och om det är riskfritt
med ökande dos.
Användningsområden: Starkast effekt vid akut nocioceptiv smärta men även dels
subakut och kronisk nocioceptiv smärta. Ingen plats vid behandlingen av neurogen och
psykogensmärta. Eventuellt någon effekt kan uppnås vid subakut och kronisk neurogen
smärta.

Centralt verkande analgetika
OPIATER - morfinliknande läkemedel
- Morfin, ketobemidon (Ketogan), petidin.
- Fentanyl, Alfentanil, Remifentanil
- Kodein, oxikodon (oxynorm/oxycontin), tramadol, buprenorfin, pentazocin,
(dolcontin).
KETAMIN – NMDA blockerande läkemedel – antagonistiska effekter/effekt
- Ketamin, ketobemidon, gabapentin, Pregabelin.
NORADRENALIN UPPTAGSHÄMMARE
SEROTONINÅTERUPPTAGSHÄMMARE
LUSTGAS
Läkemedelsverkets allmänna råd kring läkemedelsval:
God effekt. Gynnsamt biverkningsspektrum. Enkel
farmakokinetik. God dokumentation och långvarig
erfarenhet.

RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV KORTVARIG SMÄRTA
Lindrig eller måttligt svår smärta
- Paracetamol, maxdos 1 g x 4.
- Vid misstanke om inflammatoriskt inslag: COX-hämmare, tex Ibuprofen 200-400 mg
x 3 eller Naproxen 250-500 mg x 2
Kraftigare smärta
- Tramadol 50-100 x 4
- Kodein + paracetamol (tex citodon 1-2 x 4)
Uppföljning
- Behandling bör i regel inte pågå längre än 4-8 veckor.
- Uppföljning och omprövning av behandlingseffekten är viktig.
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Analgetika under op
Fentanyl , Alfentanil, Remifentanil, ketamin etc.
Iv per kg anpassas efter;
- effekt
- patient
- ”trauma”

Generella nationella riktlinjer - morfin
KETOBEMIDON; Har ungefär samma potens som morfin och samma orala
biotillgänglighet, dvs ca 35 %.
OXIKODON; Har samma farmakologiska potens som morfin, men oral biotillgänglighet
är 60-70 %.
- Vid enstaka doser är 5 mg oxikodon ekvieffektivt med 10 mg morfin. Vid upprepade
doser à 75 mg oxikodon ≈ 100 mg morfin.
BUPRENORFIN; Är en stark opioid som i höga doser fungerar som antagonist på opioidreceptorerna. I smärtbehandling används buprenorfin nästan uteslutande som plåster, i
låg dos, och är då ett kliniskt alternativ till svaga opioider vid behandling av långvarig
smärta. Kan ge biverkningar såsom illamående och yrsel dock. Oklar hur
biverkningsprofilen är jämfört med Tramadol.
TAPENTADOL; Är en ny opioid som även hämmar återupptaget av noradrenalin, vilket
kan påverka biverkningsprofilen. För tidigt att säga om tapentadol har några kliniska
fördelar framför morfin och oxikodon. Undvik vid nedsatt njurfunktion än sålänge.
FENTANYL; Är en mycket potent opioid à bör beaktas även i plåsterform.
Metaboliseras till stor del av CYP3A4 som hämmas av erytromycin, klaritromycin och
systematiska medel mot svampinfektioner, t ex flukonazol, itrakonazol och ket-konazol.
Användning av sådana medel kan leda till ackumulation av fentanyl och därmed
överdosering à risk för andningsdepression.
VID NEDSATT NJURFUNKTION: Morfin, ketobemidon, oxikodon och fentanyl ska ges
försiktigt vid kraftigt nedsatt GFR. Tapentadol bör inte ges alls vid kraftigt nedsatt GFRp
pga databrist. Buprenorfin verkar vara den som påverkas minst av nedsatt GFR.
Alla opioder har ungefär samma biverkningar och dessa är dosberoende:
Sedation, muntorrhet, illamående, förstoppning och vid höga doser andningsdepression.
(Naloxen är antidot)

Långvarig neuropatisk smärta – terapirekommendationer
I FÖRSTA HAND
- Amitryptylin 50-100 mg/dygn. (TCA)
- Gabapentin 1800-2400 mg/dygn. För både dessa preparat rekommenderas långsam
upptitrering för att minska risken för biverkningar.
- Gabapentin i kombination med ett annat läkemedel (ex nortriptylin) kan ge bättre
effekt än singelterapi.
I ANDRA HAND
- Pregabalin 300-600 mg/dygn. Gabapentin och Pregabalin bör sättas ut gradvis för
att minska risken för utsättningssymtom.
I TREDJE HAND
- Duloxetin 60 mg/dygn. Börja med 30 mg/dygn för att minska risken för initialt
illamående.
- Eventuellt venlafaxin 75-225 mg/dygn.
- Både dessa bör också sättas ut gradvis för att minska risken för utsättningssymtom.
- Lidokainplåster (Versatis) vid begränsad smärtutbredning.
I FJÄRDE HAND
- Tramadol 200-400 mg/dygn. Retardform bör användas!
- Capsaicinplåster (Qutenza). Ges endast av eller i samråd med smärtläkare.
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Postoperativ smärtbehandling
Smärta ska betraktas som en vitalparameter. Akut och postoperativ smärta bör därför
behandlas skyndsamt och adekvat för att öka patientens välbefinnande och minska
risken för komplikationer.
SVÅRBEHANDLAD AKUT ELLER POSTOPERATIV SMÄRTA ÄR EN AVVIKELSE.
Förekomst och intensitet av akut och postoperativ smärta skall dokumenteras, liksom
behandlingsresultat.
SMÄRBEHANDLING – REKOMENDATIONER
- Nivå 1: Paracetamol 1 g x 4. + NSAID/COXib (ex Naproxen 500 mg x 2)
- Nivå 2: Kodein eller tramadol
- Nivå 3: Klassisk opioid (ex Oxycontin 10 mg)
- Vid behov analgetika: Oxynorm 5-10 mg.
RISKFAKTORER FÖR BIVERKNINGAR
Det finns vissa predisponerande riskfaktorer för epidural/spinal bedövning likväl
systematisk tillförsel av opioider. Hög ålder, högriskpatient (högt ICT, sömnapné, CVD
och hypovolemi tex). Alltid en risk då man tillföra höga doser av sederande medel.
ICKE-ADMINISTRERINGSBEROENDE BIVERKNINGAR FÖR OPIOIDER
Andningsdepression, illamående/kräkningar, klåda, urinretention, nedsatt
tarmmotilitet och hallucinationer kan fås oavsett iv, po, sc etc administrering.
UTVÄRDERING
Var 4:de vakna timma ska behandlingseffekten utvärderas och dokumenteras tills
patienten är smärtfri utan analgetika eller patienten skrivs ut.
- Använd VAS, NRS eller bedöm enligt beteendeskala i vila och rörelse.
- Förekomst och åtgärder för postoperativt illamående/kräkningar.
- Vid opioidtillförsel ska utöver dessa även detta dokumenteras…:
- Sederingsgrad hos sängliggande patienter enligt en skala 0-3 var 4:de timma så
länge behandling pågår.
- Andningsfrekvens hos sedarade eller ej vaken patient.
- Blåstömningsfunktion
- Vid längre användningstid måste obstipationsrisken uppmärksammas.
SEDERINGSGRAD OCH DOKUMENTERING
- 0 – helt vaken
- 1 – dåsig, lätt sederad
- 2 – sederad men väckbar.
- 3 – djupt sederad, ej väckbar
- 4 – Sover en naturlig sömn
MOTORIK – mäts var 4:de timma tills återställd motorik. Enligt Bromage:
- 0 – Full rörlighet i höft, knä och fot
- 1 – Kan röra knä och fotled, men ej lyfta benet
- 2 – Kan röra fotleden
- 3 – Kan inte röra knä eller fotled.

Epidural-/intratekalkateter
Kontroll av instick >1 gång per dag.
Efter intratekal enkeldos (ex morfin 0,1-0,3 (0,4)) mg,
Fentanyl 20-40 mikrog eller sulfentnil 5-10 (15) mikrogram)
ska övervakning göras på samma sätt som under den initiala
övervakningsperioden efter påbörjade epidural behandling,
dvs för morfin under 12 h och för fentanyl och sulfentanil 6 h efter anläggandet.
VÄGLEDNING FÖR NIVÅPLACERING AV EPIDURALKATETER
- Thorakotomi – Th 6-7 (3-8)
- Hög laparotomi – Th 7-8 (7-10)
- Stor laparotomi – Th 10-11 (8-12) - Låg laparotomi – Th10-12
- Höft-knä-op – L1-L2
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”Breiviks blandning” – underhållsbehandling med EDA
Bupivacain - 1 mg/ml + Fentanyl – 2 mikrog/ml + Adrenalin 2 mikrog/ml
En alfa2-agonist, klonidin, används rutinmässigt på vissa sjukhus.
ÖVERVAKNING – 6 h för Fentanyl/Sulfentanil och 12 h för morfin – oavsett intratekal
injektion eller kontinuerlig epidural:
- Puls och blodtryck
- Benrörlighet (enl bromage) var 3:de timma
- Smärtintensitet och sederingsgrad 1 gång/timma med undantag för sovande pat
nattetid.
- Andningsfrekvensen räknad en gång varje timma hos sederad eller sovande patient.
- Sederingsgrad – oftare kontroller vid högre doser
RISKER MED EPIDURAL/SPINALBEDÖVNING
Blödning: Störst vid inläggning och borttagning. Manipulera ej katetern före 6 och >10
h efter given trombosprofylax.
Infektion: Ökar med behandlingstiden. Kan komma flera veckor efteråt.
Övrigt: Missade compartmentsyndrom för patienter med EDA har rapporterats.

Råd och information inför hemgång vid dagkirurgi
Förklara att patienten inte ska hindras ifrån djupandningar pga smärtan. Patienten ska
kunna röra sig samt utföra lättare aktiviteter. Medelsvår till svår är normalt i det
postoperativa förloppet och kan kvarstå 2-4 dagar. Ge råd angående smärtbehandling
och behandling av biverkningar, ex Postafen mot illamående – skriv recept för
analgetika och medel mot biverkningar för 2-4 dagar.
Smärtbehandling INNAN lokalbedövning/blockad släpper!
Postoperativ trötthet och dåsighet kan förekomma flera dagar efter operation.

Akut smärta – behandlingsriktlinjer
Samma behandlingsriktlinjer såsom för kortvarig smärta.
MORFIN: Standard för behandling av akut svår smärta. Binder my-receptorer i CNS à
hämmar vidare fortledning av smärtsignal. Individuell effekt av morfin à titrera upp
och ut dosen. Po givet antibiotika tas upp till 30 % (10-60 % varierar) av
motsvarande parenteral dos. – störst betydelse vid insättning av dosen.
Morfin har flera metaboliter som är analgetiska och anti-analgetiska.
Vid tillräcklig hög dosering eller njursvikt kan dessa ge farmakologiska
effekter/bieffekter.
KETOBEMIDON; se tidigare. Samma potens som morfin.
OXIKODON; se tidigare. 60-70 % oral biotillgänglighet. Rent preparat utan
antagonistverkan. Endast vid stark indikation till gravida. – neonatala abstinens bör
beaktas vid långvarigt bruk. Vid amning passerar oxykodon över till bröstmjölk!
Långvarig opioidkänslig smärta vid cancer är en annan indikation.
Startdos 10-20 mg var 12:de timma. – högre startdos vid behov.
BUPRENORFIN; se tidigare. Plåsterform uteslutande – risk för biverkningar oavsett.
TAPENTADOL; se tidigare. Hämmar noradrenalinupptaget också à biverkningar.
FENTANYL; se tidigare. CAVE antibiotika och systemiska svampmedel.
TARGINIQ (Targin): oralt oxykodon + naloxon à minskar risken för opioidinducerad
förstoppning. Indicerat vid svåra smärttillstånd och restless leg syndrom.
Dosering; 10 mg/5 mg – Oxykodon/naloxon var 12:de timma.
Verkningsmekanism; Oxikodon binder endogena opioidreceptorer. Naloxen binder
alla opioidreceptorer. Pga första-passage-metabolism blir Naloxonupptag endast 3 %!
à försumbart farmakologisk dos systematiskt.
PALEXIA: lindrig-måttlig-svår smärta hos vuxna.
Dosering; individuell anpassning. En 50 mg tapentadol tablett var 4:de och 6:e timma.
Verkningsmekansim; är en stark my-agonistopioid och därtill
noradrenalinåterupptagshämmare egenskaper.
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Ultraljudsledda blockader
Bedövningens effekt men för ex femoralisblockader ca 6-8 h.
Övre extremiteter – Plexusblockader
Bukkirurgi – TAP-blockader (transverse abdominis plane) – ultraljudledd – lägg mellan
transverus abdominis och obliquus internus musklerna.
Under extremiteter – perifera blockader
Vid smärta under injektion – LÄGG INTE MER! – Risk för nervskador – UNDVIK!

Smärtlindring före, under och efter op
Lidokain före incision àFentanyl under induktion à inhalerad anestesi à Bupivacain
vid sårslutning.
PREMEDICINERING – förbättrar före, under och efter
- T. Alvedon 30 mg/kg
- T. Celebra 400 mg/ Naproxen 500 mg
- T. Postafen
- (Catapresan 75 mikrogram, Lyrica – typ 300 mg, Gabapentin – endast i sluten vård.
etc)
POST-OPERATIV SMÄRTBEHANDLING
- Po paracetamol à iv paracetamol à NSAID/COXib à po morfin à iv morfin.

Vid operationsstart
1. Se till att patienten ligger bekvämt och varmt, gärna med toppluva på. – kolla
strecken.
2. Se till att patienten har en nål och koppla på 1000 ml Ringer – glöm ej bladderscan.
3. Administrera Propofol 20-30 mg + Fentanyl 10 mikrogram + Betapred 8 mg
4. Tvätta och klä in patient och operationsområdet. In med kirurgen.
5. 0,625 mg Dridol för att motverka postoperativt illamående.
Kom ihåg att ALLTID ge patienten lokalbedövning innan kirurgen får kniven. Detta kan
ske genom blockad eller:
- Infiltrera sårområdet med Marcain 5 mg/ml innan incision.
- Infiltrera såret Marcain 5 mg/ml innan man syr ihop igen.
Smärtlindring under operation blir då förenklat;
L.a. innan incision à Fentanyl eller liknande vid induktion à anestesi àlångverkande
L.a. vid sårförslutning.

Vid morfinöverdos – handläggning

- Ruska om och försök väcka patient.
- Pupillundersökning; föreligger mios vilket kan tyda på morfinöverdos.
- Stäng av tillförseln av eventuell kontinuerlig infusion av morfin
- Administrera Narcanti
Morfin verkar andningsdepressivt eftersom den minskar känsligheten för koldioxid i
andningscentrumet.
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ATLS – TRAUMA PATIENTEN – anestesi, ortopedi och kirurgi
Beroende på trauma så är mortaliteten och tid till död olika. Ex stort skalltrauma
dödar direkt eller efter minuter. Stora blödningar i kroppens stora organ tar flera
minuter innan patienten dör. Efter dagar och veckor kan man dö av infektioner,
tromboser och andra påföljande sjukdomar och tillstånd. – Ex SIRS (Systematic
Inflammatory Response Syndrome) orsakas av stort inflammatoriskt påslag. Motparten
till detta är CARS
(Compensatory AntiInflammatory Response)
som gör patienten väldigt
infektionskänslig.

Preparation inför att
traumalarmet kommer
in
1. Tillkalla lämplig expertis
och dela upp
arbetsuppgifterna.
2. Primär utvärdering
(ABCDE). – primary survey
3. Reevaluering av patientens tillstånd efter åtgärder!
4. Detaljerad sekundär utvärdering – i detta skede kan man göra CT. – secondary survey
5. Vilken vårdnivå/sjukhus ska hantera detta fall?

ABCDE – samma oavsett patient! – Primary survey
1. Ac – airway with cervical spine control
Syfte: Att bedöma luftvägen samt ev behov av halskrage. Är luftvägen hotad eller finns
det risk att den kommer bli det?
Kolla på: Lyssna på andning och inspektera mun och svalg.
Heshet/ändrad röst, snarkningar och stridor, dyspné/takypné, agitation (lufthunger),
avvikande andningsmönster och ett sänkt SaO2 kan vara tecken på ofri luftväg.
A. Fråga vad patienten heter – Ett klart och tydligt svar indikerar att:
- Luftvägen är väsentligen fri.
- Godtagbar ventilation
- Minst 50 % fungerande cirkulation till hjärnan.
Otydlig – inget svar:
- Rosslig – ev slem, blod, skador i mun och svalg.
- Heshet – ev skador på larynx, svullnad.
- Inget svar – ofri luftväg till motsatsen är bevisad. Alternativ chock, skallskada.
à Säkerställ fri luftväg (sugàkäklyftàsvalg-/nästubàintubationàkoniotomi.)
B. Ropa ut eventuella fynd – tex ”Fri luftväg!” – alternativ ”Air way controll” om ej fri
luftväg.
- Kläder klipps upp, ordinera vb.
- Titta efter skador på hals – rygg – ansikte.
- Om behov av nackkrage (nästan alla) – stabilisera huvudet, sätt på krage. – ingen
utvärdering ska göras! – säkra endast om halsryggen är hotad eller risk finns.
Ordinera 10 l syrgas på mask med reservoar. Målet ska vara saturation över 94 % om
luftvägen är fri!
OBS! Avvakta intubering vid misstanke om ventilpneumothorax.
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2. B - Breathing
Syfte: Att bedöma ventilation och ev behov av åtgärder.
ATOMIC – de sex dödliga
Kolla på: Bröstkorgrörelser, AF, Sa02.
A – airway obstruction
Åtgärder: Thoraxdränage? Smärtlindring? Thorakotomi?
T – tension pneumothorax
Larynxmask ska ALLA kunna sätta.
O – open pneumothorax
A. Lyssna i axillerna på andningsljud. Är andningsljuden liksidiga?
M – massive haemothorax
- Pneumo-/hemothorax?
- Flail chest (löst segment av bröstkorgen)?
I – flail chest
- Nedsatta andningsljud, halsvensstas, tracheadeviation, hypoxi?
C – cardiac tamponad
- Titta efter läppcyanos, hudfärg, dyspné, stridor?
- Andas ej trots fria luftvägar? à VENTILERA!
- Ventilpneumothorax – avlasta ev med grov venflon midclavikulärt I2. Thoraxdrän
tas fram.
- EtCO2? Laktat? SpO2?
b. Ropa ut fynd. Tex ”Bra andningsljud bilateralt!”
- Ordinera saturationsmätare. à Tillse att saturation och AF dokumenteras

3. C – circulation
Syfte: att bedöma cirkulationen.
a. Kontrollera pulsar bilateralt i a. Femoralis (ev också radialis och carotis)
- Pulsen: frekvens, fyllighet.
- Snabb bedömning av BT via palpatorisk puls; Carotis – 70 mmHg, Femoralis – 80
mmHg, Radialis – 90 mmHg.
- Svag, snabb puls är chock till motsatsen är bevisad. Bedöm också huden – om grå
hud och kallsvettig – CHOCK!
- BEDÖM BLÖDNINGSKÄLLOR! – Thorax, buk, bäcken och femur.
b. Ropa ut fynd ”Tydliga femoralispulsar bilateralt, normofrekvent!”
- Tillse att blodtrycksmätning och övervaknings-EKG initieras.
- Tillse att grova infarter sätts i båda armarna! (börja med rosa eller grön nål)
- Tryckförband, bäckengördel eller operation för att stoppa ev blödning,
Ordinera traumaprover i ena nålen, varm ringer i den andra. Sedan varm ringer i båda
då prover är tagna! Målet är SBP minst 90 mmHg.
Intraosseös infart; 3 ggr sönderstucken ven eller 3 ggr misslyckad CVK à intraosseös
infart direkt! Det mesta kan ges i dessa. Detta är dock diskutabelt – börja med
intraosseös infart om det är ett akut behov.

4. D – disability
Syfte: bedöma patientens medvetandegrad och ryggmärgsfunktion (överskådligt).
a. Be patienten titta upp, krama händer och vicka på
tårna.
- 3/3 rätt = GCS 14-15. Om patienten dessutom rör på
alla 4 extremiteter.
- Pupillreaktion eller uppenbara bortfall?
- Ryggmärgens motoriska delar är då intakta – notera
innan sövning!
- Osäker GCS-gradering – använd AVPU-skalan!
b. Ropa ut fynd. Tex ”GCS 15, rör på alla extremiteter”
- Överväg kontakt med neurokirurg vid eventuella fynd
eller att använda kraniotomiborren vid högt tryck.
SMÄRTLINDRA: Morfin 1 mg/ml (små doser), Ketamin (12 mg/kg vid anestesi, 0,3 mg/kg analgesi), Midazolam 1 mg/ml (små doser)
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5. E – exposure
Syfte: undersöka hela kroppsytan på patienten efter skador. EXPONERA PATIENTEN!!!
Undvik hypotermi dock. Missade skador? Härifrån sker sedan en glidande övergång till
- Sekundära undersökningen: PR för sfinktertonus/blod och ryggradspalpation.
Patienten bör nu vara helt avklädd. OBS varmt i rummet, täck med filtar efter
undersökningen. Blockvändning krävs för att ordentligt bedöma patienten.

-

OLIKA TYPER AV CHOCK
1. Hypovolem chock – absolut och relativ
Blödning, kraftig dehydrering, övertryckspneumothorax med stort venöst återflöde till hjärtat.
2. Kardiogen chock med försämrad kontraktilitet hos hjärtat
- Hjärtinfarkt, muskelsvaghet vid trubbigt våld, hjärttamponad.
3. Neurogen chock
- spinal skada à förlust av sympatikustonus à kraftig blodtrycksfall.
4. Septisk chock
- Toxinskada på kärlvägg, hjärta och eventuellt lungor.
5. Allergisk chock.

