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Indikation

OM transport bedöms för riskabel, trots maximal behandling (intubation,
hyperventilation, Mannitol/urea eller andra samtidiga skador. Beslut om operation
tas i regel i samråd med jourhavande neurokirurg.





Risk för inklämning. Högt ICP
Öppen skallskada med kraftig blödning, där målet är att stoppa
blödningen för att få patienten transportabel.
Epiduralhematom: Blödning från A meningea media eller någon av dess
grenar.
Subduralhematom: Blödning från V .cerebri eller cortikala vener och
artärer

Fortsatt telefonkontakt med NK för peroperativ rådgivning eller diskutera
möjligheten att neurokirurg kommer för operativ assistans.

Preoperativa förberedelser
Patient:
Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:




Vid trauma följ riktlinje angående traumakirurgi
Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
Akuta operationer-rutiner och prioriteringar
 Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med
operativa ingrepp
 Visa DT-bilder på skärm.
Anestesi:
 Följ rutiner för att förebygga perioperativ hypotermi.
 Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på
salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på
kontaminationsrisken.
 Ta in akutvagnen och videolaryngoskop.
 Blodgruppering: Ja
 Bastest: Ja. Överväg transfusionspaket vid trauma. Detta skall ordineras
av ansvarig anestesiolog.
 Kontrollera pupiller innan huvudet täcks, det kan vara svårt att göra det
perioperativt.
 Ögonförband.
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Operation:
 Ansvarig kirurg anger vilken sida som skall trepaneras
 Håravkortning och/eller rakning sker enligt anvisning.
 Tvätta med 70% sprit vid sluten skada
 Tvätta med NaCl vid öppen sårskada
 Oftast görs tre till fem borrhål vid tinningregionen (se bild 1 och 4), en
lambå lyfts upp och hematomet ryms ut. Spolning sker med NaCl 9 g/ml
och därefter läggs oftast ett tunt drän. Lambån läggs tillbaka.

Bild 1. Område som skall borras markerat med svarta prickar. Sidan som skall
rakas ordineras av operatör. Tänk på att kontrollera storlek och respons på
pupillerna innan ni skydda ögonen. Lägg örat så att det inte kläms om tid finns.

Position








Ryggläge med båda armarna ut på armbord, men sidan som skall opereras
vinklad in mot kroppen.
Vänd operationsbordet så att patientens huvud är riktat bort från
narkosapparaten (som vid struma).
På sal 5 (gäller CLV) vinklas bordet mot avvecklingen (om höger sida)
eller mot förberedelserummet (om vänster sida). (Se bild 3 respektive 2)
Vätskevärmare och eventuell traumastapel vid patientens fotända.
Huvudet i blå huvudskål
Huvudet vinklas åt sidan för bättre åtkomst. Dock inte mera än 45 grader,
risk att det venösa återflödet hämmas.
Operatören bestämmer hur mycket som ska rakas.
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Bild 2A och 2B. Operation på vänster sida. Operationsbordet vinklar mot
förberedelserummet.
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Bild 3A och 3B. Operation på höger sida. Operationsbordet vinklas mot
avvecklingsrummet.
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Utrustning








Diatermi
Baerhugger
Traumastapel
Ranger vätskevärmare
Akutvagn
Videolaryngoskop
Pannlampa åt huvudoperatör

Hygien
 Mössa– hjälmmodellen
 Arbetsklädsel- lokala anvisningar
 Personal föreskrifter för operations avdelning - Vårdhandboken

Elimination



Kateter, med timdiures. Teamleader kan besluta om att KAD kan vänta
vid urakut operation.
Om traumapatient, ventrikelsond nr 18, denna sätts efter ordination av
anestesiolog. Tänk på risk med skallbasfraktur, ej sätta nasalt.

Anestesi



Generell anestesi, intuberad patient.
Ej Lustgas

Läkemedel övriga


Lokalbedövning med adrenalin

Steril utrustning


Enligt särskilt dokument (behöriga enbart)

Preparathantering
Länk
Spara benlambå om den inte sätts tillbaka.

Peroperativ vård

Peroperativ vård – Vårdhandboken

Särskilda observanda
Anestesi:
 Ingreppet görs på vitalindikation. Görs hos patienter som dilaterar och
fixerar ena eller bägge pupillerna och där hotande inklämning misstänks.
 Anestesiolog skall vara på salen under hela ingreppet.
 Tänk på att halskrage kan vara på om halsryggen är instabil. Vinkla
patient, använd eventuellt snedkudde. Stötta huvudet vid behov.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Om ej halskrage vinklas huvudet åt sidan för bättre åtkomst. Dock inte
mera än 45 grader, risk att det venösa återflödet hämmas.
Minst 2 st grova PVK.
Artärnål
Noradrenalin skall vara uppkopplat, om det inte redan går.
Mannitol på salen
Ventrikelsond nr 18, sätts efter ordination av ansvarig anestesiolog.
Undvik nasal sond.
Koppla upp vätskor i Ranger Vätskevärmare alternativt varma vätskor.
Antibiotikaprofylax; Ja.
Kontrollera pupillstorlek samt respons innan ögonen täcks.
Ha akutvagnen på salen om indikationen är trauma.
Informera IVA i god tid före överflyttning av patienten.
Förbered före avslut av operation för transporten till IVA, vilken
utrustning (övervakning, transportventilator etc.) och vilken personal som
ska följa med patienten.

