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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna journalgranskningsstudie var att hos 30 patienter med kroniskt 

subduralhematom på en neurokirurgisk klinik kartlägga dokumenterat nutritionsstatus, 

preoperativ fastetid samt vätske- och energitillförsel inför operation. Även tillförsel av vätska 

och vasoaktiva läkemedel perioperativt samt postoperativa komplikationer och vårdtid 

studerades. Patienternas medelålder var 71 år. Nutritionsstatus dokumenterades för tolv 

patienter, av dessa bedömdes sju ha risk för undernäring. Femton patienter opererades dygn 1 

(sammanlagd fastetid i medeltal 11 h), elva opererades dygn 2 (29 h), tre opererades dygn 3  

(35 h). En patient opererades dygn 4 (61 h). Vätske- och energitillförsel under den preoperativa 

fasteperioden motsvarade inte basalbehovet. Majoriteten av patienterna erhöll vasoaktiva 

läkemedel och mer än dubbel mängd intravenös vätska under anestesin. Postoperativ 

komplikation fanns dokumenterad hos 11/30 patienter. Ett signifikant samband sågs mellan den 

preoperativa fastetidens längd och vårdtid, vilket inte behöver vara ett kausalsamband. 

Slutsatsen är att fastetiden är betydligt längre än vad riktlinjerna rekommenderar och  

patienternas vätske- och energitillförsel tillgodoses inte preoperativt, vilket kan leda till ökat 

antal postoperativa komplikationer och förlängd vårdtid. Ett mål för vården bör vara att den 

preoperativa fastetiden hålls så kort som möjligt och att det basala vätske- och energibehovet 

tillgodoses. En evidensbaserad kvalitetsnorm härför bör skapas.    

 

  

 

Nyckelord: Preoperativt nutritionsstatus, preoperativ fasta, uppskjuten operation, äldre, 

postoperativa komplikationer. 

 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this medical record research was to study 30 patients with chronic subdural 

hematoma on a neurosurgical clinic, mapping documented nutritional status, preoperative 

fasting and hydration and energy supply before surgery. In addition peroperative administration 

of fluid and vasoactive drugs, as well as postoperative complications and length of hospital stay 

were studied. The mean age of the patients was 71 years. Nutritional status was evaluated in 12 

patients, out of these seven were judged to be at risk for under nutrition. Fifteen patients had 

surgery day 1 (total fasting time on average m 11 h), eleven had surgery day 2  

(29 h), three had surgery day 3 (35 h). One patient had surgery day 4 (61 h). Fluid and energy 

administration during the preoperative fasting did not meet the basic requirements. The 

majority of the patients received vasoactive drugs and more than twice the normal requirement 

of fluids during anesthesia. Postoperative complications were documented in 11/30 records. 

There was a significant correlation between preoperative fasting hours and length of hospital 

stay, however there may not be a causal relationship. 

 
The conclusion is that the fasting period is significantly longer than the guidelines recommend 

and the patients do not receive their preoperative fluid and energy requirements, which may 

lead to an increased number of postoperative complications and prolonged hospital stay. A goal 

of the treatment should be that the preoperative fasting time is kept as short as possible and that 

the basal fluid and energy requirements are met. An evidence based strategy for this purpose 

should be created. 

  

 
 
Keywords: Preoperative nutritional status, preoperative fasting, surgery postponed, elderly,   

postoperative complications. 
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INTRODUKTION 

Äldre och kirurgi 

Äldre utgör en ökande del av befolkningen. År 2010 var 18 procent av Sveriges befolkning 

över 65 år (Statistiska centralbyrån, 2011). Äldre har ofta en relativt låg blodvolym, speciellt de 

som är undernärda med låg proteinhalt i serum. En längre fasteperiod kan då snabbt leda till 

uttorkning och få allvarliga konsekvenser för patienten (Halldin & Lindahl, 2000). Kirurgiska 

ingrepp leder till ökade metabola krav och katabolism. Katabolism leder till att vävnad bryts 

ner, vilket påverkar immunförsvaret och ger nedsatt organfunktion (Braga et al., 2009; 

Ljungqvist, Nygren & Thorell, 2000). På så sätt ökar risken för postoperativa komplikationer 

och ökad mortalitet (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Patienter med kroniskt subduralhematom  

Kroniskt subduralhematom (KSDH) kan uppstå vid relativt lindrigt våld mot huvudet och ge 

venösa blödningar. Blod från skadade kärl på hjärnans yta eller bryggvener slits av och fyller 

på det subdurala rummet, d.v.s. i utrymmet mellan hjärnhinnorna dura mater och arachnoidea. 