Tillägg till ATLS
Vitalparametrar – viktigt att följa och utvärdering under hela förloppet. Dokumentera.
ABGs – blodgas. Retention? Acidos?
SaO2 – Andningsväg som inte funkar? Lungkollaps?
KAD och urinary output – Helst inte på AKM utan senare.
EKG – STEMI som orsak till trauma? Påverkan av hjärtat
Röntgen – ex rtg pulm och bäcken.
FAST – snabbt ultraljud av buken. – stor vägledning på akutrummet.

Secondary survey
ABCDE klart och patienten ska vara stabil! Komplett topp till tå undersökning inklusive
neurostatus. ANAMNES:
A – allergier
M – mediciner
P – tidigare sjukdomar
L – senaste måltid – inför
eventuell akut operation.
E – Events/skademekanism. –
andra dödsfall i traumat?
REPETERA
Thorax – enkel pneumothorax
Buk – blödning
Smärtevaluera, behandla,
enklare frakturer som kräver
behandling?
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Anestesiologens uppgift vid ATLS
1. Återställa och upprätthålla vitala funktioner – homeostas.
2. Diagnosticera och behandla skador. – ortoped och kirurg!
Narkosen uppgift är att stabilisera patienten så att man kan gå vidare med diagnostik
och behandling.
Puls under 100, SBP >90. HB >90. TPK >100 är målvärden.
Syrgas - Vasokonstriktion kan fås av för mycket tillförd syre. Tillåt inte <90 %
Ta en blodgas
Optimal temperatur – Hypotermi hos trauma patienter kan leda till ARDS.
Ta Hb – Krävs blodtransfusion? – 90 gräns vid en traumapatient.
Blodvolym – Se till att patienten behåller normal perfusion! Okej att Hb inte är normalt
sålänge pumpandet fungerar och hjärtminutvolymen inte påverkas.
MAP – över 60! Men över 70 hos äldre och skörare. Höjs nu något eftersom man vill få
tillräcklig blodförsörjning till njuren.
ÖVERVAKA MED ANESTESI-MEWS! – håll patienten SÅ NÄRA SOM MÖJLIGT TILL
NORMALA VÄRDEN FÖR PATIENTEN. Kristalloidlösning kan accepteras upp till halva
blodvolymen.
Observera att traumaledaren är kirurg och han leder! – viktigt att se till att värdena följs
och dokumenteras! – inse begränsningarna när det gäller kompetens.

Kirurgens uppgift vid ATLS
Behov av säker luftväg – kirurgiska orsaker
Ofri eller potentiellt hotad luftväg? Behov av ventilering? Oförmåga att hålla fri luftväg
(under eight intubate – GCS 8)?
ORSAKER
- Blödning, yttre kompression
- Ansiktstrauma – kan vara knepigt att få in intubation.
- Larynx-/trakeaskador.
- Brännskador – intuberas INNAN luftvägen inte är fri – svullnadsrisk!

Chock
Blödningskällor:
Thorax – 2 L blod får plats i thorax.
Buk – Här kan ALLT blod läcka ur
Bäcken – Flera kärl och nerver i området – bäckengördel viktigt vid misstanke.
Lårben – 1,5 l kan man blöda här om man har skadat ETT ben.
CHOCK: Oförmåga att adekvat perfundera organ och leverera syrgas ut i vävnaderna.
Unga och vältränade personer kan kompensera blodtryck och puls effektivt! à gå inte
bara på vitalparametrar och lab. Kladdig? Blek? Svimningskänsla? = bättre tecken.
ORSAKER
- Hypovolem
- Icke-hemoragisk
- Blödning (!)
ÅTGÄRDER
- Kristalloider
- Blod
- Masstransfusion (4-4-2) + kalcium. – blod tidigt ger bättre överlevnad.

Thoraxtrauma
Vitala organ i detta område gör att området är viktigt att undersöka vid trauma. Är en
stor orsak till död i trauma internationellt. Hjärtat, lungorna, aortan, vener/artärer men
även trakea finns i detta område!
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Trubbigt våld kräver <10 % operativ åtgärd. Penetrerande kräver dock 15-30 %
operativ åtgärd. Majoriteten löses alltså med enkla åtgärder såsom drän. Livshotande
tillstånd ska hitta under ABCDE vid första anblick
Omedelbart livshotande:
- Laryngotracheal skada/obstruktion
- Ventilpneumothorax
- Öppen pneumothorax
- Flail chest
Lufttransport, gasutbytet, lungmekanik, blodförlust,
återflödesproblemativ och hjärtpåverkan à stor mortalitet vid
skada.
VENTILPNEUMOTHORAX: Ger andnöd, chock, halsvensstas,
frånvaro av andningsljud, hyperresonant perkussionston och
cyanos (sent). Stick och ventilera ut. Nålen når inte alltid in (ca 50
%) – thoraxdrän är alternativ. Thoraxdränage ska sättas i ”Safe
triangel” efter lokalbedövning har lagts. Incision och sedan
dissekeras pleura fram i revbensmellanrum 4-5 i främre
axillarlinjen mha sax och peang. För in kateter och sedan krävs ett
mindre snabbt tryck för att penetrera pleuran. Då kommer luft ut
och man kan sedan koppla slangen till ett vattenlås som sätts på
undertryck. Suturering för att fästa katetern.
ÖPPEN PNEUMOTHORAX: Svårt att bibehålla tryck, andnöd etc. Blir lättare att luften
sugs ut i pleura och ventilation kan ej ske då undertryck inte kan bildas.
”SIMPEL” PNEUMOTHORAX: Upptäcks i secondary survey. Blir inget övertryck. Endast
förlust av lungfunktionen. Kan vara helt sammanfallen utan att det är en ventil-PT.
Orsakar detta andnöd och andra allvarliga symtom så kan man alltid sätta drän på
akutrummet – då kan ingen säga att det är fel i efterhand då man har röjt bevisen. J
FLAIL CHEST OCH LUNGKONTUSION: Flera revben i rad med minst två frakturer. à
Ineffektivt andningsarbete. Alltså problem med lungmekaniken. Viktigt med
smärtstillning och eventuellt NIV/intubation - undvik att behandla om det föreligger
pneumothorax.

MASSIV HEMOTHORAX: Tyst auskultation och förändrad perkussionston. Kan leda till
chock och nackvenstas kan förekomma. Behandla med att sätta drän och överväg
thorakotomi om det kommer för mycket. En autotransfusion kan göras – krävs speciell
utrustning.
HJÄRTTAMPONAD: Tysta hjärtljud. Kan leda till chock och ger halsvensstas eller PEA!
Diagnosticeras med FAST (ultraljud över buken) och behandlas med centes eller op.
HJÄRTKONTUSION: Kraftig våld som orsakar en sternumfraktur à kräver övervakning
pga risk för arytmiers och ska behandlas på IVA oftast.
DIAFRAGMAFRAKTUR: Ofta missa och svår diagnos att ställa. Vanligast på vänster sida
och en del av multipla skademönster. Orsakas av trubbigt och penetrerande våld.
REVBENSFRAKTURER: Costa 1-3 – kräver hög energi. 4-9 vanligaste. 10-12 kan ge
buktrauma och abdominell skada. De flesta kan behandlas med smärtlindring. Mer och
mer ont i en veckas tid är det NORMALA FÖRLOPPET. Alltså ökande smärta.
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Buktrauma
Viktigt att vara förberedd då detta är en betydande orsak till död och lidande. Det är ofta
svårtolkat men ofta förebyggbart och har allvarliga konsekvenser av att missa. Viktigt
att tänka på att buken sträcker ända upp till bröstvårtorna och under skapula. Flankerna
och ryggen har mycket bättre skydd än slag rakt framifrån. Barn har mindre skydd ifrån
thorax och mer exponerad buk.
INSPEKTION, PALAPTION, BÄCKEN, RYGG, PERINEUM, PR måste bedömas och om
detta ger hög grad av misstänksamhet måste man utreda!
HANDLÄGGNING: ABCDE och utvärdera andra skador.
TRUBBIGT VÅLD: Energi och träffpunkt. Främsta typen i Sverige. Svårt ibland att veta.
PENETRERANDE VÅLD: Vapen.
EXPLOSION: Kombination. Ex terrordåd – metallsplitter, värmeutveckling och
penetration.

TRUBBIGT VÅLD
Skademekanism ger misstanke. Typiska skador; mjälte, lever, tunntarm och pankreas.
MJÄLTSKADA: 30-40 % av skador. Grad I-V. Angio är inget alternativ om patienten
håller på att blöda. Kan snabbt förblöda. Behandlingen är ofta splenektomi – vaccination
mot pneumokocker och meningokocker då mjälten skyddar mot kapslade bakterier.
Man kan även coila kärl vilket ofta inte påverkar mjältens funktion
pga kollateralcirkulation ifrån breviskärlen (ventrikeln) och ifrån
pankreas (grenar mellan corpus/cauda och a ilenalis).
LEVERSKADA: 30-35 % av skador. Grad I-VI (hematom till avlöst).
Instabil skada ska packas på operation. Observera om levern börjar
blöda igen. Sena problem kan utgöras av gallgångsskada och
patienten bör vara försiktig i 3 månader.
TUNNTARMSSKADA: Svår diagnos och lätt att missa. 10-15 % av
skadorna. Kan ge fri gas men behöver ej ge peritonit direkt.
Intestinala bakterier läcker ut i fri bukhåla.

PENETRERANDE VÅLD – alla organ
Stick – operation eller observation? – inte alltid en tydlig operationsindikation.
Skjutvapen – typ av vapen – märk in och utgångshål – operera hellre direkt.
LAPARATOMI
Hemodynamiskt instabila. Fri gas. Peritonit. Evisceration. Diafragmaruptur. Positiv
FAST/CT. Packa bäcken (retroperitonealt) vid blödning.

Ortopedens uppgift vid ATLS
-

Immobilisera kotpelare. – halskrage och blockvändning.
Stabilisera slutna frakturer. – enkel åtgärd.
Stoppa blödning från öppna frakturer. – förhindra blödning.
Distalstatus och neurologi. – åtgärda.
Bäckengördel vid bäckenfraktur. – livräddande åtgärd.

ABCDE – för ortopedi
A: Skydda halsryggen vid intubation. Aldrig en kontraindikation att intubera vid
halsryggsskada. TÄNK INTE på alla frakturer här.
B: Revbensfrakturer? Axelfrakturer? Andra frakturer som skadar luftvägar och lungor.
Höga halsryggskador kan påverka/slå ut andningsmotoriken.
C: - i samband med utredning av större blödningskällor
- Bäckenfrakturer
- Femurfrakturer: kan blöda väldigt mycket. Barn kan avlida snabbt av detta.
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- Öppna extremitetsskador – viktigt med antibiotika tidigt och tetanus.
D: Undersökning. Full extremitetsrörelse? Notera detta innan patient sövs eller GCS
sänks. Viktigt för det posttraumatiska förloppet.
UNDERSÖKNING: Bäcken, extremiteter, kotpelare, distalstatus à ÅTGÄRD:
Bäckengördel, frakturstabilisering, tryckförband och antibiotika vid öppna frakturer.
SKYDDA NACKE (OCH RYGG) SAMTIDIGT
Efter det initiala omhändertagandet krävs kommunikation för utredning och akut
åtgärder och vilka åtgärder som ska ske först.
Viktigt att utröna hur de ortopediska skadorna påverkar den svårt skadade patienten.
HÖGENERGISKADOR: Stor vävnadsskada som ger inflammation, acidos och
koagulopati! Risk då för SIRS! à IVA. Viktigt att undvika hypotermi.

Undersökning på akutrummet
Distalstatus: Puls och nervkänsel? FÖRE OCH EFTER REPONERING!!!
Felställning: Uppenbar fraktur och reponering.
Svullnad: Tecken till fraktur eller annat?
Hudstatus: Öppen fraktur eller sårskada? – Sår i området.

Öppna frakturer
Sårskada och frakturer à ofta svårstillad blödning! – blöder vid rörelse.
Frakturstabilisering + sterilt förband direkt! Ge antibiotika TIDIGT!
Vi vill undvika öppna infekterade frakturer som innebär hög mortalitet.

Reponering
Dra ut och få det att se rakt ut. Blödning och koagulation, inflammation och smärta och
stress är sådant som kan behandlas med reponering à bättre prognos och
smärtlindring. Man minskar skadeområdet. Man drar ut området och blödning minskar
då. Särskilt viktigt med femurfraktur. Är alltså en BLÖDNINGSSTOPPANDE ÅTGÄRD!

ARDS – Adult Respiratory Distress Syndrome
Stabila frakturer minskar dessutom risken för ARDS som är Adult Respiratory Distress
Syndrom och leder till respiratorisk svikt, multiorganssvikt och koagulopati.
Risker för detta; Man, 20 åå, nedkyld, högenergiskada, femurskada och svårt att
smärtlindra. Unga nedkylda män alltså. Hypotermi är också en anledning till att man kör
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X-fix och väntar med det riktiga ingreppet. Kylan à ökad ARDS risk.
Viktigt att stabilisera frakturen och smärtlindra à mindre smärtpåslag. Ex med hjälp av
EDA och X-fix.

Kompartmentsyndrom
SYMTOM: Svår värk i relation till skadan. Domningar. Muskelförlamning. Ofta bevarad
cirkulation och BRÄDHÅRD MUSKELLOGE. Passiv rörelsesmärta.
FÖREBYGGANDE: Känn igenom riskfyllda muskelgrupper. Mät tryck vid behov.
BEHANDLING: Fasciotomi.

Bäckenfrakturer
Stora blodkärl och många viktiga nerver i hela bäcken! – OBSERVERA!
Viktig att urskilja olika skademekanismer. Vilken riktning våldet kom ifrån:
- Lateral kompression: Ingen stor risk för blödning.
- Anterior-posterior kompression: = ”Open-book”. En öppning av bäcken à stor
risk för allvarlig blödning. Ofta att man har vurpat och kastas ut och utåtrotation av
låret. Finns flera exempel på skademekanism.
- Vertical shear: bäcken har skjuvats isär. Ena delen har lossnat eller så har både
dislocerats. Även sakrum kan disloceras. Störst risk för nervskada. Vanligaste
orsaken är fallskada.

INSTABILA BÄCKENRINGSSKADOR:
Akut behandling är att stoppa blödningen mha BÄCKENGÖRDEL. Rör inte på bäcken så
att inte koagel som bildats rivs upp igen.
Undvik hypotermi – redan vid 35 grader försämras koagulationen.
Korrigera koagulopati.
Vid blödning:
Embolisering vid behov – undersök på angio och embolisera blödande kärl.
Tamponad – man tar sig in extraperitonealt och tar sig in och packar området så att det
inte blöder.
Rekatalpalpation är viktigt eftersom det kan vara en öppen fraktur in mot bäcken som
perforerat rektum.
UNDERSÖKNING AV BÄCKEN
- PR och genitalt status.
- Diagnosen ställs med en bäckenfrontal på akutrummet – eller klinisk misstanke.
- Stabilitetstesta inte – ta bara reda på om det är en fraktur. – tillför inget, bara
smärta.
Ökat intrakraniellt tryck – behandling på akutrummet
- Ge Mannitol – Drar åt sig vätska till kärlen.
- Hyperventilera – ger sänkt CO2 och cerebral vasokonstriktion
- Försök hålla natrium högt
- Höjd huvudända (30 grader)
- Ställningstagande till kraniotomi.
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Onkologi – introduktion – allmänt
Epidemiologi
Incidens ca 65’000. Livstidsrisk att insjukna före 75 åå ca 30 %.
Mortalitet: ca 23’000 (12000 män/11000 kvinnor). 5-års-prevalens ca 180’000
(patienter som får och har cancer under 5 år). Ledande dödsorsak för gruppen 15-75 år.
ÖKAD CANCERINCIDENS, ORSAKER:
- Äldre befolkning, 2/3 är över 65 år.
- Förbättrade och känsligare diagnostiska metoder.
- Screeningprogram
- Verklig ökning (diet, motion, övervikt, miljöfaktorer etc.)
TOPP 10 CANCERTYPER
1. Prostatacancer (11 000)
2. Bröstcancer (9 800)
3. Hudcancer (ej MM) (6 900)
4. Kolorektalcancer (6 300)
5. Urinvägar (inklusive njurar) (4 200)
6. Lungcancer (4 000)
7. Malignt melanom (3 800)
8. Lymfom (inklusive Hodgkins) (2 000)
9. CNS (1 500)
10. Livmoderhalscancer (1 400)

Etiologi
RISKFAKTORER: Ärftlighet, Rökning (beräknas orsaka 7000 cancerfall/år i Sverige,
Kost/övervikt, Alkohol, Hormoner, Solexponering, Virus och bakterier (HPV, H. Pylori,
Hepatit, EBV), Radioaktiv strålning, Miljöfaktorer.
RÖKNING: Orsakar 12 % av all cancer och 20 % av alla cancerdödsfall i Sverige. Ökad
risk för cancer i lungor, njurar, urinblåsa, larynx, ventrikeln, munhåla, cervix och
pankreas. Minst 1/3 av alla cancertyper orsakas av förebyggbara orsaker.

Screening
Enligt WHO ska följande punkter vara uppfyllda för att screening ska vara värdefull:
- Sjukdomen ska vara vanlig, allvarlig och utgöra en belastning för samhället.
- Diagnostik av symtomfria individer ska vara möjlig.
- Diagnostiskt test ska med hög sannolikhet klassificera sant sjuka individer som
sjuka och sant friska som friska.
- Effektiv behandling ska finnas och vara tillgänglig.
- Tidig upptäckt och behandling ska innebära en förbättrande prognos.
- Verksamheten ska vara allmänt accepterade i den befolkningen som omfattas av
screening, och vara kostnadseffektiv.
Kolorektalcancer (CRC): Studier har visat en minskad relativ mortalitetsrisk under 10
års uppföljande. Infördes i Stockholm 2008. Ålder 60-68 år.
F-Hb varannat år och vid positivt test är det koloskopi som gäller. Uppskattas kunna
rädda 50 liv per år i Stockholm och 430 liv per år i Sverige.
Bröstcancer: Minskad mortalitet med 25 %. Ålder 40-74 år. Mammografi med 18 mån2 års intervall.
Cervixcancer: Minskad mortalitet med 16 %. Ålder 23-60 år. Kontroll av pap-smear var
3-5 år (beroende på ålder).
Screening minskar risken för cervixcancer med 60 % och risken för avancerad,
metastaserande cancer med 80 %.
Av de 160 patienter som dör av cervixcancer ingår 150 INTE i screeningen. Där
cervixcancer upptäckts tidigt i förloppet är 5-årsöverlevnaden 95 %.
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Symtom på cancer
-

Palpabel eller synlig tumör. På vissa ställen finns det gott om plats varför symtom
visar sig sent. Exempel på tumörer som ger sena symtom; ovarialcancer, njurcancer
etc.
Smärta. Blödning av oklar orsak. Sår som inte läker.
Naevus/hudförändring som ändrar färg/storlek. Nytillkommen.
Hosta. Heshet. Sväljningssvårigheter.
- Ändrade avföringsvanor.
Miktionsbesvär.
Långvarig feber som inte släpper. Aptitlöshet. Viktnedgång. Trötthet.
Symtom som inte går över bör generellt utredas.

Utredning
Detaljerad anamnes (symtomatologi, hereditet, tidigare/nuvarande sjukdomar,
riskfaktorer)
Noggrann status inklusive lymfkörtlar och de olika organsystemen. (OBS kom ihåg hud).
Blodprover, ev inklusive tumörmarkörer.
Radiologi: CT/MR/ultraljud/scint/mammografi.
Cytologi eller biopsi.
Mer riktade undersökningar eller remiss till specialist beroende på symtom och fynd.
1. ANAMNES
Aktuell symtomatologi.
Riskfaktorer; alkohol, tobak. Epidemiologi (tillhör patienten någon riskgrupp?). Yrke?
(exponering). Ärftlighet.
Tidigare/nuvarande sjukdomar eller tidigare expositioner.
2. STATUS
Allmäntillstånd (inkl blodtryck, puls, andning, ikterus mm)
- Lymfkörtlar
- MoS
- Lungor
- Buk/lever
- Hud
- Bröst (även män)
- Prostata (PR)
- Testiklar
- Gyn
3. BLODPROVER
- Hb, LPK, TPK (blodstatus)
- SR (CRP)
- ASAT/ALAT/LDH
- ALP
Tumörmarkörer
- CA 19-9: Pankreas
- PSA: prostata
- hCG: testiklar
-CEA: kolorektal

- Krea
- El-fores

- F-Hb

- CA 125: ovarial
- AFP (alfafeto): testiklar, lever

4. BILDDIAGNOSTIK
METODER
Slätröntgen
Ultraljud
CT
MRT
Scint
PET, PET-CT

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Lunga, bröst, skelett
Buk/bäcken, bröst
Buk, thorax, hals, hjärna.
Buk/bäcken, CNS
Skelett, thyroidea
Synliggör tumöraktivitet

5. PAD – CYTOLOGI ELLER BIOPSI
Fastställande av diagnos med PAD är nödvändigt för att rätt onkologisk behandling ska
kunna inledas. Vissa behandlingar medför stor risk för ökad morbiditet och vissa till och
med mortalitet.
Patologisk diff-grad. Behandlingsval och prognos kan avgöras av detta.
Hög-, medelhög- eller låg differentieringsgrad.
PAD som bekräftar diagnos innan behandling är ett måste!
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Prognos
Totala 5 år överlevnad i Sverige för
cancer är 67 %. Prognos beror på typ
av cancer, sjukdomsstadium vid
upptäckt, cancercellens aggressivitet,
allmäntillstånd hos patienten,
komorbiditet.

Stadium och differentiering
Stadium = hur utbredd sjukdomen är
Differentieringsgrad = hur aggressiv
cancern är.
Dessa à basen för alla kliniska aspekter
i cancerbehandlingen:
- Behandlingsdiskussion
- Behandlingsupplägg
- Prognos
T: tumörstorlek/infiltration
N: Lymfkörtlar
M: Metastaser
Neoadjuvant behandling sker innan
kirurgisk behandling. Adjuvant
behandling sker efter.
KURATIV: Botbar sjukdom. Syftet är bot. Mer acceptans för akuta biverkningar, mindre
för sena.
PALLIATIV: Icke botbar sjukdom. Syftet är att minska symtom och förlänga överlevnad,
bla via minskad tumörbörda. Mindre acceptans för tidiga biverkningar. Mer acceptans
för sena biverkningar.

