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EuSOS	  

•  >46,000	  pa)enter	  
•  Elek)v	  och	  akut	  (EJ	  obstetri,	  neurokir,	  hjärtkir)	  
•  1°	  outcome	  =	  in-‐hospital	  mortality	  =	  4%	  
•  2°	  outcome	  =	  )d	  på	  sjukhus	  3d	  (IQR1-‐7);	  )d	  på	  IVA	  

1.2d	  (IQR0.9-‐3.6)	  
•  8%	  inlagd	  på	  IVA	  postopera)vt	  
•  73%	  dog	  utan	  IVA	  vård	  

Lancet	  2012;380:1059-‐65	  



Hur	  ser	  det	  ut	  i	  Sverige?	  

•  Och	  hur	  är	  det	  egentligen	  i	  Sverige?	  På	  di\	  arbetsplats?	  

•  600.000	  ingrepp/år	  i	  Sverige	  

•  Hur	  många	  avlider	  på	  OP-‐bordet?	  På	  sjukhus?	  Inom	  3	  
månader?	  Inom	  6	  Månader?	  



Significant	  country-‐to-‐
country	  varia)on	  	  
	  
	  
(IS	  1.2%.	  SE	  1.8%,	  DE	  2.5%,	  
DK	  3.2%,	  UK	  3.6%,	  LT	  
21.5%)	  



Happiest, wealthiest, healthiest???? 
Highest taxes, highest consumption of antidepressives,  
highest % of unemployment 



SweSOS	  
•  Medelålder	  57.4	  
•  Elek)vt	  ingrepp	  67.7%	  
•  ASA	  I-‐II	  68.8%;	  ASA	  III	  28.2%	  
•  Inga	  komorbiditeter	  63.5%	  
•  Medelstora-‐stor	  kirurgi	  67%	  
≈	  som	  hela	  EuSOS	  kohorten	  



SweSOS	  
Ökad	  risk	  även	  efer	  1	  år	  

Mortality	  at:	  
30	  days	  –	  1.8%	  
12	  months	  –	  8.5%	  
	  
Jawad	  M	  et	  al.	  EJA	  2015	  
	  



SweSOS 
slutsatser	  

•  Bä\re	  mortalitetssiffor	  och	  kortare	  vård)d	  jf.	  med	  resten	  
av	  Europa	  

•  Signifikant	  ökat	  mortalitetsrisk	  1	  år	  efer	  kirurgi	  

•  Mortaliteten	  verkar	  driven	  av	  ‘tradi)onella’	  riskfaktorer	  
t.ex.	  ålder,	  komorbiditeter	  och	  kirurgisk	  angelägenhet	  

•  Sam)digt	  hade	  vi	  färre	  inläggningar	  på	  IVA	  
=motsäger	  hypotesen	  a\	  )llgång	  )ll	  intensivvård	  räddar	  liv	  	  



SweSOS 
	  

Finns	  det	  en	  popula)on	  med	  särskild	  hög	  risk	  
och	  hur	  iden)fiera	  vi	  dessa	  pa)enter?	  	  

	  
Låg	  mortalitetsfrekvens	  gör	  det	  svårare	  a\	  upptäcka	  dåliga	  pa)entresultat	  	  



Opera)onen	  lyckades	  –	  men	  hur	  gick	  
det	  för	  pa)enten?	  