Hematomet drar till sig vätska från blodbanan genom osmotisk effekt och expanderar långsamt. 

Diagnos ställs vanligtvis 5-7 veckor efter traumat. Patienten kan få fokala neurologiska symtom 

och tecken på intrakraniell tryckstegring. Viktigaste symtomen är: förvirring, huvudvärk, 

illamående, kramper, känselrubbning samt halvsidig förlamning. Behandlingen är i allmänhet 

kirurgisk (Mellergård, 1998). Denna patientgrupp är ofta äldre (medelålder ca 70 år) och kan 

vara undernärd. Inte sällan har patienten någon form av antikoagulantiabehandling. Den 

kirurgiska behandlingen prioriteras inte som akut kirurgi (inom 2 timmar) och planeras inte 

heller som vid elektiv kirurgi. Detta får till följd att denna patientgrupp ofta får en förlängd 

fastetid i väntan på att bli opererade. 

 

Till skillnad från KSDH uppstår akuta subduralhematom (ASDH) oftast till följd av kraftigt 

våld mot skallen, och har ett snabbare förlopp. Det akuta ingreppets målsättning är 

dekompression, d.v.s. att utrymma blödningen för att förhindra inklämning och minska det 

intrakraniella trycket. Subduralhematom definieras som akut om det ger kliniska symtom inom 

3 dygn efter skadetillfället, subakut efter 3-21 dygn samt kroniskt efter 21 dygn (Mellergård, 

1998). 
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Bedömning av näringstillstånd 

En dokumenterad bedömning av näringstillståndet, d.v.s. nutritionsproblem, viktförändring, 

och beräkning och värdering av body mass index (BMI, kg/m²), ska göras inom 24 timmar efter 

patientens inskrivning. Denna nutritionsbedömning ska vara till hjälp för att upptäcka risk för 

undernäring. Undernäring definieras som ”Ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra 

näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, 

funktion eller av en persons sjukdomsförlopp.”(Socialstyrelsen, 2011, s 12). Vid risk för 

undernäring ska en behandlingsplan för adekvat energi- och näringstillförsel upprättas. Risk för 

undernäring föreligger om minst två av följande tre kriterier finns: 

• nutritionsproblem orsakade av t.ex. dålig aptit, illamående, dåligt mun- och tandstatus, 

dysfagi, smak- och luktförändringar, ändrad tarmfunktion, t. ex. diarré, förstoppning 

eller stomi, födoämnesintolerans/-allergi, eller medicinering som påverkar 

salivproduktion, aptit, energiomsättning eller tarmfunktion 

• ofrivillig viktminskning, t.ex. mer än 5 procent under en månad eller mer än 10 procent 

under sex månader. Viktminskning är alltid ett observandum 

• undervikt d.v.s. BMI <20 kg/m2. Om >70 år BMI <22 kg/m2 

Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och nutritionsproblem behöver inte betyda risk för 

undernäring (Akademiska sjukhuset, 2011; Akademiska sjukhuset 2010; Socialstyrelsen, 2011; 

SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and metabolism, 2006). 

 

Basalt energi- och vätskebehov 

Det kan vara svårt att uppskatta energibehovet hos äldre i samband med kirurgi eftersom 

vilometabolismen (BMR) preoperativt varierar. BMR kan variera mellan 20-35 kcal/kg/dygn 

(Socialstyrelsen, 2011). Basalbehovet av energi räknat på idealvikt, är enligt europeiska och 

svenska riktlinjer 25 kcal/kg/dygn och vid allvarlig stress 30 kcal/kg/dygn (Braga et al., 2009; 

SWESPEN, 2006). En rekommendation för beräkning av energibehov (Akademiska sjukhuset, 

2010) delar in energibehovet i:                                                                                                       

basalomsättning                20 kcal/kg/dygn                                                                  

sängliggande patient         25 kcal/kg/dygn                                                                    

uppegående patient           30 kcal/kg/dygn                                                                            

patient i uppbyggnadsfas  35 kcal/kg/dygn 
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Energibehovet bör täckas av kolhydrater 50-60%, fett 30 % och protein 10-20% 