Prediktiva faktorer
Information utöver differentieringsgrad.
Proliferationsmarkör – Ki-67
Specifika mutationer – ex amplifiering av Her2, K-RAS mutation, EGFR-mutation, ALK.
PAD ger prognostisk och prediktiv information.
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Tumörbiologi och målsökande behandlingar
Cancer = kräfta. = Maligna
Tumörer = svulst. Alltså inte nödvändigtvis en cancer.
Tumörer anses idag som ett nytt organ då det innehåller nya kärl, fibroblaster, vita
blodkroppar mm.
The hallmarks of cancer – behandlingsmöjligheter

CANCERCELLER
- Delar sig för ofta (B/M)
- Kan inte differentiera (B/M)
- Är invasiva (M)
- Kan bilda blodkärl. (M)
M = maligna. B = benigna

- Dör för sällan (B/M)
- Har blivit odödliga. (B/M)
- Kan metastasera (M)

Hur uppstår tumörer
Multipla faktorer som ”alltid” leder till genetiska ”händelser” eller ”avvikelser”. De
genetiska avvikelserna påverkar oftast proliferation och apoptos (…bl a cellprocesser)
(Proto-)onkogener: Gener involerade i proliferation anses likna bilens gaspedal
Tumörsuppressorgener: reglerar apoptosen i cellen.
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Kommunikation mellan celler
RECEPTORER PÅ CELLEN
EGF och EGFR (epidermal growth factor receptor). 4 st ytproteiner.
Dessa ytreceptorer borde egentligen heta HER 1, HER 2, HER 3 och HER 4. Dock blev det
inte så pga tid för upptäckt. HER 1 benämns som EGFR.
TILLVÄXTFAKTORER/SIGNALSUBSTANSER
Binder till respektive receptor och binder till denna à konfigurationsförändring,
dimerisering (två enheter går ihop). EGFR måste para sig med någon annan receptor i
HER-familjen.à Intracellulär signalledning via bla fosforylering.
Alla par är möjliga men detta beror på högre affinitet.
HER 2 har ingen känd tillväxtfaktor som kopplar sig till den. Redo för fosforylering utan
att någon tillväxtfaktor behövs! Krävs att det kopplas en tillväxtfaktor till en annan HERreceptor. Vid överuttryck kan två HER2 receptorer spontat aktiveras utan ligand.
Intracellulär signalering: HER à RAS à RAF à MEK à ERK à
transkriptionsfaktorer. Signaleringen sköts via fosforyleringar.

Proto-onkogener muteras och blir onkogener.
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Proto-onkogener: Räcker med ETT fel i våra två alleler.
Tumör-suppressor-gener: Krävs TVÅ fel i BÅDA allelerna.
Denna teori kring inaktivering av tumör-suppressor gener kallas ”Two-hit theory” av
Knudsons. Man har ju kvar en fungerande tumör-suppressor allel om man bara har fel i
en allel. Däremot om BÅDA allelerna slås ut så blir det effekt.
p53 är ett exempel på en tumörsuppressor gen. Studie på glioblastom visade att de med
medfödda mutationer på ena allelen för p53 hade mycket större risk för cancerformen.
Proto-onkogener är normala gener till mutation fås. Då kallas de för onkogener.

Målinriktade behandlingsformer
En av de största just nu är hur cancerceller undviker immunförsvaret.
- ab = antikropp (stor molekyl. Verkar på cellens utsida)
- ib = små molekyler (vanligtvis tyrosinkinashämmare. Verkar på insidan)

Undvika angiogenes

VEGF à VEGF-receptor à sätter igång PI3K-kaskaden och PKC-kaskaden.
Bevacizumab (Avastin) – blockerar VEGF. Verkar på utsidan.
Sunitinib och Sorafenib – blockerar VEGF-receptorn. Verkar på insidan. Hämmar
fosforyleringen.
Sorafenib – verkar även på Raf à MEK. Multikinashämmare.
BIVERKNINGAR: Tarmperforation, blödningar, hypertoni (vanligast! – kollateraler blir
färre?), neurologiska komplikationer (CVL, PRES).
Målinriktade behandlingsformer har lika mycket biverkningar. Dock snarare
biverkningsspektrum.

EGFR-hämning
HER-2 RECEPTOR BLOCKERING. - bröstcancer
Bröstcancerpatienter har typ behandling uteslutande mot HER2:
- Transtuzumab (Herceptin): Binder sig på utsidan av receptorn. Förhindrar
demerisering och att den kan interagera med andra receptorer.
HER2+ cancer = överuttryck av HER2 receptorer. En vanlig bröstcell kan innehålla 10
st. en cancercell kan innehålla 10’000 à ligger nära varandra och kan spontant gå ihop
och dimerisera utan ligand då de ligger så tajt.
BIVERKNINGAR: Hjärttoxicitet! – risk för minskning av EF under behandling. Dock
reversibel efter behandling.
- Pertuzumab (Pereta): Verkar på en annan del av HER-2 receptorn.
- Tyverb: verkar på insidan av HER2-receptorn.
EGFR RECEPTOR BLOCKERING – GI-cancer och huvud-hals-cancer.
- Cetuximab (Erbitux): blockera utsidan. Kräver KRAS-mutation för funktion.
- Panitumumab (Vectibix): Blockerar utsidan.
- Erlotinib (Tarceva): Tyrosinkinashämmare. Blockerar insidan
INTRACELLULÄR SIGNALERING BLOCKERING – icke-småcellig lungcancer
- Tarceva
- Iressa
HER2 amplifiering förekommer inte lika ofta på lungcancer.
EGFR hämmare och TYROSINKINASHÄMMARER – Biverkningar
- Hudtoxicitet (acne-liknande utslag, ”hand-Foot skin reaction”)
- Gastrointestinal toxicitet (diarré osv)
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Cancer immunbehandling
Biverkningar: Risk för autoimmuna sjukdomar! Hepatit, hypofysit, kolit osv.
Hudtoxicitet, endokrinopatier.
Immunförsvaret är på hela tiden.
- Ipilimumab: första medlet som kom mot malignt melanom. Slår på CTLA-4 och
blockerar denna. Detta är i T-cell priming.
- Nya läkemedel: Blockerar interaktionen mellan T-cellen och tumörcellen. Även på
malignt melanom men även njur- och lungcancer nu.

PARP-inhibitorer
Bröstcancer, ovarialcancer osv.
- Påverkar DNA-reperationsprocessen.

Sammanfattning – målsökande behandlingar
Målsökande behandlingarna skiljer sig från cytostatika för att de
- Är mer specifika
- Riktar sig mot specifika signalvägar
- Ges under förutsättning att det förekommer vissa sk prediktiva faktorer.
Men det finns även likheter
- Kan administreras iv, sc eller per os.
- Har biverkningar (annorlunda, inte alltid mildare)
- Resistensutveckling.
Prediktiva faktorer: Om en patient kommer att svara på en typ av behandling.
Prognostiska faktorer: Hur överlevnaden ser ut.
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Cytostatika – behandling
Cytostatika utvecklade ifrån senapsgas som användes under
krigen. Gav leukopeni à användes mot leukemi och lymfom först.
Cytostatika är grunden i cancerbehandlingen:
Målinriktade behandlingar är det nya och har 2 undergrupper:
- Monoklonala antikroppar
- Intracellulära proteinhämmare (ex tyrosinkinashämmare – TKI)
Antihormonell behandling – mot ex bröstcancer och testikelcancer.
Immunologisk behandling – interferoner och vissa monoklonala.

Cytostatika à DNA-skada
Anti-hormonell behandling à
”bränslet” till tumören tar slut.
Target therapy à signaleringen

Verkningsmekanismer
- Skadar DNA direkt eller indirekt à apoptos.
Cancerceller är de som dör eftersom de har:
- Högre proliferation. Det är här DNA delas mest och det här skada tas.
- Sämre cellreperation. Vanliga celler kan återhämta sig.
Dålig precision men effektivt.
DNA-skada à apoptos. Celldelning kan ej ske. Olika typer finns.

Replikation- och transkriptionshämmare
1. Antimetaboliter
Fungerar som falska byggnadsstenar (nukleotider)
och inkorporeras i DNA eller så hämmar de bildning.
à strängbrott.
Ex Fluoruracil (5-Fu), Metotrexat och Germcitabin.
2. Alkylerare och platinumföreningar
Skapar starka kovalentabindningar med och mellan
makromolekyler i celler, särskilt DNA. à
Dubbelsträng brott som är svåra att laga.
Tex Cyklofosfamid, Cisplarin, Oxaliplatin.
3. Topoisomerashämmare
Hämmar toposiomeras 1 och 2 som ska tvinna upp DNA och möjliggöra replikation och
transkription. Klipper upp och lagar skador också. à Permanenta skador vilket nog är
det viktigaste.
Ex Irinotekan, Etoposid, Epirubicin.

Mitoshämmare
Verkar inte direkt på DNA utan agerar på uppbyggnade och nedbrrytning av
mikrotubuli à Skador på cytoskelettet à odugliga skal à hämmar bildningen av nya
celler. Defekt mikrotubuli hämmar annat också
Tex Docataxel, Paclitaxel, Vinorelbine.

Kombinationscytostatika
Olika effekt à synergism = synergistisk effekt.
Cancercellen hinner inte anpassa sig. à Minskad cytostatiskaresistens. Undviks eller
fördröjs.
Dosreduktion; dosbegränsade biverkningar kan undvikas något. Dock inte helt.
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Cytostatika - administrering
Ges ofta polikliniskt på behandlingsavdelningar. Vissa håller på några timmar andra
kräver dagar.
Upprepade cykler i 1-4-veckors intervaller – Varför?
- Man når fler celler.
- Känsligaste under celldelningsfas – flera attacker under olika tidpunkter.
- Blodförsörjningen till resten av tumören kan bli bättre efter att den krymper.
- Normalvävnaden måste återhämta sig. Vanliga celler tål det bättre.
Intravenös ger kärlretning minskar om det ges via subkutan venport eller PICC-line.

Syftet med behandlingen
Kurativt syfte: En primär behandling under den totala behandlingsperioden.
Ofta kirurgi eller strålbehandling. Även cytostatika kan vara det
1. Neoadjuvant behandling: ex cytostatika innan primär behandling. Möjliggör
radikal kirurgi eller att krympa för att få mindre tumör att behandla.
2. Primär behandling: Ex kirurgi, strålning osv.
3. Adjuvant behandling: ex cytostatika efter primär behandling. För att slå ut
mikrometastaser som inte går att upptäcka. à Minskar recidivrisk och förbättrar
prognosen.
Palliativt syfte: Bromsa tillväxt à förlänga överlevnad. Ges sålänge preparatet har
effekt. Man börjar med första linjen och sedan andra linjen.

Biverkningar och acceptans för dessa
Kurativ: Tuff behandling. Hög tolerans för tidiga biverkningar. Låg tolerans för sena
biverkningar.
Palliativ: Lindrigare behandling. Låg tolerans för tidiga biverkningar. Hög tolerans för
sena biverkningar.

Cytostatika – Biverkningar, effektivitet och utvärdering
AKUTA BV: Tidiga och övergående.
SENA BV: Månader till år. Ofta kroniska besvär såsom hörselskador.
Uppdelningar sker pga dessa är PROLIERATIONSBEROENDE.

Tidiga biverkningar
-

Allergiska reaktioner: (antihistamin och kortison ges profylaktiskt). Olika åtgärder
beroende på typ av reaktion.
Mukosit: i MoS. Nutrutions och näringsbrist till följd. Behandlas med
allopurinol/lokalanestetika munsköljning. Nutrutionsstöd.
Diarré: Slemhinneskada i tarmen. Behandling är stoppande läkemedel (looperamid)
och kostråd. Rehydrering.
Illamående/kräkning: Antiemetika, råd
Håravfall: inte alla. Peruk erbjuds. Ismössa eller ”coat cap” till vissa palliativa.
Hjärttoxicitet: ej sådana preparat till hjärtsjuka.
Lokal reaktion: ge via central infart.
Njursvikt: akut. Vätska upp och ta prover.
Benmärgssuppresion: trombocytopeni – sällan transfusion eller uppskjutning.
Anemi behandlas med transfusioner eller uppskjuten behandling.

Illamående
Ta reda på:
- Patientrelaterade riskfaktorer: kvinnor, <50 år, åksjuka, ångest, dåligt
performancestatus
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-

Preparat: hög – medel – låg ematogena medel. Olika preparat ger debut vid olika
tidpunkter.
Akut: Serotonin ifrån celler i magslemhinnan. à vagusnerv till hjärnan à illamående.
Fördröjt
Betingat: tidigare illamående ifrån cytostatika.
OLIKA GRUPPER AV ANTIEMETIKA
- Serotonin(5HT3-)receptorantagonister: Odansetron.
BV: Uttalad förstoppningsbiverkningar varför laxantia ges.
- Kortison: Betametason, Betapred. Kombination med Odansetronà bättre effekt.
BV: Kan ge hyperkalcemi, gastrit, ulcus. PPI ges. Uppvarvning och sömnstörning kan
också vara en biverkning.
- Dopaminreceptorantagonister: Metoklopramid/Primperan. Mot fördröjt
illamående.
BV: Akatesi (extrapyramidal biverkan som är ovanlig), ökad tarmmotilitet.

Neutropen feber
Neutropeni: neutrofila granulocyter <0,5x109/L
Feber: temp >=38,0 grader i över en timma eller över 38,5 grader en gång.
Beror på benmärgssuppresion. Dag 7-12 lägsta värdet på neutrofiler. Beroende på
patient och preparat.
Infektion: ofta kroppsegna bakterier ifrån GI-kanalen, urinvägar, luftvägar, katetrar, sår
etc. Vanligast G- ifrån GI-kanalen pga skadad slemhinna.
Risk för snabb sepsis.
Behandling: bredspektrum ab mot G- och G+ utan dröjsmål.
Diagnostik: blododling och rundodling innan ab sätts in. G-CSF ges i vissa lägen som
profylax.

NEUTROPENI+FEBER à RUNDODLING OCH BREDSPEKTRUM ANTIBIOTIKA

Sena eller kroniska biverkningar
Njursvikt: Cisplatin (platinumförening).
Ototoxicitet: Cisplatin
Kardiomyopati: kumulativ biverkning. Begränsad totala mängden som kan ges av ex
Epirubicinoch Doxorubicin.
Perifer neuropati: Paklitaxel, Cisplatin. Nedsatt känsel och finmotorik. Avbryt
behandling.
Infertilitet: spermatogenes störs lättast. Cisplatin. Frys ned ovarier och spermier.
Sekundära maligniteter: främst blodmaligniteter. Cyklofosfamid.

Utebliven effekt av cytostatika - anledningar
CYTOSTATIKARESISTENS: Metabolism, membranpumpar, DNA-reparation.
Primär resistens: resistensen finns redan när behandling påbörjas.
Sekundär resistens: resistens utvecklas under behandlingen. Orsaken är selektion av
resistenta kloner. Förutsättningen är att cancercellerna är heterogena.
NEDSATT LÄKEMEDELSPENETRANS: otillräcklig vaskularisering och biologiska
barriärer (CNS, testis etc)

Bedömning av effekt
Bedömning om effekt förväntas stöds av studier. Randomiserade kontrollstudier
àsvårt att förutsäga individens svar till skillnad ifrån målinriktade behandlingar där
man behandlar på basen av prediktiva faktorer.
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UTVÄRDERING UNDER BEHANDLINGEN
- Bild, status, symtom, blodprover
- Under adjuvant period kan man inte följa detta. à överbehandlingsrisk. Målet i
framtiden är att kunna individualisera cytostatika behandlingen också för att
undvika överbehandlingen.

Seminarium

Benmärgstoxicitet brukar vara det allvarligaste problemet. För att låta benmärgen
återhämta sig kan man försöka dela upp kurerna på längre perioder eller alternativt
ge C-GSF för stimulera neutrofiler att produceras.
Vid för stora besvär som patienten ej tolererar så kan man först sätta in profylaktisk
behandling men även sänka dosen något till en acceptabel nivå dock.

Strålbehandling – behandling
Lindra och mildra svåra cancersmärtor.
Strålning = energi i rörelse. Energin flyttar sig ifrån en energigivare och en mottagare. I
vårt fall är energigivaren linjär accelerator eller sönderfallande radionukleoid.
TVÅ TYPER AV STRÅLNING
1. Icke-joniserande: synligt ljus ex.
2. Joniserande: gammastrålning ex.
Joniserande strålningen är den som används mot cancerceller. Slår ut någon elektron
ifrån de molekyler som den träffas. Kan ge direkta skador på DNA. Vanligaste är att ROS
bildas och indirekt skadar DNA. Skadan kan vara irreversibel och reversibel.

Typer av joniserande strålning
ELEKTROMAGNETISKA STRÅLNING
Kan ses som en vågrörelse alternativt som ett flöde av ”energipaket” utan massa, sk
fotoner. Frekvensen = måttet på energiinnehåll. Högre frekvens à högre energi.
PARTIKELSTRÅLNING (fotonstrålning)
T.ex elektroner och protoner. Protonstrålning kräver speciell
apparat. En klinik i Sverige bara har denna maskin. Det finns
olika strålslag
- Fotoner: djupare behandling.
- Elektroner: ytlig behandling.
- Protoner: Undvika dos till riskorgan som ligger djupare än
tumören. Finns begränsningar än sålänge.

Grundbegrepp
Absorberad dos: anger en
energi som strålningen
avsätter per kilogram
kroppsvävnad. Enheten är
Gray (Gy). 1 Gy = 1 joule/kg.
Absorberad dos säger dock
inget som vilken skada som
gjorts. Måste relateras till
strålslaget. Gamma (foton)
och alfa (2 protoner och 2
neutroner); alfastrålning är
ca 20 ggr skadligare!!!
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Strålbiologi
Vad som händer med en kropp som mottar strålning.

DNA-skador
Om DNA skadas så kan cellen antingen:
1. Reparera skada.
2. Celldöd
3. Inkomplett reparation à mutation à apoptos
eller cancer.

Strålningsinducerad DNA-skada
1 Gy fotonstrålning ger upphov till:
- 1000 skador på baspar
- 1000 enkelsträngsbrott
- 20-40 dubbelsträngsbrott
Dubbelsträngsbrott kan vara dödliga.
Enkelsträngsbrott repareras snabbt.
Fraktionering
Strålbehandling ges ofta uppdelat på
flera behandlingstillfällen.
En behandlingsdos = en fraktion. Ex 2
Gy x 35 = slutdos 70 Gy. (vanliga)
Anledningar till fraktionering är:
- Reoxygenering av tumörvävnad.
(rökstopp för patienten!)
- Redistribution i cellcykeln
(känsligast i G2 och M-fas)
- Normala celler tål strålningen
bättre än cancerceller.
TCP = tumor control probability: dos som krävs för att döda tumören.
NTCP = normal tissue complications probability: dos som skadar normalvävnad.
Genom att fraktionera behandling och att ge Brachybehandling ökar man fönstret.
Större skillnad mellan TCP och NTCP à större terapeutiskt fönster.

Effekter av helkroppstrålning
DOS (Gy)
<0,25
0,25-1
1-2
2-4
>4

AKUTA EFFEKTER
Inga märkbara effekter
Mindre påverkan på blodbilden
Övergående nedgång i blodstatus
Allvarliga effekter på blodbilden, illamående, alopeci,
blödningar, ev död
>50 % dör inom en månad.

OLIKA CANCERTYPER HAR OLIKA RADIOSENSITIVITET
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Indikationer för strålbehandling
50 % av alla patienter kommer någon gång att strålbehandlas. Kurativ eller palliativ.
Strålbehandling kan ges som:
- Singelbehandling
- Adjuvant – tex före eller efter operation.
- Konkomittant – samtidigt om medicinsk behandling t.ex. samtidigt som cytostatika.
Strålbehandling som SINGELBEHANDLING ges till dessa:
- Liten larynxcancer (endast stämbanden)
- Prostatacancer
- Lymfom (vissa former)
Strålbehandling som adjuvant behandling, del av den kurativa behandlingen:
- Neoadjuvant; rektalcancer. Ökar risken för radikal kirurgi.
- Adjuvant (postoperativ strålbehandling); bröstcancer. Minskar risken för recidiv.
Strålbehandling som ges konkomittant behandling med medicinsk behandling:
- Avancerad cancer i huvudhalsområdet.
- Lungcancer
- Cervixcancer

Fraktioneringsmönster
KURATIV BEHANDLING
- Hög slutdos
- Låga doser per fraktion för att uppnå hög slutdos.
- Acceptabelt med akuta biverkningar
- Undvik sena/kroniska biverkningar
PALLIATIV INTENTION
- Låg stråldos. God palliation kan uppnås.
- Höga doser per fraktion.
- Undvik akuta biverkningar – tänk syfte!
- Man behöver inte alltid ta samma hänsyn till
sena/kroniska biverkningar. – begränsad förväntad överlevnad.

Palliativ strålbehandling – indikationer
Smärtlindring: skelett, viscera.
Blodstillande syfte: blödande
urinblåsecancer (hematuri).
Obstruktion: kärl (ex Stokes krage),
luftvägar, GI. Krymper tumören.
Intrakraniella metastaser: ökad
överlevnad och bättre symtomkontroll.
Tumörsår (se bild nedan): 2
behandlingstillfällen med stor effekt.