Operation
 Sidomarkering görs av operatör.
 Raka frikostigt på den sida som ska borras.
 Tvätta med 70% sprit vid sluten skada.
 Tvätta med NaCl vid öppen skada
 Hudincisionen markeras med penna eller rispas med skalpell (se bild 1).
Rita gärna även tvärstreck för att undvika hundöron vid suturering. Den
klassiska lambån för trauma är en s.k frågeteckenlambå (bild 5A).
Incisionen börjar omedelbart framför örat och kan gå ner till arcus övre
begränsning.
 Alternativ för urakuta sammanhang är en rak incision som oftast kan
läggas omedelbart framför örat och rakt upp (bild 5B).
 Lokalanestesi med adrenalin för att minska blödningen. Läggs i galean
och i temporalismuskeln. Kan delas i två seanser för att minska blödning
 Benet öppnas med borr (bild 4), därefter giglisåg mellan borrhålen för att
göra en kraniotomi. Vid ett epiduralhematom kan en tillfällig lösning vara
en kraniektomi, dvs en utvidgad öppning av ett enstaka borrhål utan att
spara en benlambå.
 Utrym koaglet och använd benvax på blödande benkanter. Lägg
eventuellt ett dränage. Konsultera neurokirurg, gärna samtal både
preoperativt och peroperativt. Dränaget läggs subgalealt.
 Spara borttaget ben.
 Mer utförlig beskrivning finns i pärmen på trepanationsvagnen (gäller
CLV).
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Bild 4. Placering av borrhål.

Bild 5A Frågeteckenslambå och 5B. Rakt snitt temporalt.
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Bild 6: Hudlambån (inkl m. temporalis fälls fram. 4-5 borrhål, därefter sågas
benlambån upp.

Epiduralhematom

Koagler mellan ben och dura. Vanligen associerat med en fraktur och åtföljande
kärlskada i a. meningea media. Koaglerna bjuder sig i borrhålet och kan efter att
hålet utvidgats enligt ovan, utförskaffas med sug. Det blödande kärlet diatermeras.
Pannlampa kan vara bra för att komma åt och se. Problemet kan vara att komma
åt alla koagler och hitta a. meningea media i en begränsad benöppning. För ett
fullständigt ingrepp är det därför att föredra att man tar upp en lambå i benet,
men operationen kan ju göras i två seanser, inledande kraniektomi med utrymning
av delar av koaglerna och sedan kompletterande utvidgad utrymning och
blodstillning av tillrest neurokirurg.

Bild 7: Epiduralhematom:koagler under benet.
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Subduralhematom

Koagler under duran, vanligen över en stor del av konvexiteten. Är det ett
bakomliggande högenergetiskt trauma med momentan medvetslöshet är ofta
hematomet tunt och hjärnan under kraftigt svullen. Med en begränsad
benöppning får man bara ut minimala delar av hematomet samtidigt som hjärnan
prolaberar ut i kraniektomin. För att operation med begränsad erfarenhet skall
lyckas fodras att hematomet är tjockt.
Efter att benet öppnats syns duran blåskimrande och hård. Duran öppnas med
kniv (nr 11) och därefter sax antingen korsformigt eller som en lambå. När man
öppnar duran gäller det att inte oavsiktligt öppna sinus sagittalis (i medellinjen)
eller sinus transversus (bakom örat).
Under duran bjuder sig koagelmassor som kan sugas ut under samtidig spolning.
Blödningskällan kan vara venös (från bryggven som ansluter till sinus) eller
utgöras av en cortikal artär. Blodstillning görs med bipolär diatermi, surgicel eller
annat hemostaticum, ex Tranexamsyra för IV-bruk lokalt på sudd.

Bild 8: Subduralhematom: duran öppnas korsformigt med 11:ans kniv,
För operativt stöd t.ex. angående slutning av såret ta kontakt med neurokirurg.

Postoperativt

Patienten transporteras vanligen till regionklinik, i vissa fall direkt från
operationsavdelning. Påbörja planering tidigt. Speciellt viktigt med planering om
transporten ska ske med helikopter.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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