(Livsmedelsverket, 2012; Mossberg, 2001; Socialstyrelsen, 2011). 125 g kolhydrater/dygn 

utgör minibehovet av kolhydrater. Om inte denna mängd tillförs kroppen blir 

glukosmetabolismen beroende av den kroppsegna proteinnedbrytningen, gluconeogenes, för att 

tillgodose kroppens glukosbehov. Hos patienter med skallskada bör glukostillförsel inte 

överstiga 200 g per dygn (Mossberg, 2001), (motsvarar för patient som väger 70 kg 0,12g/kg/h, 

författarnas anmärkning). Eftersom fett inte tillförs patienter under den preoperativa 

fasteperioden utgör kolhydrater energikällan.  

I kvalitetsnormen Neurokirurgisk allmän pre- och postoperativ vård (Ronne Engström, 

Gudjonsson, Andersson & Pettersson, 2011, s 2) beskrivs under specifik omvårdnad ”Patienten 

fastar normalt från midnatt före operationsdagen, klara drycker intas enligt narkosbedömning. 

Om patienten opereras efter kl. 10.00 kopplas infusion Rehydrex® stöddropp enligt generell 

ordination”, (Rehydrex® innehåller glukos 25 mg/ml, motsvarande 100 kcal/liter, författarnas 

kommentar).  

Vätskebehovet är 30 ml/kg/dygn och fungerar även som rekommendation vid hjärtsvikt 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

 

Riskgruppsklassificering 

Inför kirurgi riskbedöms patienter utifrån anestesiologisk synvinkel. I en allsidig 

riskbedömning ingår flera faktorer bl.a. ASA-klassificering. ASA-systemet är utformat av 

American Society of Anesthesiologists (ASA). Systemet riskgruppsindelar patienter för att 

kunna optimera planeringen inför anestesi, kirurgi och postoperativ vård (Halldin & Lindahl, 

2000). Indelningen görs efter grad av sjukdom preoperativt, hänsyn tas inte till vilken typ av 

ingrepp patienten skall genomgå eller till patientens ålder. Denna riskgruppsindelning från 1-6 

innebär en bedömning av patientens allmänna hälsotillstånd före anestesiinledning. 

Motsvarande svensk riskgruppsklassificering, se tabell 1, är utformade av Svensk förening för 

anestesi och intensivvård (SFAI), och bygger på ASA-systemet (Svensk förening för anestesi 

och intensivvård, 2008). 
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Tabell 1.  Riskgruppsklassificering enligt SFAI 

ASA 1 Frisk patient 

ASA 2  Patient med lindrigt sjukdomstillstånd 

ASA 3  Patient med allvarligt sjukdomstillstånd 

ASA 4  Patient med potentiellt livshotande sjukdomstillstånd 

ASA 5  Moribund patient inför ett möjligen livräddande ingrepp 

ASA 6  Organdonator med total hjärninfarkt 

 

På vissa sjukhus används en tilläggssiffra efter ASA talet. Denna beskriver om ingreppet görs 

elektivt med tilläggssiffra 0, alternativt akut med tilläggssiffra 1, (Anestesi- 

Intensivvårdskliniken, Akademiska sjukhuset, 2004). Exempelvis innebär 

riskgruppsklassificeringen ASA 10 en frisk patient där ingreppet görs elektivt.  

 

Preoperativ fasta 

Preoperativ fasta är obligatorisk inför generell anestesi. Det huvudsakliga skälet till fasta är att 

minska ventrikelvätskans volym och på så sätt minska risken för regurgitation/aspiration i 

samband med anestesi. Aspiration innebär att ventrikelvätska med lågt pH går ner i luftvägarna 

och skadar lungvävnad (Halldin & Lindahl, 2000). Enligt de Aguilar-Nascimento och Borges 

Dock-Nascimento (2010) beskrevs detta potentiellt livshotande tillstånd redan 1946 av 

Mendelson. Den rutin som tidigare användes, nämligen att fasta från midnatt inför kirurgi, sägs 

vara den bäst kända medicinska regeln (Ljungqvist, 2010). 

