
Anæstesi til Fod / Ankel kirurgi



Hvad skal vi dække i dag?
●Nerveblokader til fodkirurgi
●Lokalanæstesi til fodkirurgi
●Wide awake foot surgery ”WALANT”
●Lejring
●Spinal og GA
●Postoperativ smertebehandling
●Smertekathetre
●Kroniske smerter



Nerveblokader





Nerveblokader til fod/ankel kirurgi

●Poplitea + Saphenus blokade
●Tibialis, Peroneus superficialis + profundus + 
saphenus + suralis = Ankelblok
●Ingen af disse kombinationer bedøver til 
blodtomhedsmanchetten, der sidder på låret.



UL-vejledte blokader

●Www.nysora.com
●Www.usra.ca
●Youtube.com

http://Www.nysora.com/
http://Www.usra.ca/


Vejledende LA maximum-doser

●Bupivacain: 2 mg/kg
●Ropivacain 3 mg/kg, 4 mg/kg med adrenalin
●Lidocain 5 mg/kg, 7 mg/kg med adrenalin



Popliteablok – Lateral adgang



Saphenusblok



Ankel blok



Wide awake foot surgery

● WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No 
Torniquet)
●Lidocain + adrenalin, NaHCO3 lokal infiltration 
med lille kanyle. Distalt → proximalt.
●Der er ved at komme publikationer på
●”Wide awake foot surgery”



Lejring

Alle kan lide rygleje

Sideleje er OK

Alle hader bugleje



Hvorfor hader anæstesien bugleje?

●Det er Bøvlet
●Det tager lang tid
●Man skal have særligt grej
●Erfaring i teamet er vigtigt
●Lejringsskader
●Hæmodynamisk ustabilitet (flad v. cava)
●Accidentel extubation i bugleje stinker
●Brug Checkliste!



Spinalanæstesi

Fordele:

●Sikker anæstesiform > 95% anslag
●Man skal ikke luftvejshåndtere

●God til bugleje

●Ulemper
●Lang tid i opvågningen

●Måske ikke nok til langvarig kirurgi
●Antitrombotiske lægemidler



Generel anæstesi

●Det er nemt – Alle kan bedøves på samme måde
●Man kan tale frit på stuen
●Længere skiftetider, PONV, Smerter postop.
●Husk infiltrationsanæstesi



GA + Blok

●Tidskrævende – Blok før kirurgi – Ellers tager det 
længere tid at vække.
●God postop smertekontrol. Muliggør dagkirurgi
●Rebound pain



Smertekathetre

●Supergode – hvis de virker…
●Popliteakath – Anslag vel ca 80%.
●Smertekathetre displaceres ofte.
●20 % af patienter får virkelig dårlig 
smertebehandling.
●Alternativt: gentagne blokader med virkning > 24 
h



Postoperativ smertebeh.

●Hvad skal alle have?
●Paracetamol
●NSAID + evt PPI
●Peroperativ desamethason > 0,1 mg/kg
●Pn opioid



Nerveblokader til postop smertebeh.

●Effektive umiddelbart postop.
●Kan bringes til at virke ca 24 h vha adjuvantia.
●(dexamethason, clonidin, adrenalin)
●Rebound pain skal italesættes



Komplikationer til nerveblokader

●Forbigående udfald 1-2 / 100
●Permanente udfald 1-2 / 1000
●Rebound pain
●Manglende effekt af blokaden.



Rebound pain

●Stærke smerter når nerveblokaden letter
●Information er vigtigt
●Konventionel smertebeh med paracetamol, 
NSAID er vigtigt. Pn Opioid så snart blokaden 
begynder at lette.
●Der er ingen RCT, der belyser regimer til 
håndtering af rebound pain.



Kroniske smertepatienter

●Dysfunktionelt centralt smertesystem
●Allodyni, hyperalgesi.

●Operationsindikation stilles kun af specialister

●Meget dårligt system til at hjælpe disse patienter 
– specielt med akutte smerter oveni.



Hvis der opereres alligevel

●Forventningsafstemning.
●Vanlig smertestillende tages på dagen
●Overvej nerveblokader
●Overvej at øge dosis  af vanlige opioider
●Pn Opioid ca 10-20 % af døgndosis.
●Daglig smerte-stuegang.



Daglig smerte-stuegang

●Paracetamol og NSAID?
●Pn opioider sidste døgn tælles sammen
●Øg dosis af faste opioider til fast + pn.
●Ordinér pn dosis af opioid 10-20 % af døgndosis
●Få hjælp af anæstesien



Links

●Video af ankelblok:

●https://youtu.be/yfZw4lVO-fU

●En video mere af ankelblok:

●https://youtu.be/mosShMm8ZTE

●Video af Popliteablok:

●https://youtu.be/iGhWfgbfR5g

●Video af saphenusblok på låret:

●https://youtu.be/ckE5-1gMoj8

https://youtu.be/yfZw4lVO-fU
https://youtu.be/iGhWfgbfR5g
https://youtu.be/ckE5-1gMoj8


Spørgsmål til Anæstesien?