•  90	  na)onella	  kvalitetsregister	  i	  drif	  i	  Sverige	  
•  Inga	  som	  mäta	  kvaliteten	  på	  periopera)v	  vård,	  på	  en	  oselekterad	  

stor	  popula)on	  

•  American	  College	  of	  Surgeons	  Na)onal	  Quality	  Improvement	  
Programme	  (NSQIP)	  visat	  en	  total	  minskning	  av	  postopera)v	  
sjuklighet	  och	  dödlighet	  på	  över	  40	  %	  mellan	  1991	  och	  2006	  



Varför	  SPOR?	  
Saknas	  övergripande	  bild	  i	  Sverige	  av	  ”opera)oner”	  	  

–  Vilka	  och	  hur	  många	  som	  görs	  
–  Indika)oner	  
–  Resursåtgång	  
–  Komplika)oner	  
–  Reopera)oner	  
–  Sena	  strykningar	  
–  Långsik)g	  effekt/ny\a	  

•  ’Riktmärken’	  för	  förbä\ringsarbete	  –	  SÄKERHET	  OCH	  
KVALITET	  

•  Sverige	  inte	  direkt	  jämförbar	  med	  resten	  av	  världen	  



Vad	  är	  SPOR	  

•  600	  000	  opera)oner	  behandlingar/år	  i	  Sverige	  
–  95%	  anslutning	  inom	  1-‐2	  år	  	  

•  Na)onella	  jämförelser	  2017	  
–  Utdata	  2015	  on-‐line	  
–  Kvalitetssäkring	  av	  data	  2016	  

•  Na)onella	  siffror	  och	  trender	  som	  deskrip)v	  
sta)s)k	  finns	  redan	  nu	  
	  



SPOR	  rapporter	  

15 färdiga on-line-rapporter 
•  Processdata 
•  Variabelinformation 
•  WHO checklista 
•  Strykningar 
•  Mortalitet översikt 
•  Mortalitet specifik 
•  Utfall akut medicinsk prioritering 
•  Avvikelser och komplikationer 
•  Höftfraktur 
•  Postoperativ smärta 
•  Postoperativt illamående 
•  Ålder 
•  ASA klass 
•  Antibiotika profylax 
•  Postop avvikelser och komplikationer 

 

Rapporter i test 
•  Blödning 

 

3 beställda rapporter  
•  Rökning, andel och andel som erbjuds 

rökavvänjning 
•  Planerad vs verklig eftervårdsnivå 
 

 

Många flera i Pipeline ! 
Användarmöten prioriterar 



PAKUVA	  on-‐line	  rapport	  



PAKUVA	  on-‐line	  rapport	  



PAKUVA	  on-‐line	  rapport	  



Come	  for	  the	  opera)on,	  stay	  for	  the	  complica)ons!	  

Complications have profound effects on mortality, long 
after the intial procedure Khuri et al. Ann Surg 2005; 242: 326–343  
 Not	  incidence	  of	  complica)ons	  per	  se,	  but	  how	  we	  manage	  them	  
when	  they	  arise	  that	  affects	  mortality	  –	  FAILURE	  TO	  RESCUE!	  
Ghaferi	  A	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med	  2009;	  361:	  1368-‐75	  	  



Komplika)oner	  har	  större	  effekt	  än	  
pre-‐	  eller	  intra-‐op	  variabler	  

•  7	  av	  12	  största	  predik)va	  variabler	  för	  30d	  mortalitet	  
var	  komplika)oner	  

•  förekomsten	  av	  komplika)on	  var	  den	  starkaste	  
predik)v	  faktor	  för	  korvds	  mortalitet	  och	  den	  tredje	  
största	  predik)v	  faktor	  för	  lång)ds	  mortalitet	  

	  

Khuri	  et	  al.	  Ann	  Surg	  2005;	  242:	  326–343	  



Minskad	  lång-‐)ds	  överlevnad	  
Khuri	  et	  al.	  Ann	  Surg	  2005;	  242:	  326–343	  



Incidens	  av	  komplika)oner	  
•  VISION	  study:	  8%	  suffering	  from	  MINS,	  most	  of	  
whom	  do	  not	  fulfill	  diagnos)c	  criteria	  for	  AMI.	  
Anesthesiology	  2014;	  120:564-‐78	  

•  Haynes	  et	  al.	  Major	  complica)ons	  7-‐11%.	  NEJM	  
2009;360:491-‐9	  

•  OPTIMIZE:	  31-‐	  42%.	  JAMA.	  2014;311(21):2181-‐2190	  

•  Walsh	  M.	  MAP	  and	  clinical	  outcome	  study:	  7.4%	  AKI,	  
cardiac	  complica)ons	  2.8%,	  MI	  2.3%.	  Anesthesiology	  
2013;119:507-‐15	  

	  

VARIERAR	  BERÖENDE	  PÅ	  POPULATION,	  DEFINITION,	  
UPPFÖLJNINGSTID	  mm.	  



