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* EDA 
 
* Kontroller var 4:e tim. 
* Max 7 dygn 
* KAD 
* Immobilisering 
* Infektionsrisken 
* Antikoagulantia? 

* PERIFER NERVBLOCKAD 

* Kontroller instick dagligen 
* Flera veckor vb. 
* I övrigt: kontroller enligt 

diagnos 
* Ingen KAD pga behandling. 
* Snabbare/enklare 

mobilisering 
* Behöver ej ta hänsyn till 

antikoagulantia 
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* AKUT ORTOPEDI 

 
* Höftfrakturer 

* Överarmsfrakturer 

* Olecranon 

* Calcaneus 

* Amputationer 

* Knäprotesrevisioner (m 
lambå)pga infektion. 

* Fasciotomier 

* ELEKTIV ORTOPEDI 

* Primära knäproteser 

* Knäprotesrevisioner 

* Axelproteser 

* Knä, mobilisering i narkos. 
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* SINGLE-SHOT 

* Höftfrakturer 
* Polop kirurgi 
* Överarmsfrakturer 
* I vissa fall primära 

knäproteser 

 

* KATETER 

* Överarmsfrakturer 
* Olecranon 
* Calcaneus 
* Amputationer 
* Knäprotesrevision (m 

lambå) pga infektion. 
* Fasciotomier 
* Knä, mobilisering i 

narkos 
* Axelproteser (infusion) 
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* Beroende på diagnos, patient, plan, smärta… 

* Allt från 1 dag – 4 eller 8 v……. 
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* ÖVERARMSFRAKTURER 

* Preoperativt i väntan på op 

* Postop några dagar beroende på hemgång 

* ELEKTIVA AXELPROTESER 

* file://localhost/Users/anauny05/Documents/
Smärta/Förbättring Axel & Fot/PM. Axlar 
elektiv PNB&Celebra.doc 
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* CALCANEUS 

* Preop? Beroende på smärta 

* Postop några dagar. Påbörja uttrappning och 
utvärdera.  

* KNÄ, MOBILISERING I NARKOS 

* Preop för att testa flexion i knäet? 

* Annars postop till önskat gradantal 
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* ELEKTIV KNÄPROTESREVISION/ MED LAMBÅ PGA 
INFEKTION 

* FNB vid behov (tid. smärtproblematik, oro, 
sömnproblem m.m) 

* 5-7 dgr. 

* Plan med fysioterapeut och operatör 
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* TRANSTIBIAL 

* Popliteakateter 

* Flera veckor (ca 2 veckor…) 

* Till geriatriken/hem? 

* RCT – Poplitea/EDA.  

* Fokus på fantomsmärta/sensation samt 
stumpsmärta. Livskvalitet, välbefinnande.  

* Kontroller vårdtid, hembesök 3, 6, 12 månader 
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* TRANSFEMORAL 

* Ischiadicus av operatör/vb FNB 

* Flera veckor (ca 2 veckor…) 

* Till geriatriken/hem? 

* Demenssjukdom – och smärta?  
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* Vid intermittenta inj. Chirocaine 
(Levobubivacain) 2,5 mg/ml, 10-20 ml åt 
gången.  
* Startar oftast med 4 ggr/dygn. Med möjlighet 

för bolus.  
* Infusion med Chirocaine (Levobubivacain) 1,25 

mg/ml.  
 
* Vid uttrappning mindre mängd ml och/eller 

glesar ut inj.  
* Lägre koncentration för att komma igång med 

muskelarbete.  
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* Desinfektera filterfattningen med 70%-sprit/
klorhexidinsprit.  

* Koppla spruta (gärna 10 ml luerlock för enklare 
inj.), aspirera och se att det inte kommer blod 

* Ge injektionen 

* Byte filter 1 g/vecka 

* Byte av förband vb. 
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* Hemsjukvård/DSK? 

* Information, information, information… 

* Plan 

* Närvarande 

* file://localhost/Users/anauny05/Documents/
Smärta/Info nervblockad/Perifer nervblockad 
med kateter allmänt. sjv.pers&boende.docx 
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* Kvinna ramlat i hemmet, legat 4 dygn 
* Uttorkad, trycksår, blåsor i munnen, CRP 200,        

P-Myoglobin 5009, P-Krea 152 
* Collumfrk hö, multipla dislocerade costaefrk, 

subcutant emfysem, pneumothorax, smärtor i axel/
handled utan frk. 
* Kan ej ta ngt per os pga smärta & blåsor i munnen 
ÅTGÄRD: 
* Xylocain viskös 
* Femoralisblockad med kateter vid inläggning 
* Paravertebral ca en vecka 
* 1 ½ vecka senare: Bättre vad gäller smärta från 

munnen-börjar med lågdos Dolcontin 10 mg x 2, 
samt T. Morfin vb. 
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* Smärtskattning mellan 3-4 

* Op collumfraktur med delprotes: över 1 månad 
senare. Fortsatt bra effekt av femoralisblockad 
med kateter, dras 4 dagar postop 

* Skrivs ut till Geriatriken för fortsatt rehab 1 
vecka postop 

* Dolcontin 10 mg x 2. Vid 4 tillfällen varit i 
behov av T. Morfin. Vid 2 tillfällen inj. Ketogan 
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* Vältränad, lång man, 25 år gammal. 
Osteosarkom. Transfemoral amputation. 
* Får Ischiadicus- och femoralisblockad med 

katetrar perop. Insätts på Oxycontin 15 mg x 2  
* Postop dag 1 – illamående, kräks, yrsel, trött, 

upplever sig helt bedövad i benet av 
blockaderna 
* Sänker dosen Oxycontin till 5 mg x 2 – ingen 

ökad smärta och biverkningar försvinner. NRS 
0-1 
* Postop dag 1: Mobiliserad med gåbord. Ingen 

ökad smärta 
* Katetrarna kvar 1 ½ vecka 
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* Kvinna 25 år, Patellafrk. 
För länge med gips i 
sträckt läge. Kommer till 
avd. efter 3 månader.   
Böjer max 30°  
* Remiss skrivs för 

femoralisblockad med 
kateter 
* Böjer samma dag 

därefter 100 grader 
kinetech. 
* Ingen opioid behövs 

 
 

* Kvinna 55 år, 
Mobilisering i narkos 
efter immobilisering 
efter primär knäprotes. 
* EDA som tar i fel ben, 

KAD. 
* SG kommer & påpekar 

”varför har pat. en EDA?, 
femoralis is the shit” 
* Kommer upp i 90 grader 
* Opioider 
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* Man 70 år. Höggradigt Sarcom.  

* Postop infektion efter infektion, op 
exartikulation vä höft. 

* IVA Skeå. Smärtproblematik. Haft EDA som ej 
fungerat optimalt. Kommer med Ketanest, 
Ischiadicuskateter.  

* Avslutar Ketanest, dålig effekt av Ischiadicus. 

* Kraftiga fantomsmärtor 

* Sacral plexus med intermittenta inj. 

* Direkt NRS 0 och fantomsmärtorna försvinner.  

 



* Kvinna, född 60-talet. Diabetes, dialys. Nu 
underbensamp andra benet. 
* Metadon 5 mg x 2, Gabapentin 300 mg x 2.  
* Poplitea postop – ej fullgott smärtlindrad.  
* Provar öka Metadon samt Gabapentin. 
* Femoralisblockad med kateter.  
* Trött – sänker metadon.  
* Går hem med båda katetrarna – ges av make 

och hemsjukvård.  
* Påbörjar uttrappning Gabapentin.  
* Glesar ur och dras ca 4-5 veckor postop.  
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