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Ingrepp och undersökningar på Onkologen 
som kräver hjälp av anestesi

Palpation i narkos (PIN)
+/- cystoskopi
+/- Px
+/- cervix (och endometrie-) abrasio / Px

Prostatabrachyterapi
seeds (låg dos strålning)
HDR (hög dos strålning)

Cervixbrachyterapi
konventionell high dose radiation (HDR)
HDR med 3D lokalisering (på gång)

Sederingar
extern strålning
CT / MR



Anestesimetoder på Onkologen

3 tema:
1. ’liten masknarkos’ för undersökning i narkos mm.
2. ’masknarkos’ till inläggning av gyn brachy

utrustning. Patienten ligger vaken under strålning 
och får lite extra narkos innan utrustningen 
avlägsnas.

3. ’intubationsnarkos’ för prostataingrepp
relaxerad till TOF 1
plötsligt slut – kortvarande medel.









Intubation

Ultraljudsprob
läggs i ändtarmen

Mätningar och
beräkningar

Nålar förs in
genom huden

Nålarna dras ut
genom huden

Strålning – patienten
ligger själv på salen

Grad av stimulering
= ’remifentanilbehovet’

Tid

Anestesibehov under en hög dos strålningsbehandling av prostatan

Sevo/N2O justeras till 0,8
relativt till MAC.



Fungerar TOF-mätaren?
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Roc 40mg Roc 10mg

Mivakron 2mg/ml.10ml/t
startas och dosjusteras

Mivakurium stängs av
när ingreppet klart.

Robinul-neostigmin
ges när TOF=2

Muskelrelaxation i samband med prostatabrachyterapi

Stabil relaxation medan
pat ligger själv på salen



Särskilda riskmoment vid onkologiska 
ingrepp

Patienten
• Sövs i en isolerad miljö.
• Får ligga själv på salen medan strålning pågår.

Medarbetare
• Starka strålkällor till seeds och HDR – gravida skall ej 

jobba på Brachyenheten!
• Cytostatikabehandlade patienter utsöndrar cytostatiker.

Utrustning
• Väldigt dyrbar – pat måste ligga stilla för att inte 

bryta ’nålarna’.



Malign hypertermi vid Onkologen

• MH kan utlösas av inhalationsmedel (förutom N2O) och 
suxametonium (Celo). Sätt ut gasen vid misstanke om MH!

• Utlöses inte av propofol, ketamin, rokuron, mivakurium, 
opiater.

• Hypertermi är ett sent tecken!
• Vi har inte Dantrolene på Onkologen!
• Vid MH ring till IVA ansvarig läkare! Planera att:

-antingen blanda Dantrolene på IVA medan patienten 
tranporteras dit.
-eller transportera Dantrolene till Onkologen omgående!

• Kyld ringeracetat finns i kylen.



• slut