Akut strålbehandling

= start inom 24 h. Indikationer:
- Medullakompression (neurologiska bortfall)
- Stoke’s krage (vena cava superior syndrom)

- Luftvägskompression

Strålningen 4 R - fraktionering

REPERATION – av normal vävnad
REOXYGENERING – av tumörceller. Blir flera ROS och större effekt. Hypoxiska områden
kan kräva 3 gånger så hög dos.
REPOPULATION – av normal vävnad. Så att det hinner växa till sig.
REDISTRUBTION – i cellcykeln.
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Praktiskt utförande av strålbehandling
Extern strålbehandling = strålkällan är utanför kroppen.
Fixation: av patienten för att hålla still patienten. Ska kunna reproduceras. Ex mask på
huvud, vakuumkudde, vingbräda (thorax)
Targetinritning: CT görs i den position som behandlingen ska ske i. Man ritar sedan in
det som ska strålas.
Dosplanering: Enligt targetinritning.
Dosplanrond: planering inför själva strålningen.
Behandling:
Brachybehandling
Brachy = kort på grekiska. Strålningen introduceras inifrån kroppen. Hög stråldos utan
att strålningen passerar stora delar av kroppen. Färre seanser och mindre exern
strålbehandling. Nackdelen är att det är en invasiv behandling. Ex Cervixcancer,
prostatacancer, esofaguscancer, huvudhalscancer, bronkialcancer/metastaser.
Systematisk strålbehandling
Radiojodbehandling: per oral behandling mot struma och sköldkörtelcancer.
Isotopbehandling av smärtsamma skelettmetastaser: iv administrering à
ansamling i metastasen à avger strålning lokalt à smärtlindring efter ett par veckor.

Biverkningar av strålbehandling
Uppkommer i strålat område. Uppdelning sker efter när biverkningarna kommer:
- Akuta biverkningar: inom 3 månader.
- Subakuta biverkningar.
- Sena biverkningar: efter 6 månader.
Akuta biverkningar
MUKOSIT: uppkommer ofta pga cellerna i mukosan delar sig ofta. Ex MoS. Behandling
med morfinpreparat. Svårt att äta och vissa behöver nasogastrisk sond eller PEG.
MAGTARMBESVÄR: Illamående och diarré.
STRÅLDERMATIT: rodnad, ytliga ulcerationer.
HÅRAVFALL: alopeci i de områdena som strålats.
TRÖTTHET: enda generella biverkningar. Oavsett del som strålats.
Subakuta biverkningar
STRÅLORSAKADE PNEUMONIT: kan uppkomma efter avslutad strålbehandling mot
lungan. Är ett inflammatoriskt tillstånd. 3-6 månader efter strålning. Hosta, andfåddhet,
feber. Behandlingen är kortison och prognosen är god.
Sena biverkningar
MYELOPATI: mot ryggmärgen. Ger neurologiska bortfall.
FIBROS/ STRIKTURER: esofagus, tarm etc.
ATROFI: tex parotis. à Muntorrhet och stora besvär samt kariesrisk.
CANCER: Sekundära maligniteter relativt litet problem hos VUXNA. Stor hänsyn hos
barn då risken är större och förväntad levnadstid är längre.
Stråldosen påverkar olika organ olika beroende på hur strålkänsligt organet är, men
även hur det är uppbyggt. Seriellt eller parallellt. Ex gonader tål LÅGA doser.
SERIELLT: en skada på en nivå förstår funktionen på nedomliggande del.
- Seriella organ: tex medulla spinalis, esofagus: undvika höga maxdoser.
PARALLELLT: en skada innebär inte att hela organsystemet förstörs.
- Parallella organ: tex lungor, lever, njurar: undvik hög medeldos. Kan ge generella
nedsättningar. Okej att ”offra” en del av organet.
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SEMINARIUM – STRÅLBEHANDLING
Kvinna född 1946, tidigare väsentligen frisk. Rökt från 20 åå men slutat för 10 år sedan. Sökte ÖNHläkare
våren 2012 då hon plötsligt blev hes och hade torrhosta.
Man noterade en recurrenspares och fann på DT ett tumörsuspekt infiltrat vänster underlob och
förstorade lymfkörtlar vid vänster hilus/mediastinum.
Remitterades till lungkliniken HS och där utredd med PET-DT som visade en 5,5 cm stor tumör i
vänster underlob med överväxt på överloben samt patologiska körtlar i vänster hilus. T2bN2M0.
Genomgår bronkoskopi med borstprov, sköljvätska samt px. PAD visar adenocarcinom, TTF-1 pos,
EGFR neg. Lungfunktionsundersökning FEV1 2,0 (83 %).
Konferens med onkolog, lungläkare samt patolog beslutar om kurativt syftande strålbehandling 2 Gy
x 34 till 68 Gy samt konkomitant cytostatika i form av cisplatin/navelbin.

Vad är strålning och vilken effekt har den i kroppen?
Skada på DNA ofta via ROS.
Vilka för- och nackdelar har strålbehandling jämfört med cellgiftsbehandling och kirurgi?
Icke invasivt. Flera ingrepp
Hur får man så hög dos som möjligt till tumör och så låg som möjligt till normalvävnad?
Riktad strålning via strålningsapparaten. Fraktionering. Lagom stora doser.
Varför kan man inte få all strålning på en gång?
För att undvika biverkningar så måste fraktionering ske. Stor engångsdos ökar risken för
biverkningar.
Hur kompenserar man för missad strålning?
Risk för resistens och repopulation av cancerceller. Långsamt växande tumörer såsom
prostatacancer kan man acceptera längre avbrott. Begränsat utrymme för kompensation av
bortfall. Risk för skada på normalvävnad.
Allvarliga biverkningar? Hur påverkas målet för strålbehandlingen och utförandet vid en
palliativ situation?
Förändring av blodbild, immunosuppression, risk för biverkan på aorta, benmärgssuppresion.
Vid palliativ situation så behöver man inte träffa lika exakt. Inte lika många behandlingar och
risken för sena biverkningar kan förbises. Ex benmärgssuppresion kommer efter år.
Vilka indikationer kan det finnas för att ge ”akut” strålbehandling?
Kompression av ryggmärgen av tumören. Kompression av luftvägar, vena cava. Neurologiska
bortfall. Stora blodförluster (ex urinblåseCa, ProstataCa).

Prostatacancer
PSA är det som mäts hos prostatacancerpatienter.
PSA 3-10: 30 % har PrC. 70 % har BPH, prostatit, UVI.
PSA >10: 70 % har PrC.
% fritt PSA: bör vara så högt som möjligt. >18 % är bra.
PSA densitet: PSA i samband till storleken.
PSA hastighet (velocity): PSA-dynamik och ökning.
Delas in i steg:
T1: ej palpabel, solitär, lokaliserad till prostatan.
T2: PSA 10-20 ungefär. Palpabel tumör. Lokaliserad inuti prostatan. Len yta men något
palpabel under.
T3: PSA >20. Större tumör. Växt över kapseln à palpabel tumör på YTAN.
T4: PSA >50. Cancer i prostatan. Har växt över på andra organ, ex rektum.
Metastaser:
T1: Låg risk för metastasgrad.
T2: Låg risk för metastasgrad. Vissa kan dock ha.
T3: Högre risk för metastaser. Men vissa har INTE metastaser.
T4: väldigt ofta metastaser. Kan EJ botas.
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Gradering:
Mäts mha gleasonsumman. Högre siffra=högre aggressivitet. Alla olika typer
förekommer i alla olika steg och PSA-nivåer.

Fall 1

56 årig gift man, fader avlidit i Prc. PSA 4,6. T1c tumör. GS 3+3. 2/12 biopsier visar
cancer. 3 mm/188 mm, volym 42cc. Tid väs frisk. God funktion erektion och miktion.
Olika värderingar i dessa summor och graderingar. à vissa skulle inte bry sig om 3+3
tumörer. Gleasonsumma 6 är en lågriskcancer. Man får också ta hänsyn till i hur många
biopsier man såg cancer.
Ombiopsi med minst 10 kolvar ska göras varannat till vart tredje år så länge kurativ
behandling är aktuell. PSA-prover var 3-4:de månad och palpation var 6-8:de månad i 2
år, därefter halvårsvid med blodprov och årlig palpation.

Behandlingsalternativ
Strålning: Extern strålbehandling +/- brachybehandling. Spridd prostatacancer, hög
gleasonsumma, högt PSA och/eller andra dåliga faktorer vid upptäckt prostatacancer
lämpar sig bättre för strålning än operation. Detta eftersom risken att radikal kirurgi
vid denna situation är svår att uppnå. Strålning ger bättre marginal och förebygger
lokalrecidiv bättre än operation. 6-7 veckors strålning.
Biverkningar. Sveda, värk vid miktion, täta träningar, slemmig/blodig avföring,
minskad potens.
Radikal prostatektomi: Utförs laparaskopiskt och robotassisterat. Vid T3 cancer är det
svårt att operera radikalt – bör erbjudas strålning primärt eller informeras om risk att
kirurgi inte blir radikalt och att strålning kan bli aktuellt – saknas studier än.
Biverkningar: Övergående urinkontinens, vissa får bestående. Tillfälliga men ibland
bestående potensproblematik.
Hormonell behandling: Utgör nästan alltid den medicinska behandlingen av
prostatacancer. Peroralt antiandrogen (bikalutamid) vid icke-skelettmetastaserad
prostatacancer. Metastaserad cancer kan få kastrationsbehandling med GnRHanalog/antagonist/orkidektomi/Estradurin.
Biverkningar: förlust av libido, svettningar, vallningar, viktuppgång och osteoporos.

Prognostiska faktorer som ingår i diagnostiken
- PSA-värdet
- Gleason score summa
- T-stadium
Dessa tillsammans avgör om det är en låg-, intermediär- eller högriskcancer.
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Bröstcancer – epidemiologi och hereditär bröstcancer –
Screening, prevention och behandling
En ökande incidens globalt. Mer än 1,7 miljoner nya fall 2012. Något sjunkande
mortalitet för att vi hittar bröstcancer tidigare och behandlingen har förbättras.
Ca 10 000 kvinnor per år insjuknar i Sverige varje år. = ca 11 % livstidsrisk. 30 % av all
kvinnlig cancer. 1500 dödsfall/år. Ca 45 män varje år. 5 % av fallen hos kvinnor som är
yngre än 35 år. Vanligast hos äldre.

RISKFAKTORER
- Kvinnligt kön (högre halter östrogen)
- Familjehistoria
- Hormonella faktorer (Östrogen och progresteron. HorTe)
- Mammografisk täthet (väldigt svårt att se)
- Strålning
- Alkohol (normal konsumtion = minimal riskfaktor)
- Ålder
HORMONELLA FAKTORER
- Lång fertil period (tidig menarche och sen menopaus)
- Ålder vid första partus (tidig födsel är bra)
- Inga barn (dåligt)
- Amning (skyddande effekt)
- Högt BMI efter menopaus (hormoner bildas i lever och fettvävnad)
- Fysisk aktivitet (minskad risk)
- P-piller (hormonersättningsmedel i klimakteriet också)
- HRT i klimakteriet

Östrogenbehandling

HRT kombinationsbehandling – 19 extra fall/1000 på 10 år – RR 2,0
HRT östrogen – 5 extra fall/1000 på 10 år – RR 1,2

P-piller
Bröstcancerrisk: OR 1,07 haft behandling. OR 1,24 pågående behandling.
Ingen säker ökad risk med längre tids behandling eller samband med risk och ålder för
start av behandling. Ingen skillnad beroende på preparat.
Äggstockscancer – OR 0,73

Hereditet
I 27 % av alla bröstcancerfall är hereditära faktorer viktiga.
BRCA1 och BRCA2 är de viktigaste generna för hereditär bröstcancer. De är
tumörsuppressorgener och är viktiga för DNA-reparation av dubbelsträngsbrott.
Bröstcancer: 60 % (BRCA 2) och 80 % (BRCA 1)
Ovarialcancer: 20 % (BRCA 2) och 40 % (BRCA 1)
För män ökad risk för prostatacancer.
PEDIGREE – man ritar upp ett släktträd
Man undersöker vilka släktingar som har haft cancer och vilka som har avlidit i cancer.
Kan ge en tydlig bild av ärftligheten av bröstcancer.
INDIKATION FÖR GENETISK TESTNING FÖR BRCA 1 OCH
2
- Bröstcancer och ovarialcancer i en och samma familj
- 3 nära släktningar med BrC - en <50 år
- 2 nära släktingar med BrC – en <40 år
- 1 fall av Brc - <35 år
- 1 fall av ovarialcancer <40 år
- Trippelnegativ BrC - <50 år.
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SCREENINGPROGRAM OCH PREVENTION
Screeningprogram från 25 år – Bröst- och äggstockar.
Information och samtycke om profylaktiska åtgärder.
Undersökningar: Mammografi, ultraljud och MRI.
GRAVIDITET
Bör ske före profylaktisk operation av ovarier (SOE).
Preimplantation genetic diagnosis – genetisk profilering av embryon innan implantat.
BILATERAL MASEKTOMI
Går att spara areola och resultatet blir nästintill som innan operationen efter
plastikkirurgin. Något nedsatt känsel dock.
PARP-HÄMMARE – BRCAmutationsceller dör lättare
En ny behandling som finns för hereditär
bröstcancer. Är skräddarsydd för
kunskapen om dessa mutationer. Defekt
reparation av dubbelsträngsbrott. PARP
reparerar enkelsträngsbrott. Fler
hämmare à celler med BRCA1 och 2
mutation dör. Hämmar man PARP så finns
det ingen möjlighet att
dubbelsträngsbrott utvecklas.
Ett nytt läkemedel är godkänt för
höggradig serös bröstcancer som är
hereditär.
Rutinscreening av ovarialcancer för dessa
mutationer.

Bröstcancer – utredning och kirurgi
De flesta kvinnor med bröstcancer blir frisk. 90 % är 5-årsöverlevnaden. 60 % av detta
står kirurgin för. Hormonbehandling och graviditet måste ingå i anamnes!

Trippeldiagnostik – vid knöl i bröstet
1. Klinisk undersökning – palpation
Undersök i liggande och sittande. Mät var
resistens är och i vilket klockslag samt om
patienten sitter eller ligger.
2. Bilddiagnostik – före punktion eftersom
bilden kan bli dålig.
- Mammografi – alltid
- Ultraljud – ofta
- (MR, galaktografi – ibland)
3. Cytologi/biopsi
- Finnålspunktion
- Mellannålsbiopsi
- (Vakuumbiopsi)
Remittera till bröstcentrum om det finns. På vissa
ställen får man skicka remiss för mammografi. Är
olika ute i landet à ta reda på rutinerna.
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Historik
Radikal masektomi – borttagning av bröst, pectoralismusklerna och många
lymfkörtlar i axillen. Hög morbiditet. Enda metoden fram till 70-talet.
Modifierad radikal masektomi – borttagande av bröst, men ej pectoralis major och
minor. Mindre axillarutrymning. Mindre komorbiditet.
Bröstbevarande kirurgi och axillarutrymning – från 80 talet. Kräver dock adjuvant
strålbehandling pga hög recidivrisk.
Sentinal node biopsi – från tidigt 2000-tal. För att undvika axillarutrymning.
Onkoplastikkirurgi – fortfarande under utveckling.

Kirurgi vid bröstcancer
Operation kan delas in i två delar:
1. Borttagande av tumören i bröstet
a. Bröstbevarande kirurgi (partiell masektomi, sektorresektion)
b. Masektomi
2. Borttagande av lymfkörtlar i axillen – huvudsakligen för stadieindelning.
a. Sentinal node-biopsi (portvaktskörtel)
b. Axillarutrymning
Vid bröstbevarande kirurgi ingår efterföljande strålbehandling mot bröstet.
Ingen skillnad i överlevnad vid masektomi jämfört med bröstbevarande kirurgi
kombinerat med strålning mot bröstet.
BRÖSTBEVARANDE KIRURGI - indikationer
1. Går ej att utföra om tumören är alltför stor i förhållande till bröstets storlek.
2. En eller ett fåtal tumörer i samma del av bröstet. Patienten måste kunna genomgå
efterföljande strålbehandling.
3. Patientens önskemål.
MASEKTOMI – indikationer
1. När tumören är stor i förhållande till bröstets storlek
2. När det finns flera tumörer i olika delar av bröstet.
3. Patienter som inte är lämpliga för strålbehandling.
4. Patientens önskemål.

Sentinal node – portvaktskörtel
Är den första lymfkörtel som dränerar tumörområdet i bröstet och är oftast belägen i
nedre delen av axillen. I de allra flesta fall når tumörceller denna körtel först vid
eventuell spridning. Om sentinal node är tumörfri så är övriga lymfkörtlar också frisk
med hög sannolikhet (95 %). Förstahandsmetod hos patienter utan kända metastaser i
axillära lymfkörtlar. Låg risk för lymfödem.
Identifikation genom injektion av isotop (Tc99) och patentblått i bröstet.
Sentinal node skickad till patolog för analys. Om den är tumörfri utförs ingen ytterligare
kirurgi. Tidigare utfördes alltid en kompletterande axillarutrymning vid metastas i
sential node. Senare studier visar att man kan avstå från axillarutrymning vid mindre
omfattande metastasering till sentinal node.
Bröstcancer med metastaser till andra organ anses i många fall vara obotbara och
behandlas således palliativt.
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Axillarutrymning – nivå 1 och 2
Nivå I – lateralt om m pectoralis minor
Nivå II – bakom pectoralis minor och upp mot kärlen till/från armen.
(nivå III)
Utförs när man funnit metastas i lymfkörtel i axillen – endera vid preoperativ utredning
eller vid fynd av metastas i sentinal node.
Ca 30 % (5-60 %) av de pat som genomgår axillarutrymning drabbas av lymfödem i
armen.
Ökad risk för utveckling av lymfödem när axillarutrymning kombineras med
strålbehandling mot lymfkörtelstationerna.

Komplikationer efter bröstkirurgi
-

Blödning, infektion, sårläkningsproblem/nekros, DVT/LE (vanliga)
Serom: stor sårhåla med sårvätska/lymfvätska. Punkteras och sugs ut vid behov.
”Lymfsträng”: stasad lymfa i banorna.
Lymfödem: vätska dräneras inte då lymfkärl saknas.
Nervskada: thoracicus longus skada kan ge vingskapula.
Pneumothorax: diatermi under operation kan ge spridning av denna och punktera
pleura.

Mammografiscreening
En metod att upptäcka BrC i tidigt och botbart skede hos kvinnor utan symtom från
bröstet. Målet är att reducera dödligheten. Infördes i Sverige i mitten av 80-talet.
Alla kvinnor i åldrarna 40-74 år inbjuds vartannat år till mammografisk hälsokontroll.
2-3 % av deltagarna återkallas för kompletterande utredning. 1/10 som återkallas visar
sig ha BrC. Mammografi innebär lägre stråldos än en vanlig ”klinisk” mammografi.
5/1000 kvinnor som deltar diagnosticeras. Ca 50 % av de som upptäckts är <1,5 cm.
POSITIVA EFFEKTER:
1. Minskad dödlighet i BrC (20-40 %)
2. Tidig upptäckt av BrC.
NEGATIVA EFFEKTER
1. Oro
2. Överdiagnostik och överbehandling (9/10 pat)
3. Strålning – låg risk (=2 månaders bakgrundsstrålning är
totala stråldosen)
ORSAKER TILL ATT BLI ÅTERKALLAS
- Svårbedömda bilder eller bilder till suboptimal kvalitet.
- Avvikande bild som måste undersökas.
- Kvinnan har själv angivit att hon känner en knöl.
MAMMOGRAFISCREENING – UTFÖRANDE
Två projektioner (tre vid klinisk mammografi)
1. Sned projektion
2. Kraniokaudal projektion
Två mammografibilder per bröst.

Onkoplastikkirugi
Kombination av principer för vanlig onkologisk bröstkirurgi med plastikkirurgiska
tekniker för att uppnå radikal excision och gott kosmetiskt resultat. Tekniker som
används är bla förflyttning eller rotation av bröstkörtelvävnad samt olika former av
bröstförminskningstekniker med eller utan symmetriskapade operationer
kontralateralt. Mindre tumörer kan opereras bort utan att utseendet påverkas
nämnvärt. Större operationer kräver ofta rekonstruktion.
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Bröstrekonstruktion
Direkt (primär) bröstrekonstruktion - när första steget i rekonstruktion utförs i
samband med canceroperation.
Sen (sekundär) bröstrekonstruktion – när rekonstruktion utförs i ett senare skede.
Det läggs in en expander med silikon och koksalt med påfyllningsdosa som fylls på efter
att allt har läkt. Ofta komplettering med ny operation av plastikkirurg.
TRAPPAN – bröstrekonstruktion
Extensionsprotes i BH:n à implantat à (implantat och vävnadsmatrix) à implantat
och stjälkad lambå à fri lambå à (fettransplantation)

Benigna bröstsjukdomar – symtom ifrån brösten
-

Cyklisk knölighet och smärta.
Duktektasier
Sekretion ifrån mamillen.
Gynekomasti

- Cystor
- Fibrotisering av bröstvävnad
- Epitelhyperplasi
- Infektioner - Fibroadenom
- Papillom.

Bröstcancer - Onkologisk behandling
Adjuvant behandling efter kirurgi – öka chans till bot.
Neoadjuvant behandling före kirurg – möjliggör kirurgi, öka chans till bot.
Palliativ behandling – minska symtom och förlänga liv.
Onkologens verktyg
- Strålbehandling
- Hormonell behandling (Antihormonell. I regel tabletter)
- Cytostatika (mest iv. Vissa i tablettform)
- Målstyrd behandling (ofta injektioner)

Adjuvant behandling
Med kirurg: 2/3 av patienter utan återfall efter 5 år. Sedan 70 talet. Baseras på stor
randomiserade studier. Diskuteras vid MDT.
Lymfkörtelspridning kan kräva cytostatika+strålning+antihormonell+herceptin.
VAL AV BEHANDLING:
- Risk för återfall: prognostiska faktorer
- Chans att svara på behandling: Behandlingsprediktiva faktorer.
- Operationsmetod.
- Ålder och komplicerande sjukdomar.
- Patientens önskemål.
PROGNOSTISKA FAKTORER
- TNM: Tumörstorlek T1-4, Lymfkörtelstatus N0-N3, Fjärrmetastaser M0-1
- Histologisk gras Elston Ellis I-III: tubuli, kärnatypi, mitosaktivitet.
- Proliferation
- Her2-amplifiering (riktad antikroppsbehandling kan ges.)
- Ålder (biologisk ålder)
- Östrogenreceptoruttryck (högre risk för recidiv om det inte uttrycks)
BEHANDLINGPREDIKTIVA FAKTORER
- Östrogen och
progesteronreceptoruttryck (ER, PR):
immunohistokemi. 70-80 % av
bröstcancrar är ER positiva.
- Her2: receptor på cellytan. Stor tillväxt
och differentiering. Överuttryck i 15 % av
all BrC
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Strålbehandling
Mot bröstet efter bröstbevarande operation. Mot lymfkörtelstationer och
bröstkorgsvägg om lymfkörtelmetastaser. Daglig behandling i 3-7 veckor.
ANLEDNING
Minska risk för lokalrecidiv efter bröstbevarande kirurgi – lika goda
resultat då som total masektomi.
Minska risk för lokalrecidiv på bröstkorgsvägg efter masektomi och
regionala recidiv i lymfkörtlar.
Med moderna strålbehandlingsteknik – överlevnadsvinst.
BIVERKNINGAR
Akuta: Hudreaktioner, (mukosit, illamående, fatigue).
Subakuta: (Strålpneumonit)
Sena: Fibros och telangiektasier, lymfödem, hyperpigmentation
(lungfibros, hjärtsjukdom, sekundärmalignitet).