27	  länder,	  474	  sjukhus,	  44814	  pa)enter	  
Primär:	  	  
•Frekvensen	  av	  komplika)oner	  efer	  elek)v	  slutenvårds	  kirurgi	  
16.8%	  	  (23.7%	  för	  Sverige)	  
Sekundär:	  	  
•30-‐dagars	  mortalitet	  0.5%	  (0.3%	  för	  Sverige)	  	  
•9.7%	  inlagd	  elek)vt	  på	  IVA	  (1.6%	  för	  Sverige),	  där	  mortaliteten	  
är	  2.4%	  
•50.4%	  av	  pa)enter	  inlagda	  elek)vt	  på	  IVA	  fick	  >1	  komplika)on	  



Avvikelser	  och	  komplika)oner	  

•  Vanligare	  än	  vi	  tror	  
•  När	  är	  en	  händelse	  en	  komplika)on?	  
•  Tillsynes	  benigna	  händelser	  kan	  leda	  )ll	  
allvarliga	  komplika)oner	  

•  Man	  accepterar	  små	  avvikelse	  som	  en	  del	  av	  
e\	  normalt	  postop	  förlopp	  



Varför	  är	  avvikelsesregistrering	  vik)gt?	  

Tillsynes	  benigna	  händelser	  kan	  leda	  )ll	  
allvarliga	  komplika)oner	  



VISION	  -‐	  MINS	  

Anesthesiology	  2014;	  120:564-‐78	  

•  Ny	  defini)on	  av	  myokard	  skada	  =	  MINS	  
•  MINS	  är	  vanlig	  förekommande	  
•  >80%	  ASYMPTOMATISK	  och	  uppfyller	  inte	  kriteria	  för	  MI	  
•  4X	  ökad	  mortalitetsrisk	  (9.8%	  vs.	  1.1%)	  



Anesthesiology	  2016;	  124:35-‐44	  

•  BT	  fall	  >30%,	  >40%	  eller	  <60	  MAP	  och	  >30	  minuter	  
förknippade	  med	  myokardskada	  

•  Högsta	  risk	  vid	  BT	  fall	  >40%	  för	  >30	  min	  (RR1,8	  [1,1-‐2,8])	  



Walsh	  M	  et	  al	  
Anesthesiology	  2013;	  119:507-‐15	  



Ökad	  risk	  för	  AKI	  om:	  
MAP	  <55mHg	  för	  >10	  min	  (aOR	  2.34	  [1,35-‐4,05])	  
MAP	  <55mmHg	  >20min	  (aOR	  3.53	  [1,51-‐8,25]	  	  

MAP	  <60mmHg	  för	  >20	  min	  (aOR	  1.84	  [1,11-‐3,06])	  

Förekomst	  av	  AKI	  är	  båda	  ‘dos’	  och	  )dsberöende	  

Intraopera)v	  hypotoni	  och	  AKI	  

Anesthesiology	  2015;	  123:515-‐23	  



Postop	  Krea)nin	  stegring	  

•  Krea	  stegring	  mellan	  25-‐49%	  ökade	  risk	  för	  sjukhusmortalitet	  
(aOR1.7[1.3-‐2.4])	  

•  Pa)enter	  som	  utsa\s	  för	  icke-‐kardielle	  kirurgi	  hade	  högre	  mortalitet	  
och	  längre	  sjukhus)d	  än	  hjärtkirurgiska	  pa)enter,	  för	  samma	  ökning	  
i	  P-‐krea)nin!	  



