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Intravenös vätsketillförsel inför 
operation 
Innehållsansvariga:  

Krister Löfving, överläkare An-Op-IVA, SkaS Skövde 

Magnus Olsson, överläkare kvalitetsfunktionen, SkaS Skövde 

Revideringar i denna version 
Förlängd giltighet. Ändring av Ringer Acetat till Plasmalyte. 

Bakgrund, syfte och mål 
Beskriver intravenös vätsketillförsel inför operation.  

Arbetsbeskrivning 
All typ av dehydrering/hypovolemi (inkluderar blödning, ileus, 

pankreatiter etc) behandlas med Plasmalyte. Hos patienter med rikliga 

kräkningar kan man överväga att behandla med NaCl med tanke på de 

stora kloridförlusterna dessa har.  

 

Till fastande patienter ges som basalnutrition: 

5 % Glukos med elektrolyter 1000 ml. (Med elektrolyter innebär 40 

mmol Na och 20 mmol K/påse. Finns färdigblandat).  

1000 ml x 2 ges per dygn. Vardera påsen ges på 12 timmar.  

 

Om S-Na 130 eller lägre sätts 100 mmol NaCl till varje påse (blir alltså 

totalt 140 mmol/liter per påse). Nytt S-Na tas till nästa dag.  

 

Om S-Na 125 eller lägre, kontakt med medicinjour alternativt narkosjour 

för justeringsrekommendation. Styrdokument för behandling av 

hyponatremi finns.  

 

Om patienten har hyperkalemi kan 5 % glukospåse bytas till 5 % glukos 

UTAN elektrolyter. Till denna tillsätts lämplig mängd natrium. (D.v.s 40 

mmol om ingen natriumrubbning finns. Om hyponatremi, ges natrium 

enligt ovan, d.v.s så att slutmängden blir 140 mmol Na).  
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Rehydrex, d.v.s 2,5 % buffrad glukos kan användas som uppvätskning 

till patienter med hypernatremi, d.v.s där S-Na är 150 eller högre. Kan 

eventuellt användas som nutrition enbart det första dygnet, därefter får 

man övergå till 5 % Glukos.  

 

 

Rubrik: Intravenös vätsketillförsel inför operation

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-170

Version: 9.0



 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. . 

 

 

Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus  

Innehållsansvar: Krister Löfving, (krilo), Överläkare 
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