Riktlinjer för preoperativ fasta som gäller svensk sjukvård är utarbetade av SFAI (2005), se 

tabell 2. Riktlinjerna säger att fast föda får intas sex timmar preoperativt och klara drycker två 

timmar preoperativt inför elektiv kirurgi. Riktlinjerna bygger på sammanställd forskning inom 

området (Søreide et al., 2005) och visar att preoperativ fasta är en viktig förebyggande åtgärd, 

men att den inte ska vara längre än nödvändigt, då det är ogynnsamt för patienten. Riktlinjerna 

säger också att fastetiden ska bedömas individuellt när det gäller patienter med känd eller 

misstänkt förlångsammad tömning av magsäcken t.ex. vid diabetes mellitus och övre 

gastrointestinal patologi/symtom hos patienter som skall opereras akut och hos kvinnor i 

pågående aktivt förlossningsarbete. 
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Tabell 2. Regler för preoperativa fastetider för elektiva patienter enligt SFAI  

  
Intag 

Fasteperiod 
timmar före 

anestesi 
Klar vätska  
t.ex. vatten, te, kaffe, klar saft/fruktjuice utan fruktkött och speciell 
kolhydratrik dryck. Vätskan får inte innehålla fett. 

  
2 

 
Fast föda inklusive mjölkprodukter (vanlig mjölk och pulvermjölk). 
 

 
6 

 
Bröstmjölk/bröstmjölksersättning till barn yngre än 6 månader. 
 

 
4 

 
Preoperativa mediciner som ges per os kan sväljas ner med upp till  
150 ml vatten för vuxna och upp till 75 ml vatten för barn. 

 
1 

 
Patienten bör avrådas från att tugga tuggummi och använda någon 
form av tobak. 

 
2 

 

Kolhydratrik dryck 

Klara näringsdrycker som är kolhydratberikade och fria från fett och fibrer har utvecklats för att 

preoperativt öka patientens energireserver och minska den postoperativa insulinresistensen. 

Kolhydraterna i drycken är kopplade i kedjor för att minska dryckens osmolalitet, det ger en 

snabbare passage genom magsäcken, drycken är härigenom speciellt lämpad att ges 

preoperativt (Nygren, Thorell & Ljungqvist, 2001). 

 

Preoperativa fastetiden och patientens välbefinnande 

Patientens välbefinnande preoperativt påverkas av hur lång fastetiden är. Förlängd fasta d.v.s 

inget intag av fastföda eller dryck från midnatt inför kirurgi, ger hyperglykemi, hypovolemi, 

dehydrering, huvudvärk, irritabilitet, hunger och törst (Crenshaw & Winslow, 2002; Hausel et 

al., 2001; Helminen, Viitanen & Sajanti, 2009).  

Ett flertal randomiserade studier har genomförts där patienter antingen har fått fasta efter 

midnatt eller fått dricka vatten alternativt kolhydratrik dryck fram till 2 timmar före anestesi. 

Resultaten visar att kolhydratrik dryck intagen fram till 2 timmar före anestesi lindrar känslan 

av törst, hunger, rädsla, olustkänsla, muntorrhet, trötthet, huvudvärk, illamående och smärta 
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jämfört med de som fastat från midnatt. Känslan av törst var mindre i de grupper som erhöll 

dryck fram till 2 timmar före anestesi. Koncentrationsförmågan var signifikant lägre och 

känslan av trötthet högre i gruppen som fastade från midnatt (Hausel et al., 2001; Helminen et 

al., 2009; Kaska et al., 2010). Oral tillförsel av kolhydrater i form av dryck ökar välbefinnandet 

hos patienterna jämfört med intravenös tillförsel inför kirurgi (Kaska et al., 2010). 

 

Preoperativa fastetiden och patientsäkerhet  

Det finns ingen ökad risk för aspiration i samband med anestesi trots intag av peroral dryck två 

timmar före anestesiinduktion jämfört med fasta från midnatt. Studier visar att ventrikelns 

residualvolym är 16 – 20 ml (medelvärde) oavsett fasta från midnatt eller intag av dryck 2 

timmar preoperativt. Inte heller kan signifikant skillnad påvisas i ventrikelvätskans pH mellan 

grupperna (Hausel et al., 2001; Kaska et al., 2010; Yagci et al., 2008). 