Endokrin behandling
Hämning av tumörcellens tillgång till östrogen och progesteron: bara effekt om ER/PR
uttrycks:
- Blockera östrogenreceptorn – tamoxifen
- Förhindra östrogenbildning efter klimateriet – aromatashämmare (AI)
- Förhindra hormonproduktion i äggstockar hos premenopausala – GnRG analoger,
ooforektomi.
Alla kvinnor med hormonkänslig tumör – 75 % av all BrC får endokrinbehandling.
10 års behandling. Minskar risken för lokalt återfall, risk för kontralateral BrC samt för
fjärrmetastaser.
BIVERKNINGAR
Hämning av normalcellers tillgång till östrogen och progesteron ger biverkningar.
- Klimakteriebesvär
- Muskuloskeletala besvär
- Osteoporos (AI, GnRH analoger)
- Tromboembolism (Tamoxifen)
- Gynekologiska besvär: Torra slemhinnor (AI), Endometriecancer (Tamoxifen)

Cytostatika
Om lymfkörtelmetastaser med biologisk ålder >70-75 år.
Lymfkörtelnegativ och ogynnsam tumörbiologi:
- ER negativa tumör
- Grad III
- Her2-positiv tumör
- <35 år.
Flera preparat kombineras för bästa effekt:
- Antracyklinbaserade (FEC)
- Taxaner
Preparaten ska ha olika biverkningsprofil.
Flera kurer (6 st är standard) och administreringen sker var 3:de vecka i central infart:
Dosintesistetsstudier pågår.
Biverkningar:
- Benmärgspåverkan: infektionskänslighet. Neutropen feber, anemi.
- Håravfall
- Illamående
- Slemhinnebesvär
- Trötthet-fatigue
- Muskelvärk
- Infertilitet

Målstyrd behandling – trastumzumab (Herceptin)
Monoklonal antikropp riktad mot HER2. HER2-överuttryck i ca 10-20 % av tumörer. Få
biverkningar och är en 1-årsbehandling.
Kombineras ALLTID med cytostatika.
Risk för hjärtsvikt. Följs med EKO. Avbryt behandling om detta utvecklas. Reversibelt.
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Prognos
5 års överlevnad 65 % 1960 vs 90 % 2006.

Neoadjuvant behandling
Lokalt avancerad bröstcancer – skall inte primärt opereras
- Inflammatorisk cancer
- Stor tumör T4
- Avancerat lymfkörtelstatus N2/3
Ofta kemoterapi +/- antikroppsbehandling, ibland hormon- eller strålbehandling. Kan
följa behandlingseffekt och ev byta regim.
Ges ibland för att möjliggöra bröstbevarande kirurgi.

Återfall

Återfallsrisken högst de första åren efter kirurgi.
En lägre risk kvarstår, även många år efter kirurgi
LOKALRECIDIV – KAN BOTAS!
I kvarvarande bröstvävnad (efter bröstbevarande kirurgi).
I mastektomiärret.
I ipsilaterala lymfkörtlar (axill, fossa supra- och infraklavikularis)
Operation om möjligt
VANLIGA FJÄRRMETASTASLOKALER VID BRÖSTCANCER
- Skelett 42 %
- Lunga/pleura 27 %
- Lever 18 %
- CNS
- Hud
- Buk/peritoneum
Biopsi av första metastas om möjligt! Fullständig metastasutredning för senare
utvärdering.
VARNINGSSYMTOM
- Värk eller smärta
- Långvarig hosta/andfåddhet
- Illamående
- Viktnedgång
- Neuropati associerad med spinal kompression
- Huvudvärk.

Behandling av metastaserad sjukdom
Endokrin behandling förstahandsval om ER-positiv sjukdom.
Kemoterapi indicerat om snabbt återfall efter adjuvant behandling, uttalade
tumörsymtom eller ER-negativ sjukdom.
Målstyrd behandling (anti-HER2). Behandling inom kliniska studier.
Behandlingsmål: Minska symtom. Förlänga överlevnad.

Trippelnegativ bröstcancer
Små överlevnadschanser om metastaserad då behandlingsarsenalen är begränsad.
ER-negativ + PR-negativ + HER2-negativ.
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Testikelcancer
1 % av manlig cancer, 0,5 % av all cancer. Vanligaste cancern hos unga män (20-40 år).
Det är en ökande incidens.

Etiologi
Genes: Huvudsakligen okänd.
Prekursor: CIN (carcinoma in situ)
Väldigt högre RR vid kryptorkism. Carcinogent att inte ha testikeln i pungen pga hög
temp? Ökad risk om man är lång – nutrition under barndomen?
Vanligare vid dysgonadala syndrom, testiatrofi.
Hereditet: 1-3 %, 3-12 RR för bröder.
Kromosomal rubbning – [i(12p)]
Finns många risk-SNP:ar (Single Nucleotide Polymorphism): enstaka nukleotider som
byts ut. Ex AAAA vs AATA.
Kontralateral testiscancer: ca 5 %.

Symtom
-

Symtom från pungen – Differentialdiagnoser?
Gynekomasti
Ryggvärk, diffusa bukbesvär, hosta.
Infertilitet

Utredning

AKUT utredning och AKUT åtgärd. Vissa är enormt aggressiva
Prover: Tumörmarkörer för främst non-seminom;
- AFP: halveringstid 7 dagar
- Beta-HCG: halveringstid 3 dygn
Markörer följes var 7-14 dag tills normalisering så länge som de följer sin kurva och CT
är ua.
Ultraljud: Solid tumör versus vätskefylld cysta. Extra- eller intratestikulär expansivitet?
Viktigt för att bekräfta eller utesluta andra diff. Diagnoser. ALLTID BILATERALT. Låg
kostnad.
CT – thorax/buk: Metastaser?
Spermafrysning: Säkra spermier!

Operation
Innan ljumsksnittet: Är pre/peroperativ DT buk/thorax utförd/beställd? ÄR alla
preoperativa prover tagna? Rätt sida ritad? Har man diskuterat med patienten angående
att spara sperma samt ev testisprotes. Ev biopsi (ifrån kontralaterala sidan) ca 3 mm ger
95 % sensitivitet för cancer in situ (CIS)
Testikelprotes: Finns 3 storlekar. Vid ablatio eller senare i lokalbedövning kostnad ca
3000 kr. Mycket obehag för pat. Protes har ökat välmående.

Testistumörer
Germinalcellstumörer – 95 % - utgår ifrån cellerna som producerar spermier
- Seminom 55 %: specifikt utseende. Äldre patienter
Stad I: 85 %
- Non-seminom (40 %): Embryonal cancer, choriocarcinom, gulesäckstymör,
teratom, blandtumör – kan utvecklas i flera former. Ofta aggressivare. Ofta mer
spridda vid diagnos. Yngre patienter. Mer associerat till AFP postivitet.
Stadium I: 60 %
Stadium II-IV: 40 %, (50 %, 5 %, 45 %)
Leydig och Sertolicancer
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Prognos
Stadium I (ej spridd utanför testikeln):
- Riskfaktorer (kärlinväxt, tumörstorlek, inväxt i rete testis)
Stadium II-IV (spridning utanför testikeln – retroperitoneala lymfkörtlar, lungor,
lever):
- Tumörbörda
- Lokalisation av metastaser
- Tumörmarkörer
SWENOTECA: Sverige och Norge har ett gemensamt dataregister som
behandlingsrutiner styrs utifrån.
STADIUM
I
II-IV
- God prognos
- Intermediär
- Dålig

10 årsöverlevnad
98-100 %
Sverige
98 %
93 %
74 %

Behandlingsprinciper
Orkidektomi: Borttagning av testikel.
Cytostatika:
- Stadium I: uppföljning eller 1 cytostatikabehandling adjuvant (Carboplatineller
BEP)
- >Stadium I: 3-4 cykler cytostatika (BEP = platinumpreparat). Ibland operation efter
cytostatika. Ibland borttagning av lymfkärl. Platinapreparat är en del av den stora
framgången.

BIVERKNINGAR
Cytostatika: benmärgen, totalt håravfall, trötthet, illamående, njurfunktion, hörseln,
perifera neuropatier, lungor och hud, infertilitet, testosteronsvikt.
Strålbehandling: illamående, diarré, trötthet, benmärgspåverkan, infertilitet.
METASTATISKT ICKE-SEMINOM
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning
kan ge morbiditiet för patienten.

Täckets prov
Sjuk ung man! – kan vara
testikelcancer. Lyft på täcket.
Undvik delay! Våga tänka cancer – det
kan rädda liv.
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Palliativ medicin
Palliativ onkologi
Patientens cancersjukdom är icke botbar. Palliativ onkologisk behandling syftar till
förlängd överlevnad och förbättrad livskvalitet.
BRYTPUNKTER
- Tidig fas – besked om icke botbar sjukdom.
- Sen fas – besked att ytterligare onkologisk behandling inte är tillgänglig/möjlig.
- Livets slutskede – besked att döden är nära förestående.
Informera patienten. Några tips för ett bra samtal.
- Möjliggöra närvaro av anhöriga eller vän till patienten vid samtal.
- Utgår från de funderingar och tankar patienten och anhöriga har.
- Var lyhörd för att alla patienter inte vill veta.
DET PALLIATIVA SPEKTRUMET: De palliativa onkologiska patienterna är en
heterogen patientgrupp med mycket stor inter-individuell variation vad gäller förväntad
överlevnad och sjuklighet.
Inte bara onkologer träffar palliativa onkologiska patienter! à För alla vårdgivare är det
viktigt att sätta sig in idet enskilda patientfallet för att undvika både över- och
underbehandling.

Palliativ antitumoral behandling

- Cytostatika
- Endokrina läkemedel
- Målinriktade läkemedel - Strålbehandling
Lägre acceptans för akuta biverkningar då den potentiella vinsten med behandlingen ej
är lika stor som vid kurativ behandlingsintention.
- Doseringar av tex cytostatika skiljer sig ofta från de vid kurativa behandlingar.
- Behandlingar avslutas eller uppskjuts oftare med hänvisning till livskvalitet.
Man behöver ej ta samma hänsyn till risk för sena biverkningar
- Strålbehandling behöver inte ta hänsyn till risk för sekundära maligniteter. (tar 5-10
år för dessa att utvecklas à tänk på ålder)

Palliativ medicin
”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för
patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom.
Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och
behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.”
Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård vars syfte är att ge högsta möjliga livskvalitet
när bot inte längre är möjlig. Står för lindring av smärta och andra symtom. Bejakar livet
och ser döendet som en naturlig process. Varken påskyndar döden eller förlänger livet.
Skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.
- Bygger på teamarbete.
- Stödjer anhöriga under sjukdomen och hjälper dem i sorgearbete.
- Kan vid behov finnas med från diagnos till död.
- Tar vid när många andra har givit upp!
DE 4 HÖRNSTENARNA
- Symtomlindring
- Teamarbete
- Kommunikation
- Närståendestöd
OLIKA NIVÅER AV PALLIATIV VÅRD
Allmän palliativ vård: Kan ges av alla läkare och sjuksköterskor
Specialiserad palliativ vård: Ges inom specialiserade enheter med ett
multiprofessionellt arbetssätt.
Palliativa insatser och tekniker: Görs av tex kirurg, narkos, ortoped.
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Behandling av cancerrelaterad smärta
Cancerrelaterad smärta
Hälften av alla cancerpatienter besväras av smärta. Vid avancerad cancersjukdom – 70
%. I livets slutskede. 26-82 % har en bristande smärtbehandling.

Orsaker till smärta hos cancerpatienter
-

Inflammation.
- Tryck på omgivande organ.
Obstruktion på tarmar, blodkärl. - Instabilitet
- Hypoxi.

Grundläggande smärtmekanismer
NOCICEPTIV SMÄRTA
- ”Vävnadssmärta”. Utlöses vid aktivering av speciella smärtreceptorer i anslutning
till kroppens smärtnerver.
- ”Skadad vävnad men friskt nervsystem”
- Skadlig stimuli påverkar smärtreceptorer, utflöde av inflammatoriska- och
smärtstimulerande ämnen.
NEUROPATISK SMÄRTA
- Uppstår vid skada eller sjukdom i perifera nerver och/eller CNS. För diagnos krävs
(som regel) utstrålning med neuroanatomiskt korrelerbar distribution och
känselförändringar.
- CNS eller PNS skada à total/partiell nervskada, kompression av nerver, infiltration
eller infektiös/inflammatorisk/ischemisk etiologi.
- Diagnos: neuroanatomisk utbredning av smärtan. Känselsförändring i det
smärtande området.
- 40-60 % av alla cancerpatienter har inslag av neuropatisk smärta.
- Beror på överuttryck av natriumkanaler, disinhibition, ökad aktivitet i oskadade
fibrer à hyperexicitabilitet.

Grunder för lyckad smärtbehandling

Försök förstå smärtmekanismen innan du väljer behandling! Bas för att förstå
smärtmekanism:
- Anamnes (När började smärtan? Lokalisation? Tidsförlopp? Karaktär?)
- Använd ett smärtskattingsinstrument (NRS/VAS)
- Klinisk undersökning
- Ev röntgen, andra tester.
Välj en behandlingsstrategi och informera, utvärdera och justera! Vid svårt smärta –
rådfråga en smärtspecialist!

Smärtanamnes
Karaktär
- Molande, dov, konstant (ofta nociceptiv)
- Huggande/skärande (ofta nociceptiv, leder, viscera)
- Tryckande, bultande/pulserande (ofta nociceptiv, kärl)
- Brännande/ilande/stickande (ofta neurogen)
Intensitet
- VAS/NRS eller verbal skattning.
- Abbey pain scale för kognitivt påverkade patienter
Vad förvärrar/förbättrar smärtan?
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Inflammatorisk smärta hos den palliativa patienten

Kloka listan i Stockholm rekommenderar (i första hand):
- Naproxen – startdos 125-250 mg x 1-2, max 1000 mg.
- Ibuprofen – startdos 200 mg x 1-3 max 1200 (2000) mg/d.
COX-2 hämmare (tex celecoxib) – vid:
- Ulcusproblematik
- Lågt TPK
- Samtidig behandling med OAK/NOAK.
Parenteral behandling:
- Ketorolak (Toradol 30 mg/ml), max 90 (120) mg/24 h, kan ges sc. Analgetisk effekt
inom 30-60 min, duration 4-6 h.
- Parecoxib (Dynastat 40 mg), COX2-hämmare, max 80 mg/24 h. Max analgetisk effekt
efter 30 min.

Adjuvant analgetikabehandling

Kortikosteroider, har ofta god smärtstillande effekt vid:
- Skelettsmärta
- Leversmärta
- Huvudvärk vid hjärntumör
- Buksmärta vid utbredd metastasering
- Neurogen smärta pga inflammation och tumöröverväxt
Ge ordentlig dos under 1-2 veckor, hellre kurer än tills vidare behandling (ej vid
hjärntumörer). Tablett Betapred 0,5 mg, 8-10 tabletter på morgonen.

Opioider som smärtbehandling – indikationer och administrering

Verkar huvudsakligen på presynaptiska receptorer i bakhornet. Skillnader mellan
opioider:
- Oral biotillgänglighet
- Levermetabolism.
- Metaboliter – CAVE GFR!
- Effekter på olika opioidreceptorer
- Farmakogenetiska egenskaper (tex receptorsubtyper)
- Icke-opioida effekter
Ex: Morfin, Dolcontin, Ketogan, Oramorph, Oxynorm, Oxycontin, Fentanyl, Matrifen,
Targiniq, Norspan, Metadon etc…
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VID NEDSATT NJURFUNKTION
- Säkrast att välja Metadon eller Fentanyl.
- Hydromorfon och Oxykodon kan kräva dosjusteringar.
- Morfin är direkt olämpligt.
GASTROINTESTINALA BIVERKNINGAR; mindre besvär av fentanyl (hydromorfon
också)
VID NEUROPATISK SMÄRTA: Metadon och oxykodon.

Morfin
Är ofta förstahandsvalet. Tablett 10 mg ½-1 x (4-)6 – den lägre dosen till äldre. Däremot
kan behandlingen inledas med Dolcontin!
- Extrados = 1/6 – 1/10 av dygnsdosen.
Vid sänkt GFR: Överväg oxykodon utan aktiva metaboliterna (M3G, M6G ifrån morfin).
Dosökning: Vid otillräcklig smärtlindring titreras dosen upp mha vid behovs
medicinering. Dygnsdosen kan ökas 30-50 %. Ingen maxdos för Morfin.
Dosreduktion: Försiktigt! Reducera med 10-15 % av dygnsdosen varannan-var tredje
dag – abstinensrisk för snabb reduktion.
Obstipationsprofylax: Till alla! Movicol och/eller Laxoberal 5-30 droppar till natten
eller i två-dos.
Illamåendeprofylax: tablett Postafen 25 mg x 2. Försök med utsättning inom 1-2
veckor. Kräkcentrum adapterar sig och besvären försvinner sedan.

Oxikodon

Biotillgänglighet: 60-80 % och är 1,5-2 ggr mer potent som Morfin.
Används istället för morfin vid nedsatt njurfunktion.
Beredningsformer: Kapsel/mixtur OxyNorm (4 x per dag) och depottablett OxyContin
(2 x per dag) samt injektionsvätska OxyNorm.

Transdermalt fentanyl – ex Durogesic, Matrifen
Ett alternativ vid stabil opioidkänslig smärta och/eller när patienten får det svårt att ta
tabletter pga ex dysfagi, illamående/kräkningar eller osäkert upptag i GI-kanalen.
Olämpligt vid: instabil smärta, vid mycket höga opioiddoser och när ingeting annat
hjälper.
Detta är en parenteral behandling och inget förstahandsval vid icke-malign smärta.

SUBKUTAN DOS = (1/3)-1/2 AV PERORAL DOS
Biverkningar morfin
Vanliga: förstoppning och illamående som går att förutse och förebygga. Trötthet är
vanligt och kan lösas via dosjustering.
Mindre vanliga: LUTS, svettningar, klåda, myoklonier, kognitiv påverkan.

Neurogen smärta – farmakologisk behandling
AMITRIPTYLIN (Saroten)
Effekt på noradrenalin-, serotonin-, histamin-1, dopamin-, antikolinerga-, alfa- och
NMDA-receptorer. Initialt 10-25 mg/dag à 25-50 mg/d ofta effektivt.
NNT (number needed to treat) = 1,5-3.
GABAPENTIN (Neurontin, Gabapentin)
Hämmar transmittorfrisättning presynaptiskt. Initialt 100-300 mg/d à effektiv dos
900-1800 mg/d. NNT = 3-6.
PREGABALIN (Lyrica)
Liknande verkningsmekanis som Gabapentin, effektiv dos ofta 150-300 mg/d. NNT=3-4.
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Kortikosteroider, TENS, nervblockader och spinal smärtbehandling är andra
möjliga behandlingsformer.

Information till patienten angående smärtbehandling/palliativ behandling
Upprepa ofta budskapet kring behandlingsmålen. Informera kring de preparat man
administrerar och verkningsmekanismerna. Viktigt att man diskuterar och förbereder
patienten på de förväntande biverkningarna av medicinerna. Sätt upp en plan för
insättning av ett läkemedel men även eventuell utsättning. Tydliga administreringstider
så att smärtlindring blir jämn.
INFORMERA OM BEHANDLINGSMÅLEN
- Smärtfrihet i vila.
- Patienten ska kunna erbjudas en god/acceptabel nattsömn.
- Optimal och kontinuerlig smärtlindring, som INTE sker på bekostnad av oacceptabla
biverkningar.

Hjärnmetastaser
Symtom: Yrsel, huvudvärk, krampanfall, känd cancer?
Diagnostik: CT-hjärna. Oftast ses även ödem kring metastasen.
Behandling: Högdos kortison (+ulcusprofylax), ev antiepileptikum (Stesolid) vb,
Komplikationer: Risk för nya kramper, medvetslöshet och/eller inklämning.
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Skelettmetastaser – palliativ kirurgisk behandling
Vilka tumörer ger oftast skelettmetastaser:
- Bröst
- Prostata
- Lunga
- Njure
- Thyroidea
- GI-kanalen
- (Myelom – sköts av hematologen)
Vid okänd primärtumör: Gissa på LUNGCANCER eller NJURCANCER.
Av de patienter som presenterar med spinala metastaser så är primärtumören i lungan i
50 % av tillfällen.
Osteolytisk (upplösande): Lunga, njure, GI.
Sklerotisk (förhårdnade): Bröst och prostata.
Mixed: Bröst och prostata.

Palliation vid skelettmetastaser
-

Kemo-/hormonell terapi
Denosumab

- Strålbehandling
- Analgetika

Komplikationer till skelettmetastasering
-

Smärta
Extremitetsfraktur – 8-10 %

- Anemi
- Paraplegi – 4-6 %

- Bisfosfonater
- Ortopedisk kirurgi
- Hyperkalcemi – 1-8 %

Målsättning med palliativ kirurgi
Smärtlindring framförallt. Bevara rörlighet och funktion för att se till att patienten
klarar sig själv. à Öka livskvalitén. Rekonstruktionen måste hålla livet ut!
25 % får komplikationer associerat till operation.
Risken för misslyckande efter operation för patologisk fraktur är 11 % på KS Solna.
För att välja rätt operation så måste man veta något om patientens allmäntillstånd och i
vilket skede av sjukdomen patienten befinner sig i.

