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Glasgow Coma Scale

RUMPERT ANEURISME –
SUBARAKNOIDALBLØDNING
• Farer:
– Reblødning før
aneurismet er sikret
– Spasmer, infarkter og
ødem etter sikring.

• Behandlingsprinsipper
– Unngå reblødning
– Sikre aneurisme
• Erfaren operatør
/anestesør.

– Opprettholde
CPP/blodflow
– Hindre spasmer/infarkt

Etiologi
•
•
•
•
•
•
•

•

Aneurysmer ved kardelinger langs
hjernens basis.
Prevalens 2 % i Norge.
Familiær hos 5 – 20 %.
> 40 år
Flere kvinner enn menn
Røyking, hypertensjon og stort
alkoholforbruk øker risiko.
Den årlige risikoen for ruptur av
aneurysmer sett samlet er 1,5 –
2 %, men risikoen varierer med
aneurysmets størrelse og
plassering.
Subaraknoidalblødning uten
aneurisme eller annen påviselig
forklaring ses hos 10 – 15 %.
– Blødning fra små vener langs de
perimesenkefale cisterner.
– Prognosen er god, forutsatt at annen
årsak er ekskludert angiografisk

Økt intrakranialt trykk og hjerneødem
•
•

Det intrakranielle volumet er begrenset av
skallen.
Romoppfyllende prosseser intrakranialt vil
derfor gi økt intrakranielt trykk (ICP).
–

Volumøkning intrakanialt vil først
kompenseres ved reduksjon av de andre
kompartmentene, men når kapasiteten for
kompensasjon overskrides vil ICP øke raskt.
•

•

Transtentoriell herniering vanligst
–

•

mediale deler av temporallappen presses ned i bakre
skallegrop gjennom tentoriumsåpningen ved siden av
hjernestammen.

Nedre herniering
–
–
–

•

Dette vil redusere blodforsyningen til hjernen, gi
kompresjon av hjerneveev og fare for
herniering.

Sjeldnere og farligere
cerebellartonsillene presses ut av foramen magnum,
blodforsyningen til deler av hjernestammen
kompromitteres.

Hjernetamponade
–

når det intrakraniale trykket er like stort eller større enn
det systemiske blodtrykket slik at hjernens sirkulasjon
opphører og personen er død.

Behandling av høyt
intracerebralt trykk
• Osmoterapi er mest aktuelt i påvente
av nevrokirurgisk avlasting for å vinne
tid.
– Hypertont NaCl 1 mmol/ml 1 – 2 ml/kg,
gjentas ved behov
• Tilstreber S-Na på 150 mmol/l.

– Truende herniering
• sedere, intubere og hyperventilere for å
redusere det intrakraniale trykket via cerebral
vasokonstriksjon.

• Drenere CSF ved hydrocefalus
• Craniectomi

Patofysiologi

•
•
•

Hjernen har små energireserver og trenger adekvat gjennomblødning.
Vanlig intrakranialt trykk er < 10 mmHg.
Ved subaraknoidalblødning fra et aneurisme øker hjernetrykket akutt opp mot
arterietrykkets nivå.
– Hjernens perfusjonstrykk går mot null
• global cerebral iskemi.
– Bevissthetstap
»

Varigheten uavhengig prediktor for prognosen.

– Iskemitiden er med på å avgjøre utviklingen av nevronskade og sekundært hjerneødem.

Symptomer og
klinisk
diagnostikk
• Akutt hodepine – «den verste noen gang»
– to av tre beskriver starten slik – men hodepinen kan starte langsomt og bygge
seg opp over (oftest få) minutter.
– 20 % av pasientene har tidligere hatt liknende hodepineanfall.
• såkalte varselsblødninger (udiagnostisert liten blødning).
– dårligere prognose.

• Spontan SAH eller hodeskade-SAH?:
– SAH pga. fall, eller fall pga. SAH?
•
•

Misforhold mellom traume og symptomer?
Påfallende hodepine eller nakkestivhet etter et lett traume?

