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Förord
större kirurgiska ingrepp innebär stora fysiska
och psykiska påfrestningar för patienten. Patient
säkerheten i samband med operation kan förbättras
genom hälsosamma levnadsvanor före och efter in
grepp. Även risken för kroniska sjukdomar kan minskas
genom att stödja goda levnadsvanor.
Fysioterapeuter tillsammans med övrig personal inom
hälso- och sjukvård har en viktig roll i detta arbete.
Syftet med denna broschyr är att stödja arbetet med
hälsosamma levnadsvanor i samband med bukkirurgi.
Arbetet med kunskapsstödet har finansierats med
statsbidrag från Socialstyrelsen och broschyren har
tagits fram av Fysioterapeuternas expertgrupp. Utöver
undertecknad projektledare har följande personer in
gått i gruppen: Sara Maripuu, Monika Fagevik Olsén,
Helene Henriksson, Marcus Edvardsson, Helen Sund
berg, Lauri Waris och Katarina Gunhammar.

Raija Lenné
Docent och projektledare för
Fysioterapeuternas Levnadsvaneprojekt
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Inledning
stora kirurgiska ingrepp i buken innebär fysiska och psykiska
påfrestningar med risk för postoperativa komplikationer. Särskilt
om patienten som ska opereras är en högriskpatient (se figur sida 12).
De senaste decennierna har utvecklingen av operationstekniker,
smärtlindring och pre- och postoperativ vård minskat risken för
postoperativa komplikationer. Samtidigt opereras allt sjukare och
äldre personer som löper en större risk för komplikationer. Det med
för att hälso- och sjukvården behöver fortsätta att utveckla den
förebyggande vården i samband med stora bukoperationer.
I hälsofrämjande och personcentrerad vård är det viktigt att stärka
patientens delaktighet. Fysioterapeutens uppgift är att aktivt bidra
till detta. En framgångsfaktor för hälsofrämjande och förebyggande
vård är teamarbete mellan olika professioner.

Levnadsvanor
tobak, alkohol, matvanor och fysiskt aktivitet är faktorer
som starkt påverkar hälsan och som personen själv kan påverka. Goda
levnadsvanor bidrar till att minska risker vid operationer och påver
kar utfallet positivt. Därför är det viktigt att den som ska opereras
får möjlighet att inhämta kunskap om levnadsvanornas betydelse
Utvärderingar visar att mer än 80 % av patienterna tycker det är
viktigt att få samtala om sina levnadsvanor och önskar stöd från
hälso- och sjukvården för att förbättra dessa inför kirurgi. För pa
tienten kan det dessutom bli ett utmärkt tillfälle att genomföra en
varaktig levnadsvaneförändring med stora hälsovinster.
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TOBAK
att sluta röka är en viktig förberedelse inför kirurgi och
rökfrihet i samband med ett ingrepp är ett effektivt sätt att
förbättra patientsäkerheten. Rökfrihet sex till åtta veckor före
och sex veckor efter ingreppet kan halvera komplikationsris
ken. Mer än 300 studier visar att rökning är förknippat med
postoperativa komplikationer som ökad trombosrisk, sämre
sårläkning, lungkomplikationer och ökad infektionsrisk.
Det är totalt rökstopp som gäller, endast rökreduktion påver
kar inte komplikationsrisken. Även några dagars rökfrihet
gör skillnad. Rökare kan få ökade slembesvär i luftrören de
första veckorna efter rökstopp och därför lönar det sig att
sluta i så god tid som möjligt.
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ALKOHOL
ett alkoholuppehåll på fyra veckor innan ingreppet ger
kroppen en möjlighet att återhämta sig från alkoholens
negativa effekter och komplikationsrisken minskar.
Hög alkoholkonsumtion ökar risken för komplikationer un
der och efter kirurgi. En konsumtion över två standardglas
(à 12 g alkohol) per dag ger fördubblad risk för postoperativa
komplikationer som infektioner, akuta hjärtproblem och
blödningar.
Vid högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom eller
annan kronisk sjukdom är vinsterna med alkoholstopp inför
kirurgin ännu större. Det är konsumtionen de senaste må
naderna som är av betydelse.
I de flesta fall räcker det att samtala med patienten om kopp
lingen mellan konsumtion och risk för komplikationer. Vid
mycket hög konsumtion kan det dock behövas en intensiv
stödinsats. Den nedre gränsen för att undvika komplikatio
ner är ännu inte helt klarlagd.