Kotmetastaser
SYMTOM: Smärtor lokalt i ryggen. Bandformiga smärtor över thorax och bål, radierande
till nedre extremiteter. Kraftnedsättning, ataxi, sensibilitetsnedsättning.
Kraftnedsättning, ataxi, sensibilitetsnedsättning. Blås-, tarm och analsfinkterpares är
sena symtom som man vill undvika.
AKUT OMHÄNDERTAGANDE:
- Gradera neurologisk funktion.
- Röntgen och MR
- Högdos steroid tex Betapred 16 mg iv.
- KAD?
- Smärtlindring.
VAL AV PATIENTER TILL OPERATION:
- Förväntad överlevnad – kan man gå ska man börja med att stråla. Kan patienterna
inte gå och förloppet är kort är op indicerat.
- Neurologiskt bortfall
- Smärta
- Utbredning av destruktion.
Neurologisk funktion är det viktigaste. Hur länge har den neurologiska funktionen varit
påverkad och vad är det neurologiska bortfallet?
NEUROSTATUS MÅSTE GÖRAS PÅ DESSA PATIENTER!!! Symtom >72 h à låg
sannolikhet att återfå funktion efter op.
BEHANDLING – NIVÅ
Halsrygg: Sällan paraplegi. Strålbehandling ofta tillräckligt.
Bröstrygg: Störst risk för paraplegi. Störst op-indikation
Ländrygg: Ofta smärtproblem med rhizopati (nervrotskompression). Strålbehandling
ofta tillräckligt.
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KIRURGI BEHANDLING – TYP AV INGREPP
Enbart laminektomi – 20 %
Laminektomi + stabilisering – 80 % (längre ingrepp)
Blödning kan lätt uppgå till 1500 ml, op. Tid 3 timmar.
Endast ca ¾ uppnår bättre funktion och en del även återigen gångare.

Symtomkontroll i praktiken
Illamående. Tarmobstruktion. Kakexi, nutrution och dropp.

Illamående/kräkningar
ORSAKER OFTA MYCKET BESVÄR:
- Obehaglig upplevelse
- Rädsla för illamående/kräkningar
- Svårt att behålla mat/dryck
- Sur och bitter smak
Illamående klassa lika illa som smärta av patienterna.
MEKANISMER – emetogena impulser från olika håll.
- Balanssinnet
- Läkemedel, gifter.
- Blod, likvor.
- GI-kanalen
- Obehagliga upplevelser, oro, ångest.
- Stark smärta.
Regleras ifrån kräkcentrum (NTS) och CTZ (kemotriggerzonen).
CTZ – känner av blodet (salt, gifter osv)
Kräkcentrum – impulser ifrån organ samlas in och utför kräkningen.

Triggerzonen – D-2, 5HT-3 à
Balanssinnet – H-1, Ach à
Överordnade cerebrala Centra à
Magtarmkanalen: 5HT-3, 5-HT-5, D-2 (primperan. Sofran) à
ANAMNES OCH STATUS:
- Illamående eller kräkning?
- Minskat illamående efter kräkning?
- Dygnsvariation? Koppling till måltid?

àKRÄKCENTRUM
5-HT2, H-1, Ach, opiod.

- Vad består kräkningen av?
- Svårighetsgrad – VAS?
- Aktuella läkemedel?
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Hos 1/3 av patienterna finns det flera orsaker till illamåendet. Om flera antiemetika
används skall dessa ha olika angreppspunkter.
BEHANDLA BEHANDLINGSBAR ORSAK TILL ILLAMÅENDET!
LÄKEMEDELSBEHANDLING I PRAKTIKEN – 3 FÖRSTHANSPREPARAT:
1. Vid GI-stas och funktionell obstruktion: Primperan 10-20 mg x 3
2. Vid kemiska orsaker: Haldol 0,5-2,5 mg x 2
3. Vid mekanisk tarmobstruktion, rörelsesjuka: Postafen 25 mg x 2
NÄR BEHANDLINGEN SVIKTAR
- Lägg till Betapred 4-6 mg x 1.
- Serotoninantagonister – Odandsetron
- Oxascand eller Temesta (Lorazepam)
- Minska sekretionen – Buscopan, Sandostatin, Omeprazol.
- Behov av PEG?

Tarmobstruktion
Försämrad passage av tarminnehåll – mekanisk eller funktionell orsak.
Påverkar livskvaliteten negativt – illamående, kräkningar och buksmärta.
PREVALENS
- 3 % av alla avancerande cancer
- 11-42 % ovarialcancer
- 5-24 % kolorektalcancer
PROGNOS – DÅLIG OM INOPERABEL
- 64 dagar mean survival. Inoperabel ofta vid sent palliativ fas.
ORSAKER
- Tumörinfiltration i tarmväggen
- Tryck på tarmväggen av tumör utifrån.
- Carcinomatos (ifrån mesenteriet)
- Benigna postoperativa adherenser.
- Bezor – klump i tarmen som fastnat på trångt ställe
- Andra orsaker (nedsatt peristaltik, kombination av ovanstående)
PATOFYSIOLOGI
- 2 liter/dag per oralt intag. 8 liter/dag sekretion från GI-kanalen.
- Obstruktion à ackumulation av vätska à distention, smärta, illamående och
kräkningar.
- Om akut tillstånd – kan behöva åtgärdas akut hos ”frisk” pat MEN man tänker
annorlunda hos den palliativa patienten.
SYMTOM: Titta på patienten. VAD ska pallieras? VEM ska pallieras? PRIMUM EST NON
NOCERE.
BÖS: Visar dilaterade tarmar, gas-vätskenivåer.
CT: kan visa orsaken till stoppet. Kan något göras?
KIRURGISK BEHANDLING
Vi vill göra minsta möjliga skada – Stent? PEG?
Laparotomi: Förutsättning för att lösa hindret? Kommer pat att läka efter kirurgi? Alb?
Ascites? Kakexi? Förväntad överlevnad? Livskvalitet? Stomi? Tarmbypass?
Adherenslösning?
Informera patienten om olika utfallsscenarion efter operation – Vad vill patienten?

Cancerkakexi
Kännetecknas av viktförlust, pågående förlust av muskelmassa med eller utan förlust av
fett. Komplext metabolt syndrom där rubbad ämnesomsättning är en följd av
hormonella faktorer, kronisk inflammation, utsöndring av tumörfaktorer. Kan inte
återställas genom enbart nutrutionsstöd. En fet man kan också vara kakextisk då han
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kan sakna muskler. Mer än 80 % av alla patienter med cancer utvecklar kakexi. Orsakar
upp till 20 % av alla dödsfall i cancer. Prognostiskt dåligt tecken.
NUTRUTIONSBEDÖMNING
- Aptit och födointag (proteiner)
- Metabol status och inflammation (Alb, CRP)
- Viktförlust (tidsperiod viktig)
- (BMI)
- Muskelmassa och muskelstyrka
- Funktionsnivåer
- Psykosocial situation.
ENERGIKRAV
- Vikt x 25-30 kcal = energibehov för uppegående
- Vikt x 1-2 gram/protein = proteinbehov.
NUTRUTIONSSTÖD TILL PATIENTER MED CANCER I PALLIATIVT SKEDE
Övergripande mål – förbättrad livskvalitet. Viktigt beakta patientens autonomi. Bedöma
var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Informera om målsättning med
behandling. Utvärdera effekt! à förbättrat immunförsvar, minska risken för trycksår,
öka möjligheten att tolerera onkologisk behandling och öka möjligheten till ett aktivt liv
VÄTSKEDROPP ELLER INTE?
FÖRDELAR: Undvik dehydreringssymtom; oro, konfusion, kramper.
NACKDELAR: Lindrar inte törst! Risk för hjärtsvikt. Ödembildning, ascites. Ökad
slemproduktion. Ökad andfåddhet. Behov av iv-infart med dess risker. Medikaliserar
döendet?

CANCER – blandat
Huvudhalscancer
HH-cancer utgörs av nio diagnosgrupper:
1. Läppcancer
2. Munhålecancer
3-5. Oro-, naso- resp. hypofarynxcancer
6. Larynxcancer
7. Spottkörtelcancer
8. Näs-, bihåle- och mellanörecancer
9. Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd
primärtumör
EPIDEMIOLOGI
1414 nya fall 2015. Utgör 2,2 % av alla nya cancerfall. Ökning med ungefär 12 % sedan
2010. 2/3 av patienterna är män.
RISKFAKTORER OCH PROGNOS
80-90% skivepitelcancer där de huvudsakliga riskfaktorerna är rökning och alkohol.
Ibland virusrelaterat: orofarynx (HPV) och nasofarynx (EBV)
5-årsöverlevnad för HH-cancer 67 % under åren 2008-2012. För orofarynxcancer
(tonsill-) ca 70 %. Stor spridning inom gruppen (90% - läpp, 30% - hypofarynx)
SYMPTOM
Ofta sen diagnos (60% stadium III - IV) pga ospecifika och vaga symptom
Kan likna förkylning. Knöl, sår, halsont, nästäppa, blödning, dysfagi eller synlig eller
palpabel tumör kan inge misstanke.
UTREDNING
• ÖNH-undersökningà Remiss till ÖNH
• Om malignitetsmisstanke där - utredning enligt SVF
• Cytologi, skopi (panendoskopi) à DT, MRT, ultraljud
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BEHANDLING – KIRURGI
Kirurgisk behandling av primärtumören och utrymning av halsens lymfkörtlar.
Återfall: salvage-kirurgi: kompletterande kirurgisk behandling när primärbehandlingen
inte gett tumörfrihet
BEHANDLING – STRÅLNING
• Extern strålbehandling
• Radikal 68-70 Gy, preoperativ 46-70 Gy, postoperativ 60-70 Gy
• Fraktionering: 2 Gy/dos -> 68-70 Gy under 7 veckor. Konventionell fraktionering: 2
Gy/d, 5d/v
• Brachybehandling
• Biverkningar: mukosit, muntorrhet, skelettpåverkan, hypothyreos (10%)
VAL AV BEHANDLING
• Små, begränsade tumörer (T1): kirurgi/strålning lika bra
• Större, mer utbredda tumörer (T2-T3): kirurgi + strålning
• Salvage-kirurgi vid primärstrålade tumörer som recidiverat
• Cytostatika: palliativt
TUMÖRBIOLOGI
>90 % är skivepitelscancer och ofta heterogen histopatologisk bild. Spridning till
regionala lymfkörtlar ovan clavikeln. Ovanligt med spridning till lunga och skelett samt
lever och hjärna.
ANALYSER
- EGFR – möjligt med tyrosinkinashämmare
- CCND1
- ERBB2 (HER2/NEU)
- MYC
VIRUS-DIAGNOSTIK
• HPV-PCR-analys (golden standard). 40-90 % av fallen. Positiv p16-färgning kan
indikera HPV-genes. Vid tonsill- och tungbascancer.
• EBV diagnostik vid nasofarynxcancer – färgning för att utröna ursprung av
metastaser bla. EBV-DNA för att detektera återfall.

Njurcancer
INCIDENS: 1000 fall/år i Sverige. Dubbelt så vanligt hos män. Ovanligt för 40 åå.
Vanligare i 70 åå. Ca 10 % av all njurcancer är papillär cancer. Klarcellig är vanligast.
MORTALITET: 600 personer dör varje år i njurcancer. Överlevnad ökade 35% à55 %.
PROGNOS: Tumörstadium och celltyp. Incidentellt
upptäckta njurcancer har bättre prognos. Sprids lätt
med blodet och bildar ofta metastaser. Ca 50 % botas.
SYMTOM:
- Hematuri (50-60 %)
- Buk/flanksmärtor
- Palpabel tumör (30-40%)
- Generella
UTREDNING
Cystoskopi vid hematuri
DT-njurar (ev MR)
Biopsi: vid oklar diagnos, eller om tumören är en
misstänkt metastas.
KURATIV BEHANDLING
- Kirurgi
- Nefrosparande – partiell nefrektomi (T1)
- Komplett nefrektomi (T2+)
- Skopi fördelaktigt
- Binjureresektion vid misstanke om tumör eller tumör i övre delen av njuren.
- Lymfkörtel endast om misstänkt patologisk
- Ej adjuvant behandling.
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UPPFÖLJNING
80-85 % metastaser inom 3 år.
A: allmän undersökning
B. Blodprov
C: CT-thorax
D: CT-thorax och buk
PALLIATIV BEHANDLING
Nefrektomi: vid gott performance status eller vid blödning/smärta i palliativt syfte.
Metastasresektion: solitär metastas, lokalrecidiv, lokaliserade metastaser.
Målrikad behandling: stabiliserande och bromsande. Ej kurativ. Första linjens
behandling:
- Sutent och Votrient (TKI) : god prognos
- Torisel (proteinkinashämmare): dålig prognos.
Strålning: Endast vid skelettmetastaser. Cytostatika har ingen plats i behandlingen.
Hyperkalcemi, handläggning
- Rehydrering med 3-5 l NaCl med ev tillsats av bisfosfonat.

Endometriecancer
= corpuscancer = livmodercancer
1300 drabbas årligen. Uppstår främst efter klimakteriet och medianålder 69 år, medel
63 år. 10 % är yngre än 50 rå:
RISKFAKTORER: övervikt, östrogenexponering, barnafödande, diabetes, vissa LM,
ärftlighet (Lynch syndrom och PCO). P-piller och rökning är skyddande.
INDELNING
- Typ 1 – Endometroid – mer kopplad till riskfaktorer.
- Typ 2 – serös, klarcellig och anaplastisk – aggressivare och sämre prognos.
5 års-överlevnad 85 %.
KURATIV BEHANDLING
- Kirurgi – hysterektomi + SOEB (salpingo-ooforektomi bilateralt) med/utan
lymfkörtelutrymning.
- Brachy – alternativ till kirurgi för inoperabla patienter.
POSTOPERATIV BEHANDLING
- Cytostatikabehandling (paklitaxel/karboplatin x 46)
- Primär extern strålbehandling 45-46 Gy/23-25
fraktioner mot bäckenfältet.
PALLIATIV BEHANDLING:
- Kirurgi
- Brachy
- Cytostatika
- Strålbehandling
- Hormonbehandling
PROGNOSTISKA FAKTORER
GOD PROGNOS
Mutationer: PTEN, PIK3C, ARIDA1A
Histologisk bild: Endometroid
DÅLIG PROGNOS
Mutationer: p53, avsaknad av progesteron och/eller östrogenreceptorer.
Histologisk bild: klarcellig, serös, carcinosarkom.
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Kolorektal cancer – introduktion
Rektal cancer
Definition: Tumörens nedre begränsnings ≤15 cm från anala omslagsvecket, mätt med
stelt rektoskop. Ungefär 2100 nya fall per år i Sverige.
Neoadjuvant strålning möjlig här.
Koloncancer
Ca 4000 nya fall/år i Sverige. Något vanligare hos kvinnor än män.

Canceruppkomst

5-7 år tar det för en coloncancer att utvecklas.
APC-mutation är första mutationen i utvecklande av coloncancer.
Normalt epitelàHyperproliferativt epitelàlitet adenomàstort adenomàcoloncancer

Etiologi
RISKFAKTORER: Ålder, hereditet, Diet (rött kött, mycket fett, lite fibrer), Tobak,
alkohol, obesitas, diabetes, IBD.
FRISKFAKTORER: Motion, ASA, Latte.
30 % av CRC kan förebyggas (Kost/livsstil). – jmfrt 15000 % för rökning och lungcancer.
Finns många studier som visar att OR att drabbas av recidiv var 0,1-0,2 om man tog ASA.
Högre OR om man INTE tog ASA efter.

Screening för kolorektal cancer i Sverige

67 % av cancer upptäcker man tack vare detta. Har funnits i Stockholm sedan 2008:
- 60-69 år. Mäter F-Hb. Pos à Koloskopi à minskar relativ dödlighet i CRC 15-20 %.
- SCREESCO: en studie som ska visa att screening är bra.
Viktigt att undersöka ALLA patienter som har blödningar analt. Finns cancerfall även
bland unga! – allt är inte hemorrojder.

Ärftlig kolorektalcancer – ca 15-30 % av alla tumörer
1. Familjär adenomatös colonpolypos (FAP): APC mutation. 250 kända familjer i
Sverige.
2. Ärftlig icke-polypös coloncancer LYNCH SYNDROM. Livstidsrisk ca 70 % (2-4 % av
all CRC), ovarie/endometriecancer också ökad risk.
3. Individer med två nära släktningar. Förhöjd risk (10-20 %).
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Symtom
Högersidig: Ger ej förändrade tarmvanor. Ibland blod i avföring. Anemi à Trötthet,
yrsel och hjärtklappning.
Vänstersidig: Förändrade tarmvanor. Synligt blod/slem per rektum, ev diffus
smärta/uppblåshet.
20-30 % av både höger och vänster har akut debut med ileus/perforation/(blödning).
Sena symtom: Viktnedgång, asites, ikterus. Ofta metastaserad (typiskt i lever/lunga)

Diagnos
-

Avföringsprov – spårar blod – F-hb
PAD

- Rekto/proktoskop
- Koloskopi

Sjukdomsutbredning
Överväxt, lymfbanor och hematogent spridning är de 3 möjliga spridningsvägarna.
UTREDNING:
- DT: metastaser i lever och lunga?
- MRI: Rektum vid rektalcancer
- CEA: Viktig tumörmarkör och högt värde är en dålig prognos. Sjunker efter
operation – bra för att sedan upptäcka recidiv.
- PET, ultraljud/MR lever.
TNM-indelning är jätteviktigt vid
rektalcancer eftersom detta avgör om
man ger neoadjuvant strålning – T och
N status som avgör
Genomväxt genom musularis = invasiv
cancer.

Långsam ökning av relativ överlevnad
för CRC. Rektalcancer var under 60-talet en sämre prognos men nu så är nästan
rektalcancer en bättre prognos pga ex neoadjuvant strålning och minskade recidiv.

MDT-konferans
Pre och postop. Kirurger + onkologer + radiolog + patologer + kontakt-ssk
Bättre överlevnad för de som opereras elektivt.
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Kolorektalcaner – kirurgisk behandling
Enskilt viktigaste faktorn för att bli botas. Ett försök, var förberedd!
KIRURGISK TEKNIK
- Marginal
TME = total mesorektal excision
- Central ligering av kärl
Vid behandling av CRC. Endast vid
- Lymfkörtlar
rektumresektion. En metod som
innebär att man på ett förfinat sätt
- ”en bloc” resektion vid överväxt.
tar bort tumören med ordentligt
PATIENTEN
marginal utan att sprida
- Vikt (nutrition), co-morbiditet, tobak/alkohol.
tumörceller. Genom att använda
- Klarar patienten en komplikation?
sax/diatermi håller man bindväven
- Planera resektion, andra organ?
intakt.
- Tidigare kirurgi
- Postoperativ funktion.

Kärlförsörjning till kolon/rektum
Direkt överväxt på andra organ kan opereras bort. Lymfbanorna följer tarmarna och
sedan till aortan. Ju mer central ligatur som sätts à större del av lymfsystemet följer
med à bättre chans för bot.

Coloncancer – operativa åtgärder
Högersidigt hemikolektomi
Halv transversum och colon ascendes tillsammans med caekum tas bort samt den mest
distala delen av ileum à anastomos mellan tunntarm och tjocktarm. Sällan stomi.

Vänstersidig hemikolektomi
Tar bort halva transversum och descendes. Anastomos mellan transversum och rektum.
Postperativa risker: ANASTOMOSLÄCKAGE! Ju längre ner man kommer ju högre risk.
Sigmoideumresektion
Endast sigmoideum som tas bort. Före eller efter colica sinistra – vart sätter vi
kärlligeringen?

Rektalcancer – operativa åtgärder
Rektumresektion; låg främre resektion (LFR, LAR) med anastomos.
Över 5 cm från ändtarmsöppningen.
Är öppen kirurgi tar man tar stora mediallinjesnitt eller
- Laparaskopisk kirurgi – Snabbare återhämtning, färre ileus/bråck.
- Robotassisterad laparoskopisk kirurgi – färre konverteringar
- Lokala excisioner – mindre cancer.
Ca 2,6-26 % får anastomosläckage!!!
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Risken för läckage ökar desto mer distal anastomosen är. Tarmrengöring före och
användning av loop-ileostomi innan man kan se att stomin läkt ihop.
Ej inkontinensbesvär. Relativt friska patienter.
Abdominoperineal resektion (APR) = rektumamputation
5 cm nedan. Man tar bort rektum och lägger upp en konstant stomi. Svårt att sitta. Kan
ge dålig kontinens
Hartmanns operation: Rektum och mesorektum avlägsnas men ingen anastomos
bildas. Den kvarvarande delen av rektum lämnas kvar. Kolostomi läggs upp.

Akuta fall
20 % är akut debut. – kolonileus pga ileus à
- Bara avlastning: olika typer av stomier
- Resektion+avlastning: först avlastning och sedan planerat ingrepp.

Kolorektalcancer - Cytostatika och strålbehandling
REKTAL: Preoperativ neoadjuvant strålning + kirurgi
COLON: Kirurgi + adjuvant cytostatika

Preoperativ strålbehandling – rektalcancer - KURATIV
Radiologiskt TNM (rTNM)
GOOD (30-50 %) – Låg recidivrisk à ingen strålbehandling.
BAD (40-60 %) – 5 Gy x 5=25 Gy. Kirurgi inom 2-4 dagar (dock nya riktlinjer)
UGLY (10-15 %) – 1,8 Gy x 28 = 50,4 Gy + konkomittant cytostatika
Bad och ugly som behandlas med strålbehandling à minska recidivrisk efter TMEkirurgi. Målet är att endast minska risken för lokalrecidiv.
BIVERKNINGAR
AKUTA: smärta rygg/ben, diarré, infektioner i perineum efter rektumamputation.
SENA: Försämrad sfinkterfunktion, sexuell dysfunktion, ovanliga biverkningar såsom
bäckenfrakturer och sekundära maligniteter.
Strålning är en dålig behandling för coloncancer då tarmarna längre upp rör på sig
àsvårt att fokusera strålningen.