En längre preoperativ fasta leder till ett katabolt tillstånd som speglas av förhöjt blodsocker - 

och insulinnivå i serum, vilket kan liknas vid obehandlad typ II diabetes. Denna insulinresistens 

innebär att cellerna i kroppen har en nedsatt känslighet för insulin. Det leder till att cellerna inte 

kan ta upp glukos, istället töms kroppens kolhydratdepåer för att upprätthålla metabolismen 

(Ljungqvist, Nygren & Thorell, 2000). Kirurgi, liksom annan kroppsskada, startar en mängd 

olika reaktioner i kroppen där en frisättning av stresshormoner och inflammatoriska mediatorer 

har stor betydelse för metabolismen. Dessa orsakar katabolism med nedbrytning av glukogen, 

fett och protein som medför att glukos, fria fettsyror och aminosyror frisätts till cirkulationen. 

För optimal sårläkning och rehabilitering krävs att patienterna är välnärda. Målet för 

perioperativt näringstillskott är att undvika svält och därigenom minimera den negativa 

proteinbalansen, detta för att muskelmassan, immunförsvaret och de kognitiva funktionerna ska 

bibehållas, samt för att få en snabbare postoperativ återhämtning (Braga et al., 2009). Ett 

samband ses mellan graden av postoperativ insulinresistens och vårdtidens längd efter olika 

former av kirurgi (Thorell, Nygren & Ljungqvist, 1999). Det katabola tillstånd som preoperativ 

fasta leder till kan förebyggas genom intag av kolhydratrik dryck. Patienter som dricker 

kolhydratrik dryck (800 ml) på kvällen och två timmar (400 ml) före kirurgi har lägre 

blodsockernivå vid anestesistart än de som får dricka vatten två timmar före kirurgi respektive 

fastar från midnatt (Hausel et al., 2001; Yagci et al., 2008). 

Även intravenös tillförsel av kolhydrater under den preoperativa fastetiden minskar 

insulinresistensen. För patienter som inte har möjlighet att inta dryck preoperativt är 



7 

glukosinfusion ett alternativ under den preoperativa fastetiden. Patienter som fastade från 

midnatt och antingen erhöll 1000 ml glukosinfusion 50 mg/ml (200 kcal) från midnatt till        

kl 06.00 inför kirurgi eller fick inta 400 ml (200 kcal) kolhydratrik dryck kl 06.00 eller ingen 

vätska/energi alls jämfördes. Resultatet visar att kolhydrattillförsel intravenöst eller per os 

initialt ökar glukos och insulin nivåerna för att sedan minska vid anestesistart. Däremot minskar 

inte känslan av törst och hunger lika effektivt som för de som fick glukosinfusion (Helminen et 

al., 2009).  

Påverkan på hjärtfunktionen vid preoperativ fasta har studerats. Systolisk och diastolisk 

hjärtfunktion är statistiskt signifikant sämre i gruppen som fastade från midnatt jämfört med 

gruppen som intog kolhydratrik dryck preoperativt (Kaska et al., 2010). Patienter som 

genomgick hjärtkirurgi och erhöll kolhydratrik dryck 800 ml på kvällen och 400 ml 2 timmar 

före anestesiinduktion krävde signifikant mindre mängd inotropt stöd från det att avvänjningen 

i hjärt-lungmaskin startade till kirurgin avslutades (Breuer et al., 2006). Läkemedel med inotrop 

effekt gör att hjärtats kontraktionskraft ökar (Halldin & Lindahl, 2000).  

Det är av största vikt att patientens fastetid är så kort som möjligt för att inte utsätta patienten 

för ökad risk (Crenshaw & Winslow, 2002). Nyligen sammanställd forskning kring 

peroperativa fasteriktlinjer från European Society of Anaesthesiology vill öka betoningen på att 

uppmuntra patienter att inte undvika dryck inför anestesi längre än nödvändigt (Smith et al., 

2011).  

 

Peroperativ vätsketillförsel 

Vätsketillförsel peroperativt till patienter som genomgår mindre kirurgi (ej buk- eller 

thoraxkirurgi) beräknas till 3 ml/kg/h. Kolloida lösningar har volymexpanderande egenskaper 

och används för att snabbt återställa blodvolymen vid hypovolemi (Halldin & Lindahl, 2000).  

 

Problemformulering 

Patienter med kroniskt subduralhematom är oftast äldre och kan vara undernärda. I samband 

med den kirurgiska behandlingen kan de utsättas för en ökad risk för komplikationer, då den 

preoperativa fastan kan bli förlängd. Att kartlägga denna patientgrupps nutritionsstatus och 

vätske- och energitillförsel inför kirurgi är angeläget ur patientsäkerhetssynpunkt och för 

patientens välbefinnande. 
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Syften 

- att från befintlig journal för patientgruppen med KSDH på en neurokirurgisk klinik 

kartlägga dokumenterat näringstillstånd i form av längd, vikt, BMI, nutritionsproblem, 

ofrivillig viktnedgång och bedömning av risk för undernäring. 

- att undersöka den dokumenterade fastetidens längd, vätske- och energitillförsel under 

preoperativa fasteperioden och förekomst av postoperativa komplikationer.   

- att undersöka om det finns ett samband mellan den preoperativa fastetidens längd och  

o vårdtid  

o erhållen intravenös vätska peroperativt 

o behov av vasoaktiva läkemedel peroperativt. 

 

Frågeställningar 

1. Hur ser dokumenterat näringstillstånd ut för patient med KSDH, vad gäller BMI, 

nutritionsproblematik, ofrivillig viktnedgång och bedömning av risk för undernäring?  

2. Hur lång är den dokumenterade preoperativa fastetiden för patienter med KSDH; 

- vad gäller fast föda? 

- vad gäller klar dryck?  

3. Vilken är den dokumenterade vätske- och energiersättning som patienter med KSDH 

erhållit under den preoperativa fasteperioden? 

4. Vilka postoperativa komplikationer finns dokumenterade hos patientgruppen med 

KSDH?   

5. Finns det ett samband mellan den preoperativa fastetidens längd och vårdtidens längd? 

6. Finns det ett samband mellan den preoperativa fastetidens längd och erhållen mängd 

intravenös vätska peroperativt?   

7. Finns det samband mellan den preoperativa fastetidens längd och erhållen mängd 

vasoaktiva läkemedel peroperativt?  
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METOD 

Design 

En kvantitativ icke experimentell deskriptiv studie har som syfte att observera, beskriva och 

dokumentera olika sidor av en situation som den naturligt förekommer, på så vis summeras 

status på ett fenomen. Retrospektiva studier utgår från ett utgångsläge och bakåt i tiden (Polit & 

Beck, 2004). Denna studie är en retrospektiv icke experimentell kvantitativ studie med 

deskriptivt utfall. 

 

Urval 

Ett mindre urval kan vara adekvat i en kvantitativ studie om det är homogent (Polit & Beck, 

2004). För studien valdes 30 inneliggande patienter på en neurokirurgisk vårdavdelning med 

diagnosen KSDH, vårdade under tiden 2011-09-01 till 2012-01-23. Detta ansågs som ett 

homogent urval och antalet låg inom ramen för detta arbete. Exklusionskriteriet var patienter 

med diabetes eftersom de erhåller speciell preoperativ förberedelse vad gäller vätske- och 

energitillförsel. Även patienter med bilaterala KSDH exkluderades då dessa patienter kan bli 

opererade flera gånger vid samma vårdtillfälle, hematomen utryms var för sig och därigenom 

förlängs vårdtiden. Via system för operationsanmälan gjordes ett konsekutivt urval. För att 

finna 30 patienter öppnades 48 journaler, 10 patienter hade diabetes, 4 patienter hade bilaterala 

KSDH, 3 patienter visade sig ha ASDH och 1 patient opererades före studiens start och 

reopererades under studiens gång.  

 

Datainsamlingsmetod  

Patientjournaler är viktiga källor för sjuksköterskors forsknings- och utvecklingsarbeten (Polit 

& Beck, 2004). Då inte någon mall för journalgranskning lämplig för ändamålet hittades, har 

en journalgranskningsmall specifikt för denna studie utarbetats, se bilaga 1.  Bakgrundsdata och 

frågeställningar besvaras i journalgranskningsmallen enligt följande: 

frågorna 1-3 i journalgranskningsprotokollet beskriver bakgrundsdata.  

frågeställning 1 besvaras i fråga 4-10 i journalgranskningsmallen 

frågeställning 2 besvaras i fråga 13 i journalgranskningsmallen 

frågeställning 3 besvaras i fråga 14 i journalgranskningsmallen 

frågeställning 4 besvaras i fråga 11 i journalgranskningsmallen 



10 

frågeställning 5 besvaras i fråga 13 och 12 i journalgranskningsmallen 

frågeställning 6 besvaras i fråga 13 och 15 i journalgranskningsmallen    

frågeställning 7 besvaras i fråga 13 och 16 i journalgranskningsmallen. 