Ledsagersymptomer
•
•
•
•

Bevissthetstap > 1 t inntreffer hos en av to
Akutt forvirringstilstand ledsaget av hodepine,
somnolens og irritabilitet
Kvalme og oppkast
Krampeanfall hos 10 – 50 %.
–

•
•
•
•

Uvanlig sterk postiktal hodepine

Hemiparese tyder på intracerebralt hematom.
Okulomotoriusparese med utvidet pupille sees
ved aneurisme på a. communicans posterior
Preretinal blødning ved oftalmoskopi er mer
vanlig ved aneurisme enn ved andre typer
intrakraniell blødning
Nakkestivhet er vanlig, men utviklingen kan ta
timer.
–
–

Manglende nakkestivhet utelukker ikke tilstanden.
Lett nakkestivhet kan være vanskelig å påvise

Cerebral CT
• Raskest og mest sensitivt for
påvisning av subaraknoidalt
blod.
• CT-angiografi den beste
undersøkelse

a)
b)

CT ved innleggelsen viser subaraknoidalt blod i basale sisterner og lett utvidelse av sideventriklenes
temporalhorn, som tegn på begynnende hydrocephalus.
CT 12 timer senere viser utviklet hydrocephalus med økende ventrikkelstørrelse.

Før ankomst RH
Telefonkontakt med henvisende instans
• Alle med SAH/sterk mistanke om
SAH tas imot
– Råd til henvisende instans:
• MAP > 80 mmHg.
• Systolisk BT< 180 mmHg.
• Analgetika (i.v. ketorax/morfin 2,5 mg/fentanyl
25 µg) inntil effekt.
• i.v. infusjon med 0,9% NaCl evt. Ringer Ac.
• Urinkateter
• Cyclokapron 1g i.v,
• Ikke starte nimodipin
• CT/CTA bilder tatt lokalt bes overført til RH.
• Intuber før transport ved synkende bevissthet.
• Hos intubert pasient anlegges arteriekanyle
• Følge av intubasjonskompetent personale

Ved ankomst RH
Akuttmottaket
• Få presis rapport fra
ambulansepersonalet
om:
– Akutt forverring av
hodepine?
• Warning leak?

– GCS endringer, behov for
analgetika/sedativa?
– Krampeanfall?
– MAP samt behov for BT
økende/senkende
medisiner?

Behandlingstiltak i akuttmottaket
•

Intubasjon
–
–

GCS < 9/raskt synkende bevissthet/ikke tilfredstillende respirasjon.
SaO2 < 95% eller PaO2 < 10 til tross før ekstra O2 tilførsel.

•
•
•
•
•
•

SaO2 > 95 %
To gode PVK, arteriekanyle og blærekateter.
Vurder hypertont saltvann 1 mmol/ml; 1- 2 ml/kg
Cyklokapron i.v.
MAP > 80 mmHg
Hvis MAP > 80 mmHg
– Start nimodipin infusjon, (15 µg/kg/t), økes etter 2 t til
(30 µg/kg/t),

•

Systolisk blodtrykk < 180 mmHg, ved
systolisk BT > 180 mmHg :
–
–
–
–

Analgetika: i.v. ketobemidon/morfin 2,5 mg/fentanyl 25 µg
Øke nimodipin infusjon
Trandate® (labetolol) 5 – 10 mg i.v
Nifedipin 10 mg s.l.,

– Elevere hodeende 30̊

Utredning i akuttmottaket
• Klinisk undersøkelse
– HH, GCS, pupille – størrelse/reaksjon, cornearefleks, plantarrefleks, reaksjon på
smertestimuli (grimasering, fleksjon/ekstensjonsrespons, BT stigning)

• Blodprøvetaking
• EKG
• Helst TCD på pasient i Hunt & Hess grad IV/V/ eller
intubert pasient for vurdering av ICP (vurdere MCA
hastighet og pulsatilitets index –PI bilateralt)

Transkraniell doppler
• Registrering av
blodstrømshastigheten i de
basale cerebrale arteriene
gjennom ett intakt kranium.
• Hastighet mot 0 i diastole
indikerer ↑ICP
• Mean MCA velocity/mean
internal carotid artery (ICA)
velocity.
• A Lindegaard index ≥3 is
indicative of MCA vasospasm
and ≥6 as severe vasospasm
Aaslid, Huber, & Nornes, 1984; Lee et al., 1997; Lindegaard
et al., 1988).