Adjuvant cytostatika – coloncancer – KURATIV

Stadium III – lymfkörtelspridning alltså
Stadium II Högriskpatienter:
- T4-tumör
- Tumörperforation
- Obstruktion
- Intravasal växt
- Perineural växt
- Låg differentiering
- Lgll <12
Stadium II med dåliga faktorer kan alltså också får cytostatika.
Cytostatika à färre recidiv och ökad överlevnad + förbättrad överlevnad.
- Förutsatt att behandlingen starta <6(-8) v efter kirurgi.
- Behandlingstid: 6 månader. 3 månader i framtiden?
Man kan halvera antalet recidiv! Låg risk – ett preparat. Hög risk – flera preparat.
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Adjuvant cytostatika – rektalcancer? – KURATIV
Har ej bevisat ökad överlevnad. Är neoajduvant strålning som gäller för rektalcancer.
Stadium III, högrisk? – är kontroversiellt! Ges ej i Sverige! Endast i specialsituationer –
ingen föregående strålbehandling och bedömning att det ändå är hög risk för recidiv.

Palliativ behandling
METASTASLOKALER
COLON: Lymfkörtlar, lever, peritoneum, lunga (ovarier, binjurar, skelett, pleura)
REKTUM: Lymfkörtlar, Lunga, lever, peritoneum (skelett, binjurar, pleura, CNS)
VILKA PATIENTER?
Gott allmäntillstånd och performance status. Acceptabel lever- och njurfunktion. Större
risk med cytostatika hos äldre patienter.
TYPER AV PREPARAT
Traditionellt; 5-FU, Irinotecan (topoisomerashämmare), Oxaliplatin (platinum).
Target therapy: Panitumumab/Cetuximab (EGFR-hämmare), Bevacizumab.
VINST
Ca 6 månader utan behandling. Ca 9 mån med en behandling. Ca 24 månader (!) för
trippelbehandlingar och ÄNNU högre för target therapy som börjar komma.
CYTOSTATIKABEHANDLINGEN
Cytostatika 1:a linjen i 2-3 månader à utvärdering; klinik, rtg, tumörmarkörer à
1. Stabil sjukdom/regress à fortsatt cytostatika 2-3 mån
2. Progress à byte till 2:a linjens cytostatika, 3:de…
à Behandlingspaus ”semester” i 2-3 mån

Cytostatika biverkningar – CRC behandling
VANLIGA:
- Diarré + andra slemhinnebesvär (mukosit)
- Hudbesvär, hand-fotsyndrom
- Neuropati – kumulativ à begränsad faktor
ANDRA VANLIGA BIVERKNINGAR:
- Benmärgssuppression à risk för neutropen sepsis.
- Fatigue, illamående, kräkningar, hjärttoxicitet mm.

Target therapy
EGFR-hämmare – Ceftuximab/Panitumumab
Prediktiva faktorer måste finnas för att behandling ska försökas
RAS - mutation eller wildtype?
Indikation: Avancerad CRC med RAS = ”wild type”. KRAS mutation måste finnas!
Även NRAS och BRAF är mutationer som kan föranleda behandling. Dessa är mutationer
i reglerande proteiner ”down stream”. KRAS är en onkogen som leder till tillväxt.
Biverkningar: kraftig acne bland annat.
Angiogeneshämmare – Bevacizumab
Hämmar angiogenes. I kombination med cytostatika visar detta lovande resultat.

Skillnader kurativbehandling colon- respektive rektalcancer
Kolon: Adjuvant cytostatika till högrisk för att minska recidiv-/metastasrisk.
Strålning är inte indicerat pga fixeringssvårigheter à tarmtoxicitet.
Rektal: Neoadjuvant strålning som dödar eventuella existerande mikrometastaser
samt ev möjliggör radikal kirurgi. Inte lika säker vinst med adjuvant cytostatika.
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Kolorektalcancer - Lokaliserad metastatisk sjukdom
- MDT konferens före beslut om palliativ behandling!
- Kurativt syftande åtgärder kan finnas!
Behandling med kurativ intention för patienter med metastaser i lever, lunga och
peritoneum diskuteras under detta kapitel.

Levermetastaser
- Synkrona: upptäckts samtidigt som primärtumören eller innan behandling.
- Metakrona: >6 mån efter att primärtumören upptäcks.
Primärt resektabla eller primärt irresektabla metastaser.
30 % överlevnad för resektabla metastaser.
Initialt ej resektabla ca 23 % överlevnad.
Man slänger alltså på: cytostatika +/- antikroppar och resektion i dessa fall.

Hur har man ökat andelen som genomgår resektion?
1.
2.
3.
4.

Reviderat resektabilitetskriterier.
Bättre kemoterpai + monoklonala antikroppar à minskas tumörvolym
Ökad volym av kvarvarande lever-portaembolisering/-ligatur.
Användning av parenkymsparanade tekniker – radiofrekvens/mikrovågsablation.
5. Acceptans för mindre kirurgisk marginal.
80-85 % anses vara irresektabla à 0-5 % 5 års-överlevnad
10-15 % anses vara resektabla à 20-40 % 5 årsöverlevnad.
Lägger man till kemo+antikroppar à 30 % resektabla och 5 årsöverlevnad för dessa
blir 30-50 %!
En ren palliativ situation kan bli kurativ! Eller öka övelevnad mha cytostatika och
monoklonala antikroppar.

Resektabilitet och operabilitet – tidigare kriterier och nya
- Antal metastaser (<4)
- Unilobär sjudom
- Metstasstorlek (<5 cm)
- Resektionsmarginal (>1 cm)
- Inga extrahepatisk sjukdom
Detta har tagit bort HELT! Man har sett överlevnadsförbättring.
De nya kriterierna:
- Alla metastaser som kan tas bort KOMPLETT samtidigt som
30 % av Future Liver Remnant finns kvar
- Även fall med extrahepatiska metastaser förutsatt att dessa
också kan tas bort.

Portavensembolisering
En metod för att få att den kvarvarande lever ska växa till innan
den sjuka delen tas bort! Kvarvarande lever kan öka ifrån 17 à
33 %.
Man coilar kärlen till de sjuka områden à tillväxt av de områden
som inte får venöst blod. Man kan endast se volym och inte
funktion.
Olika metoder för hur man opererar detta. Man kan coila och
samtidigt ta bort metastaserna på den delen som man vill ska
växa till. Sedan i en annan operation tar man bort den delen som
man vill ta bort. = Portaembolisering med tåvstegshemihepatektomi.
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ALPPS – associating liver partition with portal vein ligation for staged hepatectomy
En vidareutveckling av portavensembolisering. Involverar också tvåsteg där man rensar
den lob som ska vara kvar och man delar porta. MEN, man klyver också levern! Den
kvarvarande delen tillväxer ÄNNU (!) snabbare, 100 % på 6 dagar! Andra operationen
sker en vecka efter. Då tar man bort det sjuka preparatet.

Morbiditet och mortalitet
MORBIDITET (ca 30 %)
Blödning (sällsynt), galläckage (5-10 %, vanligast), leversvikt (”small for size”, ca 5-10
%. Detta som patienter dör av sen. Alltså för liten kvarvarande fungerande
leverparenkym), perihepatisk abscess (ca 5-10 %).
MORTALITET (1-3 %)
Kraftig reduktion senaste 20 åren pga: Förbättrad kirurgisk tekning, Låg-CVP anestesi,
centralisering av leverkirurgi.

Lokal ablation
Alternativ till resektion. Tumörstorlek och lokalisation avgör. Leverfunktion och
komorbiditet måste också ta hänsyn till!

Lungmetastaser
Akut påkommen dyspné hos patienter med lungmetastaser/lungcancer:
- Lungemboli; på grund av koagulationspåverkan.
- Pleuravätska
- Vena cava syndrom/stokes krage.
- Metastas/spridning som trycker på bronker.
- Perikardvätska
Kirurgisk resektion:
- Solitära lungmetastaser eller metastaser i en lob.
- Synkrona levermetastaser; EJ kontraindikation
Stereotaktisk strålning. EJ neoadjuvant eller adjuvant cytostatika. 25 % 5-årsöverlevnad.

Peritoneal carcinos (PC) och HIPEC
9 % av patienterna med kolorektal utvecklar PC. Enda metastaslokalen hos 5 %.
Potentiella kandidater för cytoreduktiv kirurgi och HIPEC (Hypoterm IntraPeritoneal
Cytostatika); ca 250 st/år i Sverige. GENOMFÖRANDE AV HIPEC:
- Tre faser: 1. Resektion. 2. HIPEC. 3. Rekonstruktion/stoma
- Cytostatika ges direkt i buken för detta ger högre koncentration. à dödar
cancerceller, potentierar kemoterapi och ökar vävnadspenetrationen.
PROGNOS – PC
TIDIGARE: Endast palliativ behandling. Medianöverlevnad 3-6 mån.
IDAG: Peritoneal carcinos = metastas i ett organ. Cytoreduktiv kirurgi och HIPEC à 20
% 5-årsöverlevnad.
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Hudcancer – OBS! Ej del av kirurgikursen
UVA är en strålning som orsakar DNA-skador i melanocyter och keratinocyter.
UVB är den typen av strålning som ger bränna och skadar huden direkt.
Solskyddskräm som är upp emot SPF 30 skyddar inte mot UVA om det inte
uttryckligen står det! Hellre högsolskyddsfaktor eller inget alls! à riskbeteende då
man inte bränner sig för att UVB blockeras men UVA släpps igenom lika mycket.
Skivepitelcancer + Malignt melanom = Malign hudcancer (exl BCC) och är nästan lika
vanligt som bröstcancer och prostatacancer.
5 % årlig incidensökning i Sverige, kvinnor något mer ökande än män. Procentuell
dödlighet minskar, men antal döda ökar. Dubbelt så många dör av MM i Sverige jämfört
med i trafiken.

Malignt melanom
Olika former/växtsätt;
- Nodulärt, ytspridande, lentigo maligna melanom (LMM), melanom-in situ.
- Övergångsformer (patologen kan inte bestämma).
Handläggning
- Dermatoskopi + kunskap à beslut om att excidera med marginal eller ej.
- Sällan bråttom. Ej delexciderad eller biopsi
- Radikal kirurgi + PAD är ”facit”
Riskfaktorer
- Ovanligt många nevi. Tidigare MM.
- Ljushyade – (Fitzpatrick I-II)
- Solarium, tidigare bränd i barndomen, tidigare UV-behandling (PUVA).
- Nedsatt immunförsvar. Stigande ålder

Melanocytära – ”pigmenterade”
1. Sortera bort alla mörka eller pigmenterade förändringar. Ex seb. Keratos,
fibrom, hemangiom.
2. Sortera ut 4000 melanom – ca 2000 är invasiva. 500 miljoner nevus i Sverige.
RISK: ärr/keloid, vårdens ansvar? Hälsoekonomi?
Ålder stor roll vid sortering av dessa tumörer! Noga med indikation hos unga!

ABCDE – inte världens bästa verktyg.
- Assymetry
- Borders – oregelbunden kant
- Color – flera färger?
- Diameter - >6 mm?
- Evolvement – utvecklar sig med tiden. DETTA VI GÅR PÅ!!!
PROBLEM: missar melanom som är små, kongenitala räknas med, mycket ofarliga tas
med. Missar nodulära melanom.
ATT DET KLIAR ÄR INTE EN SÄRSKILD MALIGNITETSSYMTOM!

Dysplastiskt nevus – pseudodiagnos?

Melanom uppstår (70-80 %) de novo. Banal nevi är en vanligare prekursor till melanom
än dysplastiska nevi. Dysplastiskt nevus är ett beningt nevus per definition! Svårt att
diagnosticera då det blir olika bedömningar av olika patologer. Klinisk och patologisk
dysplastiskt nevus är INTE samma sak.
Dysplatiska nevi oavsett dysplasigrad är INGEN OBEROENDE RISKFAKTOR för melanom
hos individen. Ingen studie visar att borttagning av dysplastiska nevus tjänar för
melanom-prevention.
Halo-nevus är en MINDRE cancerrisk!
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”Ugly duckling sign” – har visat sig att sannolikt vara bättre urvals/screeningverktyg
än ABCDE – ÄR EN RIKTAD MISSTANKE DÅ! Mycket större anledning till undersökning
än någon som vill screena flera stycken samtidigt.

Dermatoskopi
INTE BARA FÖRSTORING! Olja/sprit/vätska eller polariserat ljus tar bort ytreflektion
och låter oss lägga fokus strax under ytan – nya strukturer framträder då.
Titta på allt för att lära sig sortera ut uppenbart benigna, icke-melanocytära lesioner:
1. Uppenbara vaskulära lesioner.
2. Uppenbara seborroiska keratoser.
+ skabb?
Flertal algoritmer för att särskilja malignt från benignt finns. Olika system för olika.
Inget system finns.
FÖRSTA STEGET FÖR DERMATOSKOPI
1. Differentiering mellan melanocytär eller icke-melanocytär.
2. Differentiering mellan malignt och benignt.
Dermoscopic.com är en hemsida med bra instruktioner! Klicka på Turtorial.
MELANOCYTÄR ELLER ICKE-MELANOCYTÄR
MELANOCYTÄR: Fisknätverk = pimentnätvärk – är ALLTID melanocytärt –
beningt/malignt är nästa fråga.
Blått nevus = djupare nevus à annorlunda ljusbrytning. Inget annat. Hemangiom,
melanommetastas etc är rimliga diff diagnoser.
SEBORROISK KERATOS: milie-liknande cystor (vita prickar), ”hjärnliknande” utseende.
Komedoliknande öppningar. Ljusbruna, fingeravtrycksliknande strukturer.
VASKULÄRA LESIONER: röd ton. Väldigt lätt att känna igen om det saknar andra
karaktäristiska. Angiokeratom kan likna ett MM.
DIFFERENTIERING MELLAN MALIGN OCH BENIGN MELANOCYTÄR FÖRÄNDRING
”Menzies scoring method” är den metod som är bäst enligt många. Går ut på symmetri i
form och färg – finns detta är det benignt. 2 styckna negativa kriterier. Finns flera
positiva kriterier och några av dessa ska uppfyllas:
- Blue-white veils; det blåa tyder på en vertikal tillväxt. Positivt tecken för MM.
- Ärrliknande depigmentering: tydliga malignt positivt tecken.
- Multipla ”brown dots”: om avsaknad av negativa kriterier.
- Perifera svarta prickar: mikrometastaser av melanom.
- Multiplat grå/blå prickar: även detta tecken på mikrometastaser.
- Breddökat nätverk: positivt för malignt nätverk.
- Radial streaming
- Pseudopods: hur det ser ut i kanten gällande avgränsbarhet.

NMSC – ”hudcancer” – non melanoma skin cancer
1.
2.
3.
4.

Skivepitelscancer – totalt dominerande.
SCCIS (Mb Bowen) och Aktinisk Keratos = Förstadium till SCC.
Basalcellscancer/basaliom.
Några få sällsynta primära maligna hudtumörer; ex atypiskt fibroakantom (ser
ut och hanteras som aggressiv BCC), merkelcellscarcinom (högmaligna och
snabbmetastaserade), kutana metastaser.
Handläggning
Biopsi för diagnos innan åtgärd. Handläggning inte alltid kirurgi. PAD sällan ”facit”.
Riskfaktorer:
- Sol! – samlad UV-belastning under livet. Solkänslig hud. Hög ålder
- Ljus hy
- Immunosuppression, ffa efter organTx.
- Enstaka studier – högt fettintag och rökning.
Allt malignt eller halvmalignt som inte har melanocytärt ursprung.
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Basaliom – basalcellscancer – BCC
PAD-klass: används typ bara i Sverige.
- Typ 1a: Nodulär eller noduloulcerativ, lågaggressiv
- Typ 1b: Superficiell eller ytlig, lågaggresiva.
- Typ 2 och 3: Aggressiv
Specialvarianter finns.
Vart de sitter och hur djupt de växer spelar roll:
- Ytligt växande
- Väl sammanhållen (nodulär) växt.
- Aggressiv växt.
Lokalitet är starkt kopplad till aggressivitetsgrad biologiskt/praktiskt; hög
recidivfrekvens, växer djupt och är svåra och ta bort.
Metastaserar ALDRIG – karies dödar fler patienter. Dock lika svårt att fixa.
Lokal malign hudtumör. Växer långsamt. Många BCC kan dock vara SCC! PAD måste
dock avgöra.
KLINIK: Lite upphöjt, lite kärl i sig. Ibland central ulceration. På solbelyst område.
DIAGNOS: biopsera (nästan) alltid innan åtgärd och fråga efter växtdjup och växtsätt.
TYP IA: excision
TYP IB: ansikte; excsion, PDT x 2, kurrettage + kryo, 5-Fu. Ansikte: MOHS-kirurgi
(internationellt, ej Sverige): kroppen: kurettage + kryo, Imiquimod etc.
Aggressivare: Excision. Internationellt är det MOHS-kirurgi som gäller.
SAMMANFATTNING – BIOPSI (3 mm) OCH KIRURGI ÄR ALDRIG FEL.

Skivepitelcancer – SCC
RISKFAKTORER
- Ljushyade individer.
- Hög ålder (kronisk UV-exponering)
- Generösa solvanor.
- Immunosuppression.
Ca 80 % hittas på solexponerade områden.
HISTOPATOLOGI
- Högt diff SCC = mindre aggressiv. Mer välavgränsad.
- Medelhögt diff SCC
- Lågt diff SCC = mer aggressiv, mindre välavgränsade.
- SCC av keratoakantomatös typ.
HÖGRISKFAKTORER, borttagna SCC
- Diameter >2 cm.
- Tjocklek >4 mm.
- Immunosupprimerade pat
- Snabbväxande. Tumörlokalisation: läpp, öra eller genitalt.
- Tumörrecidiv
- Bristande radikalitet efter operation.
- Låg differentieringsgrad.
- Tumörväxt perineuralt, intravasalt eller i subcutis och/eller underliggande
strukturer
BEHANDLING
Kirurgisk excision alltid förstahandsmetod. Lågrisk 4 mm marginal med generöst
subcutistad. Hörisk 6 mm. MDT vid metastas.

Skivepitelcancer in situ – SCCIS = Squamous Cell Carcinoma In Situ
= Mb Bowen? Ej enligt patologerna men skitsamma. Samma behandling och
handläggning. Ingen bryr sig förutom patologerna.
BEHANDLING: kirurgi aldrig fel. Om man vill spara hud.
- Kurettage + PDT x 2
- Kurettage + kryo
- 5-Fu (Edudix)

Skivepitelscancer ur sår är MYCKET farligare än de som bara orsakas av
solskada.
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Aktinis keratos – en tidig variant av SCCIS
Ibland, klassifikation efter graden av skivepitelsdysplasi/atypi.
- Grad 1 – lätt
- Grad 2 – måttlig
- Grad 3 – svår
Incidens ungefär som SCC. MYCKET VANLIGT. Upp till 38 % hos >50 år.
Kliniska varianter; hyperkeratotis (fjälliga), pigmenterade, hypertrofa, Lichenoid,
Atrofiska, hudhorn, aktinisk cheilit.
Är ALDRIG en enskild lesion. Ska betraktas som en områdesskada. Vanligt på skalpen,
ansiktet etc.
Ca 10 % blir SCC på 10 år.
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Rättsmedicin – Sammanfattning
- Kunna skilja på olika typer av skador och skademekanismer.
Rättsmedicinalverket (RMV) ligger utan SLL och inom Justitiedepartementet.
Rättsmedicin, rättspsykiatri, rättskemi, rättsgenetik som styr av huvudkontoret.
Hör alltså ej till sjukvården/landstinget. Arbetar på uppdrag av polis, åklagare och
domstol. Finns 6 st rättsmedicinska avdelningar i Sverige.
Ca 80 st utvidgade rättsmedicinska obduktioner per år där misstanke om brott
föreligger. Ca 300 rättsmedicinska bedömningar yttrande per år.
Man kan även agera som sakkunnig i domstol och vara med på
brottsplatsundersökningar.
Det som skiljer ifrån patologi är att man samarbetar med polisen och att anhöriga inte
kan motsätta sig en obduktion. Man gör toxikologiska och biokemiska analyser. Även CT
och MR görs. Specialdissektioner och spårsäkringar är också något som skiljer dessa åt.

Dödsorsak vs dödssätt
Dödsorsak: Drunkning, hängning, lunginflammation osv
Dödssätt: Finns 5 stycken olika
- Naturlig död: SJUKDOM
- Onaturlig död: MORD, OLYCKSFALL, SJÄLVMORD.
- OKLART dödssätt.
Ca 100’000 dödsfall/år i Sverige. 5 % av dessa är ONATURLIGA vilket är lågt
internationellt = 5’000 per år.
Fallolyckor är den största onaturliga dödsorsaken. – ex Magda 89 år ramlar och bryter
höften och dör i pneumoni på sjukhuset à Fallet är dödsorsaken.
Intoxikationer (ca 500/år); förgiftning som är HUVUDORSAKEN.
Ospecificerade orsaker (ca 900/år); oklart vad detta är.
Onaturliga dödsfall (även misstänkta), okänd identitet/ ruttna, alkohol-/drogmissbruk
och oväntade död (inkl SIDS) leder till att den avlidna undersöks av rättsläkare.

Mål vid dödsfallsutredning
-

Uppskattning av dödstidpunkten.
Dödsorsak – ex drunkning? Men sen måste dödssättet utrönas.
Dödssätt – Onaturlig eller naturlig?
Rekonstruktion av händelseförloppet.

Vilka levande undersöks?
- Grova våldsbrott; Brottsoffer (målsägande) och misstänkta gärningspersoner.
- Våldtäktsfall (främst gärningspersoner)
- Sexuellt våld mot barn
OBS! Vid denna undersökning finns inga patienter! INGEN SEKRETESS DÅ FYND
RAPPORTERAS ÖVER! INGA PARTIER TAS – VI ÄR INTE PÅ MÅLSÄGANDE ELLER
GÄRNINGSPERSONENS SIDA.
Rättsmedicinare dokumenterar och datera skador, skadorna uppkomstsätt och
svårighetsgrad samt spårsäkring och rekonstruktion av händelseförloppet. INGEN
BEHANDLING!