I journalgranskningsprotokollet har fråga 17, anestesiologs ordination om preoperativ fasta, 

lagts till då den kan ha betydelse för frågeställning 2.  

Granskning skedde i ett elektroniskt patientjournalsystem. Frågorna i journalgranskningsmallen 

har ordnats efter hur dataflödet ligger samlat i den elektroniska patientjournalen, för att på så 

vis underlätta granskningen. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Efter att projektplanen godkänts ansöktes om tillstånd att genomföra projektet hos 

neurokirurgiska klinikens verksamhetschef, se bilaga 2. Journalgranskningsprotokollet testades 

på två journaler innan studien startade. Författarna granskade journalerna tillsammans. Från 

den elektroniska patientjournalen, innehållande patientens samlade vårddokumentation, 

insamlades data med hjälp av sökorden nutrition och energibehov. Vidare söktes data i de 

vårdplaner som finns upprättade, samt i anestesijournalen. Med fastetid menas i detta arbete 

den totala fastetiden vilket innebär att det inte nödvändigtvis är en sammanhängande period.  

För att få svar på frågeställning tre, räknades den dokumenterade vätske- och energiersättning 

som patienter erhållit under den preoperativa fasteperioden om till ml/kg/h, kcal/kg/h. Detta 

relaterades sedan till rekommenderat minimibehov av vätska 30 ml/kg/dygn och energi 25 

kcal/kg/dygn (Braga et al., 2009; Socialstyrelsen, 2011; SWESPEN, 2006).  

I sju fall pågick en infusion då patienten anlände till operationsavdelningen, men mängden 

given vätska har ej dokumenterats. I dessa fall har schablonen 700 ml använts. De vasoaktiva 

läkemedel, som givits under anestesin via infusionspump för att kunna upprätthålla adekvat 

blodcirkulation räknades om från ml/h till µ/kg/min i lägsta/högsta dos. Vid inmatning av data i 

Statistical Packages for the Social Science (SPSS) gjordes en dubbelkontroll så att data i 

granskningsprotokollet stämde med inmatad data i SPSS.  

 

Dataanalys 

Insamlad data beskrevs och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS.  Deskriptiv 

statistik av demografiska data och vårdtidens längd samt frågeställning 1-4 analyserades med 
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hjälp av frekvens, frekvensfördelning, centralmått och spridningsmått. Frågeställning 5, 6 och 7 

analyserades med hjälp av Pearson’s produktmomentkorrelation för att analysera samband 

mellan två variabler på kvotskalenivå (Ejlertsson, 2003). Signifikansnivån sattes till p > 0,05. 

 

Etiska överväganden 

Att gå in och läsa i en patientjournal innebär tillgång till dennes personuppgifter. Med 

personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande 

enskild fysisk person. Det kan vara upplysningar om namn, personnummer, födelsedatum, 

nationalitet, utbildning, familj och hälsotillstånd. En förutsättning för att personuppgifter från 

patientjournaler skall kunna lämnas ut för forskningsändamål är att utlämnandet är förenligt 

med relevanta bestämmelser om sekretess (Codex regler och riktlinjer för forskning, 2011).    

Patienten är i detta sammanhang skyddad vad gäller bl.a. sekretess och informationssäkerhet i 

patientdatalagen. Lagen ställer krav på säkerhet, dokumentation och regler för sekretess och 

åtkomst. Patientjournalens syfte är i första hand att bidra till att ge en god och säker vård, men 

är även en informationskälla för uppföljning och utveckling av verksamheten och forskning 

enligt patientdatalagen (SFS, 2008:355). Denna studie är att betrakta som ett kvalitetsarbete i 

vården. Definitivt godkännande att inhämta data i patientjournalen och att genomföra denna 

empiriska studie inhämtades hos verksamhetschef när projektplanen godkänts av examinator. 

Endast information som svarar mot denna studies syfte söktes i patientjournalen. Studien är 

retrospektiv och utgår från redan dokumenterad vård som är inte av sådan karaktär att samtycke 

inhämtas från patienten. Författarna hade ett personligt ansvar för att värna om 

informationssäkerhet och sekretess enligt patientdatalagen (SFS, 2008:355). Datainsamling 

skedde ur elektronisk patientdatajournal och dator lämnades inte på ett sådant sätt att obehöriga 

kunde ta del av patientuppgifterna. För att säkerställa deltagarnas anonymitet avidentifierades 

datamaterialet så snart journalgranskningen var genomförd, på så vis säkerställdes att inga 

enskilda personer kunde identifieras. Detta är ett studentarbete och enligt lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen (SFS, 2003:460) 2 § 

omfattas arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå inte av denna lag. 

Etiska ställningstaganden beaktades tillsammans med handledare med utgångspunkt från 

Codex forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning, som 

involverar människan (Codex regler och riktlinjer för forskning, 2011).   
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RESULTAT 

Bakgrundsdata 

I urvalet 30 inneliggande patienter på en neurokirurgisk vårdavdelning med diagnosen KSDH 

var 8 kvinnor och 22 män. Medelåldern var 71,3 år ± 14,8 (25-90). 28 av patienterna var 

bedömda av anestesiolog utifrån ASA- klassificeringen inför anestesi/kirurgi, se figur 1. 

 

  Figur 1. Patienternas riskgruppsfördelning.   

 

Dokumenterat näringstillstånd 

Sjuksköterskans bedömning av patientens näringstillstånd gällande risk för undernäring var 

dokumenterat i 12 (40 %) av de 30 granskade journalerna, se tabell 3. Sju patienter av dessa 12 

hade en dokumenterad risk för undernäring, d.v.s. 23 % av det totala antalet. Ingen av dem 

hade en dokumenterad vårdplan för energi- och näringstillförsel. 

Tabell 3.  Sjuksköterskans bedömning av patientens näringstillstånd 

   n = 30 Nutritions-

problem 

Ofrivillig 

viktnedgång 

     BMI                          

<20/22 kg/m² 

  Risk för           

undernäring 

Ja      6        4        5*         7 

Nej     13        7           5 

Uppgift gick ej få fram          4      

Ej dokumenterat     11       15       12*        18 

n = 28 
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*Författarna har utifrån dokumenterad uppgift om längd och vikt räknat ut BMI i de fall detta ej 

dokumenterats.  

Två av patienterna saknade uppgift om längd. Medelvärdet för BMI hos 28 patienter var 23 

kg/m² ± 2,78 (20-31). Författarnas uträkning av BMI ingick inte i bedömningen av risk för 

undernäring, som gjorts i journalen. Medelvärdet för vikt var 74,5 kg ±10,2  (56-96) och längd 

175 cm ± 7,8 (160-192). 

Orsaken till nutritionsproblemen angavs vara: demens, förvirring, patienten behöver 

”påputtning” av mat, nedsatt aptit och minskat födointag. Hos fyra av patienterna hade 

sjuksköterskan inte kunna få fram uppgift om ofrivillig viktnedgång eftersom dessa patienter 

beskrevs vara förvirrade eller dementa.  

  

Dokumenterad preoperativ fastetid vad gäller fast föda och klar dryck 

Sjuksköterskan dokumenterade patientens preoperativa fastetid i journalen ”fastar enligt 

ordination från klockan” eller hänvisade till kvalitetsnormen Neurokirurgisk allmän pre- och 

postoperativ vård.  I figur 2 redovisas den av anestesiolog ordinerade fastan, konstaterad fasta 

innebär att kirurgen ordinerat fasta. 

 

Figur 2. Ordinerad fasta av anestesiolog.    
 
 

Det gick inte att utläsa av sjuksköterskedokumentationen om de patienter som ordinerats klara 

drycker per os två timmar före anestesi hade erhållit detta. Ingen åtskillnad görs vad gäller 

preoperativ fasta när det gäller fast föda och klara drycker i sjuksköterskedokumentationen. 

Figur 3 visar den dokumenterade sammanlagda preoperativa fastetiden för patienter med 

KSDH. Hälften av patienterna blev opererade samma dygn som de anmäldes för operation.  
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Totala fastetidens medelvärde var för denna grupp patienter 11 h ±5,5 (6-21h). