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Rutin utarbetad i enl igt med SFAl's rikt l injer för procedurrelaterad propofolsedering . 
https://sfai.se/rikt l inje/m edicinska-rad-och-rikt l injer/anestesi/procedurrelaterad
propofol sederi ng/ 
Observera att SFAl's riktl injer inte inkluderar användandet av rapifen !  

Förutsättningar: Detta dokument avser procedurrelaterad Propofolsedering som bedrivs 
utanför anestesik l in iken.  

Bakgrund 
Propofol är ett läkemedel som vardagl igen används på anestesikl in ik för sövning.  Genom 
patientstyrd sedering ger patienten sig själv små doser på 5 mg Propofol intravenöst genom 
ett knapptryck ti l ls sedering upplevs. Målet med detta är att på ett säkert sätt erbjuda 
komfortsedering utanför anestesikl in ik. 
Sedering med anestesi medel i nnebär samma risker för andni ngs- och cirkulationsdepression 
som vid generell anestesi varför övervakningskrav och beredskap för kompl ikationer med 
mera m åste vara hög . Patienten övervakas av leg itimerad sjuksköterska som har reel l  kl in isk 
kompetens att adekvat tolka och snabbt åtgärda avvikande övervakningsvärden under 
sedering och uppvaknande. Ansvarig läkare skall ha reell kl i n isk kom petens att inför sedering 
adekvat värdera patientens hälsotil lstånd och eventuell luftvägsproblematik. 

All personal som m edverkar i procedurrelaterad P ropofolsedering a rbetar på eget 
yrkesansvar. 

Patientgrupp 
Vuxna 1 8  - 70 år. 
ASA 1 och 2 (friska patienter el ler l i ndrigt sjukdom sti l lstånd utan system eller 
organpåverkan) .  
https: //sfai.se/rikt l inje/m edicinska-rad-och-rikt l injer/anestesi /asa-klassifikation/ 
BMI  < 40 

Olämpliga patienter 
Patienter med komm unikationsproblem (språk, demens, hörsel med mera) . 
Gravid itet ;o: 22 veckor. 
Allerg i  mot Propofo l .  
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ASA 3 el ler högre. 

Förberedelse 
Aktuel l  hälsodeklaration skal l  vara dokumenterad och t i l lgäng l ig samt godkänd av 
operatören.  Denne ansvarar för att inga kontra ind ikationer förel igger för sedering. 
Patienten bör få muntl ig information om PCS-förfarandet preoperativt. 
Denna information bör innehål la att patienten inte kommer att sövas utan vara vaken och 
pratbar. 

Målnivå för sederingsg rad under proceduren skal l  vara att patienten svarar på t i l ltal, 
Det vi l l  säga 2 - 3 på Ramsay-skalan . 

Sederingsskala (enl Ram say) 
N ivå 1: Klarvaken 
N ivå 2: Dåsig ,  lätt sederad 
N ivå 3: Sederad men väckbar genom normal samtalston 
N ivå 4: Sederad men väckbar genom höjd samtalston el ler kraftig omruskning 
N ivå 5: Medvetslös, svarar ej på fysisk stim ulering (=anestesi) 

Patienten skal l  vara fastande 6 t immar preoperativt enl igt SFAl's r ikt l injer. 
https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-4 preop fasta sv sammanfattning. pdf 

Tillvägagångsätt 
1 .  20 m l  Propofol 10 mg/m l  monteras i PCS-pum p av patientansvarig sjuksköterska. 
2. Uppkoppl ing ti l l  övervakning (Phi l i ps M P  30) 

a .  Sp02 på fi nger, ej samma arm som N IBP 
b .  EKG 3-avledningar vid behov 
c. Blodtrycksmätning v id behov 
d .  Extra syrgas på grimma 1 -4 l iter/m inut 

3. Start av proceduren: Patienten uppmanas att trycka upprepade gånger för bolusdoser 
ti l ls  upplevd påverkan nås. 

Läkemedel 
Atropin 0,5 mg/m l skal l  fi nnas t i l lgängl igt 
Propofol 10 mg/m l 20 m l  dras upp i en 20 m l  spruta. 

Sprutpumpen skal l  vara instäl ld på 300 m l/timma.  Vid varje knapptryck ges då 0,5 ml på 6 
sekunder, m otsvarande 5 mg Propofol . 

Utrustning 
� Fungerande sug som testas i nnan procedur  startas. 
� Rubens blåsa (testad) med syrgasreservoar och masker av storlek 3 och 4. 
� Svalgtuber (gula och röda) . 
� Syrgas. 

Larmrutiner 
Vid behov larmas narkosläkare på telefon:  1199.  
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Postoperativt 
Patienten ska observeras t i l ls de är helt vakna och m obi l i serade. Patienterna skall instrueras 
att under behandl ingsdygnet inte utföra handl ingar som kräver koncentration; t i l l  exempel 
köra b i l, hantera motorredskap,  ta hand om spädbarn eller underteckna v ikt iga handli ngar. 

Uppföljning 
Personal som medverkar i procedurrelaterad propofolsedering ansvarar för att upprätthål la 
si n kompetens avseende luftvägen. Förslagsvis genom att kontakta anestesiklin ik för 
auskultation .  

Uppdaterat från föregående version 

Ersätter 20 1 9-04-02 . 

Ändring sidan 2 under förberedelse första stycket samt al la länkar är uppdaterade. 
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