Statistik
Honduras har flest dödsfall i världen – 92/100’000 dödsfall är mord.
MORD
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Stockholm, Göteborg och nu börjar Malmö komma ikapp. Män är överrepresenterad
men det beror bara pga sociala konstruktioner – typ. Kvinnor är överrepresenterade i
strypningsfallen.
I Sverige har vi totalt 100 dödsfall per år. Antal mord av skott ökar men familjevåld och
fylleknivslagsmål minskar. Gängkriminalitet och skott håller dock statistiken uppe.
Minst risk att bli mördad på tisdagar. Högst risk på lördagar för män. Högst risk för
kvinnor att bli mördade på torsdagar – längsta dagen i veckan?
Absolut minst mord i september – fullt upp med annat än att mörda varandra?
SJÄLVMORD
Stockholm har minst självmord per capita. Marginella skillnader egentligen.
Hängning är vanligaste självmordssättet. Hos kvinnor är läkemedel populärast.
Skott är nästan bara män. April är självmordsmånaden – även internationellt. Lågt i
februari men beror nog på att det är färre dagar.
Hälften av alla självmord har alkohol i kroppen.

Trubbigt våld
Dominerar vid olycksfall; allt som inte är skarpt. Tågolyckor ex.
- Slag med händer eller föremål
- Rivande/rispande
- Dragning
- Fall eller stöt mot hårt föremål/ hård yta.
Viktigt att beskriva skador som uppstår på svenska så att alla instanser förstår:
Hudsavskrapningar – exkoriationer
Blåmärken – hematom, kontusioner
Krossår/slitsår – lacerationer
Decollement – hudavlossning typ
Frakturer och luxationer

Hudavskrapningar
Mot hudytan snett riktat våld. Läker utan ärrbildning. Upprullning/uppskrapning av
överhuden. Skrap-/skrubbsår, rivmärken, nötningar.

Blåmärken
Hematom – små blodkärl som brustit under huden till följd av trubbigt våld. Kan
engagera kärl i huden, subkutant fett eller muskel. Då våglängden filtreras genom huden
blir blodets färg blått utifrån.
Ibland kan man se orsaken till det trubbiga våldet – ex bälte, piska, människobett,
greppmärken.
Tågrälsfenomen – smalt föremål à blodet rinner ut på sidorna pga tryck.
Sänkningshematom/Brillenhematom – typiskt efter skallbashematom.
DÅLIG SKALA – Stämmer inte alltid
- Grå-blå, röd – färskt
- Blå-lila – max några dagar
- Grön – minst 4-5 d
- Gul – ca 8 d
- Brun-röd – ingen skattning möjligt
Hemoglobin à Biliverdin (grön) à bilirubin (gul)
Faktorer som påverkan: lokalisation, ålder, hudfärd, sjukdomar/läkemedel, genetisk
variation.
Hos barn där man misstänker barnmisshandel kan man kolla bakom öronen efter
blåmärken. Blir det efter att förövaren drar barnet i örat.

Lacerationer
I huden genom; överhuden, läderhuden och/eller underhuden.
Snett riktat à slitsår. Direkt riktat à krossår.
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Special – Decollement, blodfylld sårhåla i subcutis.
Yttre skada – Ofta mot underliggande ben.
Inre skada – Mjälte, lever, aorta, tarm.
Orsak: Friktion + tryck
Karaktär: Ojämna kanter och vävnadsbryggor.
SKÄRSÅR
SLITSÅR
Jämna raka kanter
Ojämna kanter
Ej vävnadsbryggor
Vävnadsbryggor
Ej blodindränkning
Blodindränkning
Oskadad hud intill
Ofta ytligt skrap runt omkring

Skallfraktur
Stor individuell variation – inte livshotande i sig:
Skada på stora kärl. Söndertrasning av hjärnhinnor och hjärna genom intryckta
benfragment. Blodaspiration till följd av fraktur i skallbasen. Infektion.
OLIKA SKALLFRAKTURER:
- Linjärfraktur
- Kompressionsfrakturer; vid kompresion av kraniet. Ofta skallbas frakturer. I
samma riktning som den påverkande kraften.
- Impressionsfrakturer; orsakat av yttre våld, ex hammare.
Puppes regel – ett slag i bakhuvud kan ge en impressionsfraktur och
fall på huvudet efteråt kan ge ytterligare en fraktur.
- Epiduralblödning: utanför hårda hjärnhinnan – ofta våld mot
tinningen. Vanligen skada på a menigiea media. Intervall mellan
trauma och symtom – tar ett tag innan symtom.
- Subduralblödning: Under hårda hjärnhinnan. Vanligare. Ruptur av
bryggvener. Ofta endast trivialt våld. Vanligt bland
äldre/alkoholister – kan vara akuta, subakuta eller kroniska.
- Subarachnoidalblödning: I mjuka hinnornas maskrum.
Vanligen på hjärnbasen. Spontan eller traumatisk. Våld mot käkvinkel,
mastoideusområdet och nedersta delen av nackbenet. Aa Vertebrales
eller aa basilaris är ofta de inblandade kärlen.

Stickskador
Ofta medföljer polisen till akuten och de tar hand om anmälningar
osv. Tvätta och fota innan suturer sätts! – underlättar för rättsmedicinska bedömning.
Ofta svårt att bedöma vilket tillhygge som orsakat sticksåret.
DÖDSORSAKER
- Förblödning (inre, yttre)
- Blödning i hjärtsäcken
- Blodaspiration
- Pneumothorax
- Luftembolism
- Skador på inre organ
- Infektion (skada på GI-kanalen)
Avvärjningsskador: Då man försöker värja, avväpna eller skydda sig själv. Främst
armar och händer. Ofta mer oregelbundna skador på händerna bland annat.
Annans vållande: Genom kläder! Stort antal skador. På ryggen eller ansiktet. Skador
nedifrån. Djupa skador. Skaderiktning nedifrån och inte uppifrån.
Eget vållande: Simulerande (ytliga och åtkomliga skador). Suicid(-försök).

Rättsintyg
Ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av misstänkt
brott. Kan avse brottsoffer eller misstänkt gärningsperson. Underlag för att bedöma om
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brott har begåtts. Begärs av polis/åklagare. Avser alltid levande person.
VEM SKRIVER RÄTTSINTYG
1. Rättsläkare
2. (RMV’s kontraktsläkare)
3. Läkare utan krav på särskild kompetens.

Samtycke

FÖR UNDERSÖKNING
- Målsägande – alltid (specialfall barn, medvetslösa mm) – man kan alltså inte tvinga
målsägande till medgivande för undersökning.
- Misstänkt – krävs ej vid brott som kan ge fängelse. – grov misshandel, rån, våldtäkt.
FÖR UTFÄRDANDE AV RÄTTSINTYG
- Målsägande – krävs ej vid grova brott (>1 års fängelse) – inhämtning av journaler
kan ske utan samtycke.
- Misstänkt – krävs ej vid brott som kan ge fängelse.

Rättsintyget
Ska vara objektivt, begriplighet och språket är därför viktigt! – Viktigt att förklara
facktermer och ange säkerheten i varje påstående. Undvik möjlighet för misstolkning.
PROTOKOLL OCH UTLÅTANDE
Protokoll: Varje skada (en punkt) eller varje grupp av skador (en punkt). Det som ska
anges är:
- Skadans storlek (a x b cm)
- Skadans form (strimformad, båtformad, halvmåneformad etc)
- Skadans karaktär (skarpkantad)
- Skadans läge (… cm från referenspunkt. Ex armbågen, bröstvårtan.)
Utlåtande: sammanfattning av fynden. Skadornas uppkomstsätt/ålder
(trubbigt/skarpt) och skadorna svårighetsgrad (livshotande, bestående kroppsliga men
etc). Eventuellt en bilaga med bilder och kroppsskisser. BARA fysiska skador tas
hänsyns till, PTSD etc ska inte tas med.
NOGRANNHET: mät ordentligt. Beskriv ordentligt. Ordentlig lokalisation.
TOLKNING OCH KONKLUSION
Finns skador? Vilka? Var på kroppen? Ålder på skadan? Uppkomstsätt? Egen eller
annans verk? Stämmer det med händelsförloppet? Fanns det livsfara? Risk för
bestående men?
LIVSFARA
Skadans objektiva effekt utan behandling. Skilj på LIVSFARLIG SKADA (bedöms av
läkaren) och LIVSFARLIG GÄRNING (bedöms av rätten).
Penetration av thorax och buk/tarmar/andra organ är livsfarliga skador.
Strypning; märken på hals (mun, näsa) i kombination med medvetslöshet. – Är då i ett
LIVSHOTANDE TILLSTÅND. Subjektiv uppgift – låt rätten bedöma trovärdigheten.
Skilja alltså på livsfarlig skada, livsfarlig gärning och livshotande tillstånd.
Hjärnskakning; Om längre än helt kortvarig medvetslöshet (>15 min) så räknas detta
som livshotande tillstånd.

Kvinnomisshandel

Ställ diagnosen – tänk dig möjligheten, våga fråga! Helkroppsundersökning om
patienten går med på det. Dokumentera ordentligt med foto bla. Behandla akuta skador
och erbjud inläggning. Sociala åtgärder och uppkoppling så det inte släpps.
Använd gärna mallar och fota för att säkra bevis.

Fotodokumentation
Helst utbildad (sjukhusfotograf). Använd alltid måttskala. Det ska synas vilken
kroppsdel som är avbildad. Före och efter behandling! Fota inte efter suturer.
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Märk med namn och datum.
Ta en helkroppsbild så man tydligt ser att det skadade områdets lokalisation.

Sexuella övergrepp
Förekommer i alla åldersgruppen. Alla samhällsklasser och alla grupper.
Samlag: Ena partens könsorgan kommer i kontakt med den andres mun,
ändtarmsöppning eller könsorgan.
Våldtäkt: Genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig
gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrig är jämförlig
med samlag.
Kroppsskador vid sexuella övergrepp
- Liten risk att skadan sker på genitalia – ofta inga större skador heller.
- Extragenitala skador är det vanligaste

Skottskador
Olycksfall 6/år. Självmord 130/år. Mord 30/år.
VAPEN:
- Räfflade; revolver, pistol, gevär
- Slätborrade vapen; hagelgevär
- Gasvapen; luftpistol/gevär
- Slaktmasker
- Spik- och bultpistoler
- Pilbåge och armborst
AVGÖRANDE FÖR SKADAN är KULANS HASTIGHET.
Luftvapen skjuter ut i 200 m/sek och kan inte orsaka svår skada.
Enhandsvapen 300-400 m/sek à skadar vävnaderna i skottkanalen.
Gevär 400-800 m/sà chockvåg ffa à höjer vävnadstryck och skador kring zonen.
Specialammunition >1200 m/s à kavitationsfenomen; skador långt utanför
skottkanalen.

Frågeställningar
SKOTTRIKTNING: Ingång-/utgångsöppning?
SKJUTAVSTÅND: Absolut närskott (påsittande), relativ (upp till 1 m), fjärrskott (över
en meter).
SKOTTVINKEL: Skottkanalens riktningsvinkel i förhållande till kroppens plan
SKADOR PÅ INRE ORGAN.

Ingångs-/utgångshål

INGÅNGSHÅL: Central substansdefekt. Epidermisfri randzon. Kontusionsring.
Smutsring (sot på kulan). Stämpelskada vid absolut närskott. Beror till stor del på
avståndet till mynningen. Krut nära hålet tyder på närskott. Drivgaserna ifrån pistolen
kan skapa en kavitet under hålet och stjärnformat hål vid absolut närskott.
UTGÅNGSHÅL: Slits-/stjärnformd. Oftast större än ingångshålet (inte alltid!). Avsaknad
av ingångshålskännetecken. Går att föra samman hålet.

Relativa närskott

Pålagring av pulver- och/eller krutrester på huden. Sot koncentriskt eller asymmetriskt
(enligt räffling). OBS! kläder måste undersökas.

Fjärrskott

INGÅNGSÖPNNING: Koncentriskt smutsring. Regelbundet hål. Inga tecken på närskott.
Vävnadsdefekt/epiteldefekt närmast hålet.
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UTGÅNGSÖPPNING: Bristning, ej defekt. Hög energi eller låg energi.

Hagelgevär

På nära håll: Närskott (svårt att se ingång och utgång). Skilj ifrån trubbigt och
sprängning.
På något längre håll: Spridning av hagel till en hagelkärve. Enskilda hagelinslag
bredvid ingångsöppning.
På långt håll: Jämnt utspritt.
Provskjutning kan vara vägledande.

Mord eller självmord?
För självmord talar:
- Ingångsöppning lokaliserad till tinningen, pannans mitt, gommen eller bröstets mitt.
- Kroppsytan oftast blottad.
- Absolut eller nära relativt närskott.
- Krutstängsbeläggning på offrets händer.
- Blodstänk eller krutstänk på handen.

Asfyxi – kvävning
Tilltäppning av andningsvägar (bolus, mord)
Strangulation/suspension (strypning, hängning)
Thoraxkompression
Positionell asfyxi (ogynnsamt kroppsläge)
Drunkning
Kolmonoxid förgiftning à inre kvävning.

Bolus

Främmande föremål i luftvägarna. Är man kraftig alkoholpåverkad eller har en
neurologisk påverkan så fungerar sväljningsreflexen värre och kan leda till asfyxi.

Hängning, strypning
Är inte tilltäppningen av trakea utan blodkärlen till och från hjärnan. Lättast att täppa
venerna. Artärerna kräver mer tryck. Trakea är otroligt svår att komprimera.
Petekier i konjunktivan kan fås om man stasar blodet till huvudet och endast täpper
till det venösa avflödet. Trycket i de små venolerna överstiger omgivningstrycket. I
konjunktivan är vävnade lucker och motståndet är lågt à lättare blödningar här
Finns olika tillvägagångssätt för att hänga sig. Komplett hängning är när man hänger sig
upp. Komplett hängning stryper av arteriell flöde också och ger inte petekier alltså.
Vitalitetstecken: Tecken för att se att hängning var dödsorsaken. Rodnad och märken
kring det som använts för hängning. Blödningar i intervertebraldiskarna kan fås av
komplett hängning i ländrygg. Blödningar vid sternocleidomastoideusmuskelns
clavikelfäste kan också vara ett vitalitetstecken.
STRYPNING: Horisontell fåra såsom kraften kommer. Längre ned. Utbredda petektier.
Märken intill. Ofta brott på tungben eller struphuvud.
HÄNGNING: Snedlöpande, snöret/bälten riktas uppåt. Högt upp. Sällan petektier.
Manuell strypning ger blåmärken som läker snabbt och snabbt foto är viktigt.
LIVSHOTANDE TILLSTÅND: Medvetslöshet (starkast indicitet), massiv utsådd av
petekier, urin- och fecesavgång. Krävs 2-3 min för man ska dö. Alla svimmar efter 10 sek
typ.
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Thoraxkompression och positionell asfyxi
Klämning mellan/under föremål ex bil. In- och utandnings hindras. Återflöde till hjärtat
hämmas. Massiva peteckier över axlar, hals, huvud. Huvudet nedåt eller kroppen och
ned. Myndighetsingripande (Bukläge, korsfästelse).

Drunkning
Skumsvamp i andningsöppningar.
Skum och vätska i andningsvägarna à Kan ge lungemfysem och lungödem.
Vätska i magsäcken och kilbenshålan.
Kiselalger i vävnader (benmärg) – dock ospecifikt om man har fått kallsupar tidigare.
Fuktförändringar på huden – fås på ALLA kroppar och inte bara levande à således inte
ett vitalitetstecken.
Hudavskrapningar kan fås om man slipas mot botten osv.
Först sjunker kroppen och sedan flyter den upp. Sedan sjunker den igen.
NATRIUM
Havsvatten har väldigt hög natriumhalt. Östersjön har något lägre och sötvatten har
nästan ingenting. Kroppen har ju 130-140 mmol/L Na.
Andas man in vattnet kan man få en hyponatremi eller hypernatremi beroende på vart
man har drunkat. – man får ingen grav el-rubbning om man drunkar i Östersjön.
Postmortum kan man mäta glaskroppsvätskan – finns inga celler som kan falla sönder
osv där. Sjunker normalt sätt efter döden. Jättelåga nivåer kan ses hos de som har legat i
vattnet länge. Svårt att bevisa att det faktiskt kan användas kliniskt.
KALIUM
Stiger efter döden då celler dör och släpper ut kalium i kroppen.

Fysikaliskt våld
Bränskador, kyla och elektrisk ström

Brännskador
Direkt inverkan av lågor, varma föremål, varma vätskor (skållning) och/eller strålning.
GRAD 1: Rodnad (endast epidermisskada)
GRAD 2: Rodnad, blåsor (epidermis- och dermisskada)
GRAD 3: Gulbruna missfärgningar (vävnadsdöd)
GRAD 4: Förkolning.
Delhud och fullhudsbrännskador brukar man numera benämna och gradera skador.
DÖDSORSAK:
- Kvävning genom; syre brist i rummet, CO, cyanid och/eller sot i luftvägarna.
- Brännskador
- Hypertermi - Trubbigt våld (nedfallande föremål)
VITALREAKTIONER – bevis på att personen var vid liv innan branden:
- Sot i luftvägarna – svarta beläggningar i luftvägarna
- Kisningsfenomen – man kisar med ögonen och mönster på huden framstår.
- Kolmonoxid i blodet.
- Rodnad i
gränszoner.
Fäktarställning –
muskelgrupperna drar
ihop sig av värmen à
speciell kroppsställning.
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Nedkylning
Kan ske inomhus och inte helt ovanligt. Stor risk till sjöss. Riskgrupper är barn, gamla,
alkoholpåverkad och andra missbrukare.
EXCITATIONSSTADIET: 35-32 grader. Frusenhet och frossa. Avklädning (paradoxalt
tecken – oklart varför).
ADYNAMISKA STADIET: 32-26 grader. Slöhet. Bradypné, bradykardi och sänkt BT och
medvetande.
PARALYTISKT STADIET: <26 grader. Medvetandeförlust och död.
TECKEN PÅ NEDKYLNING: Ljusröda missfärgningar, främst på knä och armbågar. Kan
vara svårt att skilja från blåmärken/blödningar. Blödningar och fläckar på insidan av
tarmarna.

Elektricitet
Ofta diskreta yttre skador. Kan ge arytmier och det är detta som kan vara dödligt. Kan
även ge myoglobinförgiftning à Njursvikt och död.
Högspänningsskador kan ge tydliga yttre skador – inspektera!

Huvudtrauma
En 35-årig man har hittats medvetslös på stan. CT skalle visar kontusioner i barken i båda
frontallobernas undre-främre delar och i vänster occipitallobs bakre del. Det finns ingen
skallfraktur. Du misstänker ändå skalltrauma. Var borde tillslagsplatsen på skallen vara?
Svar: Detta är en typisk bild vi islag av bakhuvudet mot hårt underlag. I
occipitalloberna ses coup-blödningar och i frontalloberna contre-coup. Vid islag
framifrån uppstår sällan contre-coup i occipitalloberna pga slät bakre skallgrop och
infångning av hjärnan av tentorium cerebelli.

Toxikologi
”Allt är gift och intet är – blott dosen avgör.”

Olika mekanismer
- Hjärnstammen – Andning och cirkulation – andningsdepression ex.
- Hjärtat – Rytmrubbningar
- Blodet – Syreupptagning, proppar, blödning – ex Waran, rökning.
- Lever – Avgiftningsstation – svåra leverskador
- Njurarna – Avloppssystemet – njursvikt
Ca 300 suicid/år. Alkoholintox ca 150 fall/år. Oklart ca 220/år.

Kolmonoxid
Inandning av brandgaser, stadsgas. Inandning av motoravgaser. à Snabb kvävning då
det binder sig starkt till Hb. Färgar blod och likfläckarna är ljusröda.
50-70 % kolmonoxid-Hb är en dödlig nivå.

Alkohol
Upptag och fördelning av etanol. En halv flaska vin 12 % (375 ml)
375 x 0,12 x 0,79 (densitet) = 35,55 g etanol.
En man som väger 75 kg får på tom mage maximal alkoholkoncentration i blodet.
35,55/(75x0,71)= 0,67 promille (g/L)
ELIMINATION
Konstant hastighet. Ca 0,15 promille/h (7-8 gram).
1 promille = S-etanol 26,2 mmol/l.
Dödlig alkoholintox ca 4 promille (varierar)
Urin/blod/ögonvätska är vätskor man kan mäta alkohol.
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Etylenglykol: Kylarvätska. Är en söt smak. Omvandlas till oxalat och man dör av
njurskada några dagar senare.

Narkotika
Cannabis utbrett missbruk – dock typ aldrig dödsfall utan något annat.
Amfetamin näst mest.
Heroin används främst av mer rutinerade narkomaner (metadon, subutex).
Amfetaminanaloger (”Internetdroger”). – unga vuxna. Inte jättevanligt.
Kokain – Snortas inte jättemycket. Eller? Dock förekommer intoxikationer.
GHB - stort på västkusten under 2010-talet.
Blandmissbruk är vanligt! – viktigt att tänka på.

Läkemedel
Utbrett tablettmissbruk.
Benzodiazepiner (stesolid, Xanor mfl): dämpande effekt. Apati,
känsloneutralitet.
Andra lugnande: Theralen, Lergigan, Lyrica mfl.
Opiater (Morfin, Oxycontin, fentanyl mfl)
Sömnmedel (Zopiklon, Propavan)
Paracetamol (Levertoxiskt)
Oftast är det en schysst cocktail med läkemedel som
suicidpatienterna inkommer med.

Postmortal biokemi

Glukos – I ögonvätska. Hypo/hyper.
Natrium, klorid
Kalium – Tidsbestämning
CRP, pro-calcitonin – Infektion? Sepsis som gått snabbt?
Troponiner – Infarkt? Massiva infarkter och inte helts färska är lätt. Annars inte.
Krea/Cystatin C – Njursvikt?
Aceton/ BHB – Fås automatiskt. BHP (betahydroxybuturat – keton)
Tryptas – Anafylaktisk chock är oftast det enda man kan gå på. Svullnad ofta borta.
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