Før sikring av aneurysme:
• Unngå hypoksi/hypercapni
– Bevisstløse intuberes og ventileres

•
•
•
•

Cyclocapron
Nimodipin
MAP 80
Dersom ICP måler og EVD er lagt inn:
– ICP < 20, EVD stengt ved ICP < 20.
– CPP > 60
– Systolisk BT < 160
• Dersom ICP stiger til > 20
– Langsom trykkstigning tyder på hydrocephalusutvikling pga. blod i 4. ventrikkel
– Ny CT
– Dersom ingen ny bløding vil nevrokirurg åpne EVD og sette motstanden på 20
cmH2O (ca. 15 mmHg), drenere til ICP igjen er < 20.
» Høy motstand for å få et ”mottrykk” som skal hindre reblødning av det usikrede
aneurysmet.

– Rask (og stor) trykkstigning tyder på reblødning.
» Farlig å åpne dren, da dette vil senke ”mottrykket” som gjør at blødningen stanser.
» Pasienten må opereres umiddelbart!

Rebleeding
•
•
•
•

Incidence of rebleeding imay be as high as 30%.
15 – 20% either die or are disabled.
Highest incidence in the first 2 weeks.
Peaks in the incidence in the first 24 hours and at
7 to 10 days.
• Rebleeding within the first 24 to 48 hours is the
leading cause of death in persons surviving the
initial bleed.
• Approximately 70% of patients who rebleed will
die.

ICP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICP måler anlegges i parenchym frontalt hos:
Pasient som får anlagt CSF dren
Pasient med redusert bevissthetsnivå
Pasient med symptomgivende og/eller uttalte
cerebrale karspasmer
Drivtrykket for blodforsyningen til hjernen (det
cerebrale perfusjonstrykket (CPP): CPP = mean ABP
– mean ICP).
Styringsverdier
ICP < 20 (helst 15) mm Hg
CPP > 60 før sikring av aneurysme, > 70 mm Hg etter
sikring
CPP > 90 mm Hg ved symptomgivende og/eller
uttalte cerebrale karspasmer
–

Dersom pasienten ikke viser klinisk/nevrologisk bedring
til tross for ICP < 20 og CPP > 70:
•

Skift til ICP wave amplitude veiledet behandling
–

Tilstreb en mean ICP wave amplitude < 5 mmHg
» Øk compliance med mer aggressiv drenasje

CSF dren
•

CSF dren anlegges ved
–
–
–

•
•

For å oppnå adekvate ICP og CPP verdier.
Drenasjetyper:
–
–

•

•

Akutt CSF problem – akutt hydrocephalus
Redusert bevissthetsnivå
Symptomgivende/uttalte cerebrale karspasmer

eksternt ventrikkel dren (EVD), lumbalt dren (LD)
Ved anleggelse av EVD, legges samtidig ICP måler – og CVK.

Etter aneurysmesikring med klips holdes drenet
stengt intil første kontroll CT dersom ICP < 20,
åpnes på på 10 cmH2O dersom tilfredsstillende CT.
Etter coiling kan men åpne drenet straks
aneurysmet er sikret.
LD mostand settes vanligvis på 5 cm H2O, minus 5
til pluss 15 cm H2O varieres etter behov.

Anestesiologiske forhold ved
klipsing
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

TCI m. propofol og remifentanil
EEG (BIS)
Væskes godt opp før innledning
Soft intubasjon
– Øk remifentanil infusjon til 6-9 ug/kg/min
etter at relax er gitt.
Arteriekanyle
– Helst før anestesiinnledning.
Blærekateter
3-5 lumen CVK
To grove venfloner i underex.
Øk remifentanil til 6-9 ug/kg/min ved påsetting
av trepunkts hodestøtte.
MAP > 80 mmHg, Systolisk BT < 160 mmHg.
Evt. pressor
–
–

Bolus
• Efedrin 5 mg/Fenylefrin 0,02 -0,05 mg
Kontinuerlig infusjon
• Noradrenalin 0 – 0,3 ug/kg/min/Dopamin 0 – 5
ug/kg/min

•
•
•
•
•

SaO2 > 97 %
PCO2 4 – 5
Mannitol 300 - 500 ml i.v. gis ved start av
operasjonen
Temperatur 35 – 36 °C
Temp > 36.0 før extubasjon

Anestesi ved klipsing
• Pentothal 500-mg i.v. før temporær
karstenging (ferdig opptrukket), øke
propofol target til 6-8 µg/ml
– EEG – burst suppression – isoelektrisk
EEG – hjernemetabolismen senket med
50%

• Ta tiden fra man gir Pentothal, si fra til
kirurg når det har gått 90 sekunder og
når MAP er > 80
•

Ofte nødvendig med små boluser med pressor
efedrin/fenylefrin/øke noradrenalin for å få MAP > 80

– Ta tiden for temporær stengning
•
•

Kirurg sier: ”Tiden går”
Anestesiolog svarer: ”Tiden går” og starter stoppeklokke
–

Hold kirurg orienter om hvor lang tid det har gått hvert minutt,
max tid for temporær stengning er 5 min.

– Ta tiden fra temporært klips er av
•
•
•

Kirurg sier: ”Flow går”
Anstesilege svarer: ”Flow går” og starter stoppeklokke
Det må gå minst 5 minutter før man kan stenge
temporært på ny.

Ruptur under klipsing
• Gi blod dersom kirurg
ikke får umiddelbar
blødningskontroll!!
– Et usikret rumpert cerebralt
aneurysme gir
blødningssjokk i løpet av få
minutter

• Evt. Adenosin 0,5 mg/kg
i.v. på ordre fra kirurg

Blødning under endovaskulær
aneurysmesikring
•
•

EVD/CSF dren holdes stengt under selve
coilanleggelsen.
Dersom CSF dren likevel er åpent, må
det omgående stenges ved reblødning
fra aneurysmet.
– Hyperventilasjon, mannitol/hypertont saltvann
og evt. Pentothal ved blødning under coiling
– Dersom ICP forblir veldig høyt i mer enn 3
minutter (ICP = MAP) ved blødning må
drenet åpnes med en motstand = ICP – 20,
og man må tappe CSF initialt til man ser at
ICP begynner å synke, så stenge noen
sekunder, deretter ettappevis til ICP som gir
en CPP på 40.
– Dersom man har lykkes å få inn en coil som
sikrer aneurysmet kan man så tillate seg å
tappe ned til en ICP på < 20.
– Ideelt sett bør manipulering av dren skje i
samråd med nevrokirurg, man kan imidlertid
ikke vente veldig lenge når ICP forblir veldig
høyt og hjernen er uten sirkulasjon.

Etter sikring av aneurysme:
•

ICP < 20 mmHg,
–
–
–

men helst < 15 ?
EVD åpent, motstand 15 – 10 – 5 – (0 unntaksvis)
cmH2O.
Dersom > 20
•
•

Hematom?
Fungererende drenasje?
–
–
–
–

•

Reduser motstand på EVD/LD
NaCl 1 mmol/ml; 1 – 2 ml/kg
Thiopental
Kirurgi

CPP > 70 mmHg,
–

dersom uttalte spasmer heves grensen, ofte til > 90
•

Pressor/(inotropi?)
–
–
–

•

Dersom CPP < 70 til tross for Noradrenalin 0.2 µg/kg/min
+ volum
–

–

Noradrenalin 0.01 – 0.3/Dopamin 0 – 5 ug/kg/min
(Dobutamin 5 – 10 µg/kg/min?)
Sirkulasjonsmonitorering
» PiCCO + EKKO cor

Reduser Nimotop

Dersom pasienten ikke viser klinisk/nevrologisk
bedring til tross for ICP < 20 og CPP > 70:
•

Skift til ICP wave amplitude veiledet behandling
–

•

Tilstreb en mean ICP wave amplitude < 5 mmHg
» Øk compliance med mer aggressiv drenasje

Øvre blodtrykksgrense settes høyt
–

180 – 200 etter sikring av aneurysme.

Sorteberg W, Slettebø H, Eide PK, Stubhaug A,
Sorteberg A. Surgical treatment of aneurysmal
subarachnoid haemorrhage in the presence of 24h endovascular availability: management and
results. Br J Neurosurg. 2008;22:53-62.

Tidlig patofysiologi etter SAH

Vasospasm and cortical ischemia

Cerebrale karspasmer
• Symptomer
– etter noen dager -, hyppigst
en uke, etter blødningen:
•
•
•
•
•
•

Motorisk uro
Rastløshet, engstelse
Desorientering
Hodepine
Fokale nevrologiske utfall
Redusert bevissthet

Behandling av vasospasme

•
•
•
•
•
•
•

CPP > 90 mmHg ved å øke ABP og senke ICP.
Fortsette i.v. nimotop behandling
Væskebalanse + 1000 ml/døgn. 0,9% NaCl/Ringer Ac, blod ved Hb < 9 g/dl,
Normotermi
Nimotop direkte i intracerebral arterie v.hj. av angiografi .
Evt PiCCO monitorering for optimalisering av hemodynamiske forhold.
Hodeende elevert 15°

Generelle retningslinjer
•
•
•
•
•
•
•

Leiring:
Rygg/side
Hodeende elevert 15 – 30°
Kontrollere at halsvenene ikke er komprimert
Generell tromboseprofylakse:
TED strømper fra Dag 0
Fragmin 2.500 IE s.c fra 1. postoperative dag,
høyere dose vurderes hos pasient > 90 kg og
ved tidligere trombo-embolisk sykdom

Temperatur
• <37.5°C
• Tilstrebe 37.0°C
• De fleste får feber i forløpet
– Må ofte tillate noe hypertermi i vekkefase/når pas er
våken/selvpustende

• Aktiv kjøling:
– kan benyttes ved hypertermi
– kan benyttes ved ICP > 20 mmHg hos pasient
på respirator når annen behandling ikke fører
frem

Neurointensive SAH management at
Rikshospitalet
•
•

The aim for the intensive therapy is to prevent secondary brain damage because of spasms
Clinical neurological monitoring
•
•
•
•
•

•

ICP < 20
– If too high
•
•
•
•
•
•

•

GCS
Pupills/reflexes
movement
Transcranial doppler
CT – CT – angio 3.- 5. day and 7. – 10. day

Functioning drainage?
reduce resistance on the EVD/LD
Hypertonic saline 1 mmol/ml, 1 – 2 ml/kg
Cooling
Thiopental
Surgery

CPP > 70 (> 90 if vasospasm)
– Norepinephrine 0.01 – 0.3 µg/kg/min.
– If no clinical/neurophysiological imrovement despite ICP < 20 and CPP > 70:
•

Convert to ICP wave guided management
–

•
•
•

•
•
•
•

Aim for a mean ICP wave amplitude < 5 mmHg (increase compliance)

Euvolemic to slightly hypervolemic Nimodipine (CPP have priority!)
Thrombosis prophylaxis
– Elastic stockings
– Lowmolecular heparin (Fragmin) the day after surgery.
Head elevated 30°
Enteral nutrition
Physiotherapy
Early tracheostomy

Sorteberg W, Slettebø H, Eide PK, Stubhaug A, Sorteberg A. Surgical treatment of aneurysmal
subarachnoid haemorrhage in the presence of 24-h endovascular availability: management and
results. Br J Neurosurg. 2008;22:53-62.
Neuroanaesthesia and
neurointensive care

Væskebehandling/ernæring
• Unngå hypovolemi
– Tilstrebe euvolemi/lett hypervolemi
• Gi 500 ml i tillegg til døgnbehov

– Enteral ernæring
• Startes 1. postoperative dag
– Trappes opp til fullernæring i henhold til algoritme

– Parenteral ernæring
• Kun dersom pasient ikke er fullernært enteralt ila 5 dager

– Hb grense på 10
– Blodsukker
• 5–8
– Reguleres med infusjon hurtigvirkende insulin
»Husk KCl tilskudd

Væske og elektrolyttforstyrrelser
•

Ønsker S-Na 140 – 155 (opp til 160 ved ↑ICP der det er nødvendig å gi
hypertont NaCl)
–

•
•

obs hyperkloremisk acidose

Vanligst er hypervolemi.
Cerebralt salttapssyndrom
– Hvor mye betyr frigjøring av atrialt natriuretisk peptid?
• Økt hos SAH pasienter

– Store diureser, lav og fallende S-Na, høy U-Na
• hyponatremi og hypovolemi

– Beh
• Isotont NaCl + NaCl 1 mmol/ml 0 – 30 ml/t, evt. Fludrocortison (Florinef) 0,05 – 0,2 mg x
1 i sonden
• Langsom korreksjon av S-Na; < 10mmol/døgn

•

Diabetes insipidus
– Store diureser, høy S-Na, lav U-Na
– Beh
• Isotone væsker
– Ringer Ac/NaCl

• Evt. Desmopressin (Minirin) 1 – 4 ug i.v. x 1 - 2

Lav terskel for tracheostomi
• Tidlig tracheostomi gunstigst
– hos alle der langvarig
respiratorbehandling
sannsynlig
– Før pneumonien kommer!

• Kan redusere sedasjon
– Raskere vekking
– bedre nevrologisk
monitorering
– Mindre ubehag for pasienten
– Lettere å puste selv
– Redusere pressor
– Bedre kontroll på
slim/ekspektorat
– Tarmen raskere i gang

Rosseland et al., The effect of tracheotomy on drug
consumption in patients with acute aneurysmal
subarachnoid hemorrhage: an observational study.
BMC Anesthesiol. 2015

Sedasjon
• Propofol/fentanyl
som sedasjon når
vekking er
sannsynlig innen 2
døgn.
• Midazolam/fentanyl
ved behov for
sedasjon > 2 døgn
• Klonidin
• Dexmedetomidin

Outcome
•

•

A surprisingly high fraction of survivors among preoperative comatose
aneurysmal SAH patients (Hunt and Hess grade V) recover to good
physical and cognitive function, enabling them to live a normal life
I 2013 var 63 % av komatøse med SAH pasienter live etter et år
–
–

Halvparten av disse gjenvinner mesteparten av sin kognitive funksjon etter et år
og kommer tilbake i arbeid
viktigte faktorer
1.
2.

•

Utdanning
Alder

The key for good outcome:
–
Team work
•
Surgical and endovascular skills, as well as knowledge in the
pathophysiology of cerebral circulation, cerebral
hydrodynamics and intracranial pressure, neuroradiology,
neuroanaestesia and neurointensive care medicine.
•
A team including dedicated neurosurgeons, neuroradiological
interventionalists, neurophysiologists and neuroanaesthesiologists with their respective nurses should
cooperate closely.

Sorteberg W, Slettebø H, Eide PK, Stubhaug A, Sorteberg A. Surgical treatment of aneurysmal subarachnoid
haemorrhage in the presence of 24-h endovascular availability: management and results. Br J Neurosurg.
2008;22:53-62.
Haug T, Sorteberg A, Finset A, Lindegaard KF, Lundar T, Sorteberg W. Cognitive functioning and health-related quality of
life 1 year after aneurysmal subarachnoid hemorrhage in preoperative comatose patients (Hunt and Hess Grade V
patients). Neurosurgery. 2010;66:475-84

Intracerebral blødning ICH
•Årsaker
–høyt blodtrykk,
–antikoagulantia

•Liten blødning behandles konservativt.
•Stort hematom fjernes operativt, med mindre
blødningen har ødelagt hjernen.
•85% av dem som blir operert for
hjerneblødning ved OUS overlever.
•Skaden i hjernevevet fra blødningen er
avgjørende for hvor godt pasienten kommer
seg.

ICH
• Systolisk trykk < 160
(140?)
• ICP < 20
– helst < 15

• CPP > 60
• Skal ikke
overvæskes.

Symptomer
• kommer gradvis i løpet av
minutter, og øker på i løpet av de
neste timene.
• blødning i storehjernen
– lammelser, talevansker og redusert
bevissthet

• blødning i lillehjernen
– kvalme, oppkast og styringsvansker
samt redusert bevissthet

• blødning i hjernestammen.
– dobbeltsyn og svelgvansker,
bevissthetstap

Primære tiltak i akuttmottak
•

Sikre frie luftveier - 30º ryggleie - Oksygen på
maske (evt. nesekateter) ved mangelfull
oksygenering (O2-meting <95 %)

•

Vurder hjerte/lungefunksjon - EKG
–

- OBS! samtidig hjerteinfarkt, arytmier, svingende
blodtrykk, hjertesvikt, lungestuvning

•

Blodsukker over 10 mmol/l behandles med
hurtigvirkende insulin Actrapid ®/Novorapid®.
Veneflon x 2 - Start iv Ringer eller NaCl (ikke
glukoseholdige væsker)

•

Evt. blærekateter

•

Hyppig GCS

•

Blodtrykksenking
–

senkning av blodtrykk til <140 mmHg systolisk
innen 1 time

AVM
• Kan gi både ICH og SAH
• Ofte lite blod subarachnoidalt
og mindre fare for spasmer

• Ulike postoperative strategier
avhengig av størrelse på AVM
– Svær AVM
• store tilførselskar
– stor fare for postoperativ
blødning de første
postoperative dagene.

•
•
•
•

Holdes sedert på respirator
Systolisk trykk < 140 – 150
ICP < 20 (helst < 15)
CPP 50 – 60 – 70

– Små/moderat store AVM
• Vekkes etter inngrep
• Systolisk BT < 160

