
 

Rutin   

Epiduralanestesi under förlossning 

    
Dokument-id i Barium Dokumentserie Giltigt t.o.m. Version 

22713 skas/med 2023-10-13 6 

Innehållsansvarig: Krister Löfving  ( krilo ) (Ledningsgrupp K6/K6 Anestesi Operation Intensivvård/Skaraborgs Sjukhus) 

Granskad av: Åsa Appelqvist  ( asaap ) (Ledningsgrupp K6/K6 Anestesi Operation Intensivvård/Skaraborgs Sjukhus) 

Godkänd av: Cecilia Andersson  ( cecan1 ) (Ledningsgrupp K6/K6 Anestesi Operation Intensivvård/Skaraborgs 

Sjukhus) 

verksamhetschef 

Publicerad för: K6 Anestesi Operation Intensivvård 

 

 

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas  

En utskrift är alltid en kopia! Sida 1 (av 3) 

Revideringar i denna version 

Förlängd giltighet.  
 

Bakgrund, syfte och mål 

Tillämpas i Skövde. 
Beskriver epiduralanestesi under förlossning.  
 

Arbetsbeskrivning 

Förlossning 1:  
 
Epiduralanestesi under förlossning, Marcain-Sufenta med Baxter Halfday Infusor 5 ml/timma.  
 
1. Kombinationsepidural med lokalanestetika Marcain (bupivakain) och opiater, Sufenta 
(sufentanil). 
 
Patientgrupp: Smärtsamt förlossningsarbete där kontraindikationer för epidural ej 

föreligger. 
 

Förberedelse: Försäkra dig om att patienten har en fungerande PVK och att det finns ett 
aktuellt utgångsblodtryck. 
 

Utförande: På sedvanligt sätt anläggs lumbal epidural. Testdos ges med Marcain 2,5 
mg/ml för att utesluta spinalt läge på katetern.  
CTG skall följas (t ex telemetri). 
 
Därefter ges 5-7 ml av bupivakain-sufentanillösning 

(bupivakain 1 mg/ml + sufentanil 0,5 mikrogram/ml) som bolus, varefter 
kontinuerlig infusion med 5 ml per timma ges.  
 
Baxter Halfday Infusor 5 ml/timma fylls med bupivakain-sufentanillösning 
med hjälp av en 50 ml Luer-lockspruta. Man kontrollerar att slangen fylls 
och att lösningen droppar ur slangen (se bruksanvisning eller instruktions-
DVD för teknik). När det är dags att koppla infusionen tejpar man den vita 
flödesregulatorn i slutet av slangen mot patientens hud (viktigt med 
hudtemperatur för att infusionshastigheten skall stämma) och ansluter den 
på vanligt sätt till EDA-filtret. Bruksanvisning för Baxter Halfday Infusor 
5ml/timma skall finnas på EDA-vagnen. 
 
Initialt blodtrycks- och pulskontroll var 5:e minut i 15 minuter (totalt 3 tryck 
efter testdosen), dessutom kontroll av sederingsgrad och motorblockad 
efter 20 minuter. Om det ej föreligger någon motorblockad kan patienten 
därefter mobiliseras – dock ej fritt, utan antingen med stöd av annan 
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person, eller gåbord. Blodtryck, sederingsgrad och motorblockad 
kontrolleras varje halvtimma av förlossningspersonal tills stabil smärtlindring 
erhållits.  
 

Andningsfrekvens räknas på sovande patient.  
 

Vid slöhet eller andningsdepression (andningsfrekvens mindre än 10 per 
minut) avstängs EDA-infusionen.  
 

Vid smärtgenombrott kan bolus på 4 ml ges utan kontakt med narkosläkare, 
dock högst en gång per timma. Efter bolusdoser, som noteras i Meliors 
läkemedelsmodul, kontrolleras blodtryck och sederingsgrad tätare. Bolus 
dras ur en ny flaska bupivakain-sufentanillösning (bupivakain 1 mg/ml + 
sufentanil 0,5 mikrogram/ml) à 50 ml. Datum och klockslag noteras på 
flaskan och den får stå ett dygn i läkemedelsförrådet för att vid behov 
användas för bolus till annan patient.  
 

När Baxter Halfday Infusor är tom och patienten fortfarande behöver 
smärtlindring via sin EDA, får man fylla och ansluta en ny pump enligt ovan.  
OBS! Det är inte tillåtet att fylla på den gamla pumpen.  
 
För att efter avveckling av EDA:n uppskatta hur mycket patienten totalt har 
tillförts av bupivakain-sufentanillösningen, multipliceras tiden pumpen har 
varit kopplad till patienten med 6ml/timma (hänsyn tagen till patientens 
sannolikt något högre hudtemperatur och till att läkemedelslösningen är 
blandad i NaCl). 
 

Om ytterligare epidural smärtlindring krävs efter 2 x 50 ml:s bupivakain-
sufentanillösning, kan man överväga att övergå till Marcain 1,25 mg/ml 
infusion 6-10 ml per timma.  
(Blanda lika delar Marcain 2,5 mg/ml + NaCl t ex 20 ml vardera i 50 ml:s 
spruta). Se separat PM. 
 

Risk för urinretention: Före epiduralanestesi skall patienten kissa, 
därefter kontrolleras blåsfyllnad och blåsan tappas vid behov. 
 

Avslutning Efter partus skärpt övervakning av mor och barn i två timmar enligt 
kvinnoklinikens rutiner, med särskilt fokus på blåstömning. 

 
Förlossning 2: 
 
Epiduralanestesi förlossning, Marcain       
 
2. Epiduralanestesi med Marcain (lokalanestetika) 
 
Patientgrupp: Gravida under förlossningsarbete där man av olika skäl vill avstå från  

opiater, t ex tidig graviditet, eller där man vill ha en sympatikusblockad  
med blodtryckssänkning samt då epidural med Sufenta redan getts så att  
maxdos uppnåtts.  
 

Förberedelse: Fri venväg skall föreligga och infusion av Ringer-acetat pågå. 
Epiduralrummet 
identifieras och kateter inläggs i nivå L1 - L2 alternativt L2 - L3. 
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Utförande: Initialdos 3-4 ml Marcain 2,5 mg/ml ges i vänster sidoläge + 3-4 ml i höger  

sidoläge. Därefter kopplas infusionspump med kontinuerlig infusion av  
Marcain 1,25 mg/ml eller 2,5 mg/ml, 3-7 ml/timme. I första hand väljs  
1,25 mg/ml, om blodtryckssänkning är avsikten bör starkare lösning väljas.  
Puls och blodtryck kontrolleras var femte minut i 20-30 minuter. 
 
Om otillräcklig effekt av anestesin eller otillfredsställande utbredning kan 
bolusdos på 3-5 ml Marcain 1,25–2,5 mg/ml ges samt att den kontinuerliga 
infusionen kan ökas med 1-2 ml per timme. Inför utdrivningsskedet kan 
epiduralanestesins utbredning påverkas genom så kallad sittdos, d v s med 
patienten sittande ges lämplig mängd (5-8 ml Marcain 1,25–2,5 mg/ml) för 
att uppnå ett sakralanslag. Sittdos skall ordineras av ansvarig anestesiolog, 
och bolusdoser och infusionshastigheter antecknas på narkosjournalen, 
som förs under hela förlossningsförloppet. I samband med bolusdoser 
kontrolleras blodtryck var femte minut i 30 minuter. Därefter 
blodtryckskontroller en gång i halvtimmen. 
 
 

 Vid blodtrycksfall: 1. Vänd patienten på sidan 
2. Ge vätska (Ringer-Acetat intravenöst) 
3. Tillkalla narkosläkare, tel 32020 
 

 Under epiduralanestesi kan blåstömningsförmågan bortfalla, varför 
patienterna skall kissa före epiduralanestesins anläggande och därefter, 
genom hela förlossningsförloppet, skall blåsans storlek noga följas och 
tappas på vida indikationer. 
 

Avslutning: Epiduralanestesin avstängs i samband med förlossningen, katetern 
avlägsnas en timme efter förlossningen, kateter och insticksställe 
inspekteras. Viss motorisk blockad kan kvardröja ett par timmar efter 
epiduralanestesins avstängning och mobilisering bör ej ske förrän full 
motorisk kraft återkommit.  
Rubbningar i blåsfunktionen kan kvardröja ännu längre varför kontroll av  
blåsans fyllnadsgrad bör göras 5 och 10 timmar efter avslutad anestesi. 
 
 

 
Detta styrdokument upprättat i samråd med överläkare Jan Leyon, Kvinnosjukvården. 
 
 

 

 
 