‘Dos’	  beröende	  effekt	  av	  postop	  
Kreañ	  på	  mortalitet	  och	  morbiditet	  



Lågt	  intraopera)vt	  blodtryck	  är	  
predik)v	  för	  e\	  dåligt	  u�all	  	  

-‐oavse\	  preop	  BT	  
-‐oavse\	  defini)on	  (absolut	  eller	  %	  fall)	  

	  -‐)d	  OCH	  ‘dos’	  



Prevention of Respiratory 
Insufficiency after Surgical 

Management: 
 

PRISM trial 
 



CPAP for at least four hours, started within four hours 
of completion of surgery 

Primary outcome: Pneumonia, endotracheal re-intubation or 
death within 30 days of randomisation  

 



Myocardial	  Injury	  in	  Noncardiac	  
Surgery	  in	  Sweden	  (MINSS)	  study	  

Kardiell	  morbiditet	  och	  mortalitet	  inom	  anestesi-‐	  och	  
intensivvårdsverksamhet	  är	  undervärderat	  och	  bris�älligt	  
undersökt	  
	  
Lika	  dödligt	  som	  vid	  akut	  hjär)nfarkt	  

En	  observatörblindad	  mul)center-‐,	  
kohortstudie	  



•  Inga	  Skandinaviska	  centra	  
•  Troponin	  mä\es	  med	  4:e	  genera)onens	  

analysmetod	  
•  Preopera)va	  Troponinnivåer	  mä\es	  ej	  
•  Förändring	  i	  Troponinnivå	  över	  )d	  

värderades	  ej	  
•  Endast	  kortsik)ga	  resultat	  värderades	  

Vik)ga	  begränsningar	  i	  VISION-‐studien	  



MINSS	  
	  

•  PopulaPon:	  Vuxna	  pa)enter	  >50	  år	  som	  genomgår	  elek)v,	  
stor	  bukkirurgi.	  

•  IntervenPon:	  Observa)onell	  kohortstudie.	  Blodprover	  och	  
EKG	  preopera)vt	  och	  fram	  )ll	  dag	  3	  postopera)vt.	  

•  Komparator:	  Över/under	  gränsvärdet	  för	  resp.	  biomarkör,	  
vilket	  bestäms	  via	  deriva)onskohort	  

•  UTall:	  Huvudsakliga	  u�all	  är	  30-‐dagars-‐mortalitet	  samt	  
MACCE;	  Sekundärt	  u�all	  är	  12-‐månaders-‐mortalitet	  



Varför	  PAKUVA	  och	  vad	  har	  det	  för	  
betydelse	  för	  pa)enten?	  

•  Tidiga	  avvikelser	  leder	  )ll	  komplika)oner	  
•  Tidiga	  komplika)oner	  leder	  )ll	  mer	  allvarliga	  
komplika)oner	  senare	  

•  Tidiga	  komplika)oner	  leder	  )ll	  förlängd	  vård)d	  som	  i	  
sig	  öka	  risken	  för	  flera	  komplika)oner	  

•  Tiden	  och	  händelser	  på	  postop	  är	  en	  )dig	  tecken	  på	  
vad	  som	  kan	  komma	  senare!	  



Betydelsen	  av	  avvikelser	  på	  postop?	  

•  Blod	  transfusion	  
•  Arrytmi	  
•  Desatura)on	  
•  Överfylld	  blåsa	  
•  Hypotermi	  



www.spor.se	  



Noll	  vision?	  

I	  1997	  beslutade	  
Sveriges	  riksdag	  a\	  
få	  ned	  antalet	  
döda	  och	  svårt	  
skakade	  i	  
trafikolyckor	  

HUR	  SKA	  VI	  GÖRA	  MED	  SVENSKT	  PERIOPERATIV	  VÅRD?	  