Folköl
50 cl

Starköl
33 cl

Vin
12–15cl
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Starkvin
8 cl

Starksprit
4 cl

MATVANOR
hälsosamma matvanor och ett gott näringstillstånd inför
kirurgi ger bättre läkning och minskar risken för komplika
tioner. Att äta regelbundna måltider, det vill säga frukost,
lunch, middag och mellanmål med ett varierat innehåll är
en bra början.
Undernäring i samband med kirurgi har stor inverkan på
operationsresultatet då infektionsrisken ökar, sårläkningen
försämras och risken ökar för lungödem, trycksår, hjärtin
farkt och hjärtsvikt. Ett gott näringstillstånd är därmed
eftersträvansvärt. Även övervikt kan öka komplikationsrisk.

ÖKA
Grönsaker
och baljväxter
Frukt och bär
Fisk och skaldjur
Nötter och frön

ÄT MER AV
Spannmålsprodukter av
vitt/siktat mjöl

Spannmålsprodukter av
fullkorn

Smör, smörbaserade
matfetter

Vegetabiliska
oljor, oljebaserade matfetter

Feta mejeriprodukter

Magra mejeriprodukter
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BEGRÄNSA
Charkprodukter,
rött kött
Drycker och livsmedel med tillsatt
socker
Salt
Alkohol

FYSISK AKTIVITET
kunskap finns att fysisk aktivitet har generellt goda
effekter inte minst genom minskad risk att insjukna i de
flesta av de stora folksjukdomarna såsom hjärt- och kärlsjuk
dom, metabola sjukdomar och mental ohälsa. Fysisk aktivi
tet definieras som ”all kroppsrörelse som ökar energiförbruk
ningen utöver viloförbrukning”. Den generella rekommen
dationen från Världshälsoorganisationen (WHO) och
handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention (FYSS) är
minst 150 minuter måttligt intensiv eller 75 minuter hög
intensiv fysisk aktivitet per vecka. (forts. nästa sida)
ARENA FYSISK AKTIVITET

Bilden nedan har tagits fram av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) till boken FYSS 2017
för att illustrera den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet för vuxna. Arenan beskri
ver olika dimensioner av fysisk aktivitet. Den rekommenderade dosen utgör en del av individens
totala fysiska aktivitet, det vill säga all rörelse under dygnet. Det gråa området beskriver den
vakna delen av dygnet då man är fysiskt inaktiv, till exempel sitter, står stilla eller ligger (energi
förbrukning lägre eller lika med 1,5 MET). Illustration: Annika Röhl.
* Med 8–12 repetitioner avses den högsta belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan
8–12 gånger, det vill säga 8–12 RM (repetitionsmaximum).

9

I samband med bukkirurgi försämras den fysiska kapaciteten. Där
för bör patienten ha resurser att ta av för bättre förutsättningar såväl
under operationen, som i sig är påfrestande för kroppen, och för
rehabilitering. Patienten bör få råd om att vara fysiskt aktiv utifrån
sina förutsättningar. Det kan innebära att behålla eller öka sin fysis
ka aktivitet.
Anestesi, ingrepp, sängläge och inaktivitet ökar risken för atelektaser,
sekretstagnation, pneumoni, djup ventrombos och trycksår. Längre
tids sängläge och inaktivitet medför även ökad risk för ortostatiska
problem, kontrakturer, urkalkning av skelettet, nedsatt muskelstyrka,
nedsatt fysisk prestationsförmåga, tarmparalys och akut konfusion.
I dagsläget saknas evidens för effekt av generell träning inför buk
kirurgi, men evidens finns gällande ortopediska ingrepp. Baserat
på klinisk erfarenhet kan det därför vara troligt att även bukkirurgi
patienter har god nytta av anpassad träning inför och efter ett in
grepp. Det finns stor klinisk erfarenhet av generell träning och
risken för biverkningar är liten. Det är viktigt med individanpas
sade råd om fysisk aktivitet och träning, framför allt till patienter
med nedsatt fysisk prestationsförmåga och samsjuklighet. I dessa
fall bör patienten erbjudas kontakt med fysioterapeuter så snart
som möjligt.
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Fysioterapi i samband med
bukkirurgi
fysioterapeuten kan stödja och hjälpa patienten genom hela
vårdprocessen genom bedömningar av fysisk kapacitet, rådgivning
och instruktioner om individanpassad fysisk aktivitet och träning,
förflyttningsteknik samt andningsövningar pre- och postoperativt.

Preoperativt
Incidensen för lungkomplikation (till exempel pneumoni, pleura
vätska och atelektas som påverkar syresättning) är högre vid övre
bukkirurgi och thoraxkirurgi än vid annan kirurgi och är en bidra
gande orsak till ökad postoperativ dödlighet, förlängd vårdtid, mins
kad komfort för patienten i efterförloppet och ökade kostnader.
Det är väl känt att patienternas preoperativa status har stor betydelse
när det gäller risk för lungkomplikationer såsom:
▶▶

fetma BMI > 30 kg/m2

▶▶

lungsjukdom

▶▶

hjärtsvikt

▶▶

låg preoperativ saturation

▶▶

hög ASA-score

▶▶

nedsatt fysisk funktion

▶▶

hög ålder > 70 år

▶▶

preoperativ sepsis

▶▶

kronisk leversjukdom

▶▶

rökning.

Avseende kirurgin ökar följande faktorer riskerna:
▶▶

akutkirurgi

▶▶

ingrepp som varar > 2 timmar

▶▶

öppen diafragmanära kirurgi.

11

Preoperativ bedömning
och träning
ju bättre struktur på de preoperativa kontakterna med fysiote
rapeut desto bättre förutsättningar för en adekvat uppföljning. För
att patienten ska få en optimal insats bör en bedömning av patientens
risknivå göras. En modell som kan användas är följande:
Lågriskkirurgi

Högriskkirurgi

Lågriskpatient

Icke prioriterade

Prioritet 2

Högriskpatient

Prioritet 2

Prioritet 1

Vid patientmöte inför bukkirurgi, uppmanas patienter att följa FYSS
rekommendation om inga hinder föreligger. Ordinationen ska alltid
individanpassas utifrån patientens förutsättningar (funktionstill
stånd, person- och omgivningsfaktorer) och samsjuklighet.
Fysioterapeuten kan bedöma:
▶▶

andningsfunktion med t.ex. spirometri, mätning av andnings
muskelstyrka och frågeformulär

▶▶

fysisk funktionsnivå med t.ex. frågeformulär och test av gång
förmåga, balans, styrka

▶▶

övriga levnadsvanor med t.ex. hälsosamtal och frågeformulär.

Utifrån bedömningen kan det vara aktuellt med specifik träning.

Individuellt anpassad fysisk träning
Specifika råd om träning inför kirurgin bör övervägas framför allt
till patienter med nedsatt fysisk prestationsförmåga.
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Inspiratorisk muskelträning (IMT)
IMT bör övervägas till såväl högriskpatienter som lågriskpatienter
som ska genomgå högriskkirurgi. Då träning initieras bör det över
vägas om den ska syfta till att öka styrkan eller uthålligheten. Träning
bör, om möjligt, starta minst 2 veckor före ingreppet.

Andningsträning
Djupandningsövningar bör inte rekommenderas generellt preopera
tivt men kan övervägas till patienter med nedsatt lungfunktion och/
eller med mycket slem. Träningen kan vara djupandningsövningar
med eller utan hjälpmedel (som PEP) och olika tekniker för att eva
kuera sekret.
I nära anslutning till ingreppet informeras patienten av fysioterapeu
ten om vikten av:
▶▶

att vara fysiskt aktiv så snart som möjlig efter ingreppet

▶▶

att ligga i sängen så lite som möjligt

▶▶

att genomföra andningsträning ev. med hjälpmedel såsom PEP

▶▶

att genomföra cirkulationsfrämjande rörelser

▶▶

samt vilken uppresningsteknik som är mest skonsam postoperativt.

Postoperativ bedömning
och träning
för att minska risken för pulmonella och cirkulatoriska kompli
kationer bör patienten så snart som möjligt efter ingreppet bryta säng
läget och komma igång med fysisk aktivitet. För att möjliggöra detta
behövs insatser från det multidisciplinära teamet. Välfungerande
smärtlindring, optimering av nutrition och övervakningar av vital
parametrar är viktigt. Viktiga förutsättningar är också en trygg patient
som kan delta aktivt i rehabiliteringen utifrån given information.
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När det är dags att komma upp i stående och gående kan fysiotera
peuten göra en bedömning av förflyttningsförmåga och ge råd om
fallförebyggande åtgärder. Fysioterapeuten kan vägleda patienten i
hur den kan utöka sin aktivitet successivt. Andningsträningen ska
under den närmaste tiden efter operationen följas upp och anpassas
efter behov. Det långsiktiga rehabiliteringsmålet är oftast att patien
ten ska kunna återgå till sitt habitualtillstånd eller en högre funk
tionsnivå än preoperativt. Stöd och hjälp från fysioterapeut och
annan vårdpersonal är av stor vikt.

Efter vårdtiden
tyngre styrketräning och tunga lyft bör undvikas under sår
läkningstiden, vanligtvis 6–8 veckor, vilket bör stämmas av med
operatören. För övrigt bör patienten successivt öka sin fysiska an
strängning. Promenader är i regel den motionsform som till en bör
jan kan rekommenderas. Efter en till två månader ytterligare är det
bra om träningen utökas med målet att patienten sedan ska uppnå
den aktivitetsgrad som rekommenderas enligt FYSS, baserat på in
dividuella förutsättningar och samsjuklighet. Fysisk aktivitet på
recept (FaR) kan förskrivas.
Det är önskvärt att patienten med fortsatt rehabiliteringsbehov följs
upp av fysioterapeut efter hemgång. Den fysiska aktiviteten baseras
på individens förutsättning och rekommendationer enligt FYSS.
Oavsett rehabiliteringsbehov bör alla patienter få möjlighet att stödjas
av hälso- och sjukvården att uppnå eller vidmakthålla goda levnads
vanor. Det kan bidra till att öka förutsättningen att bli stark för livet.
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Läs vidare
ALLMÄNT OM LEVNADSVANOR
▶▶ Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet
och ohälsosamma matvanor – stöd för styrning och ledning.
www.socialstyrelsen.se
▶▶ Fysioterpeuterna: www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor
▶▶ Svenska läkarsällskapet: www.sls.se/levnadsvaneprojektet
▶▶ Hälsofrämjande sjukvård: www.hfsnatverket.se
▶▶ Sjukvårdsupplysningen: www.1177.se

TOBAK
▶▶ Psykologer mot tobak: www.psychologistsagainsttobacco.org

ALKOHOL
▶▶ Alkoholhjäpen: www.alkoholhjalpen.se
▶▶ Alkohollinjen: www.alkohollinjen.se

MATVANOR
▶▶ Livsmedelsverket, kostråd och matvanor:
www.livsmedelsverket.se
▶▶ Socialstyrelsen, samtal och råd om bra matvanor:
https://utbildning.socialstyrelsen.se

FYSISK AKTIVITET
▶▶ FYSS: www.fyss.se
▶▶ Riktlinjer för fysioterapeutiska interventioner för preoptimering
av patienter som ska genomgå buk- och thoraxkirurgi. Fagevik
Olsén M, Anzén H: www.fysioterapeuterna.se/riktlinjer
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Hur kan vi bäst stödja
patienter som ska
genomgå bukkirurgi?

Box 3196, 103 63 Stockholm | Vasagatan 48
www.fysioterapeuterna.se | kansli @ fysioterapeuterna.se | 08-567 061 00
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Denna broschyr har tagits fram för att
stödja fysioterapeuter och övrig vård
personal i ett systematiskt arbete med
levnadsvanor och med tillämpning av
fysisk träning och andningsträning för
patienter som ska genomgå bukkirurgi.

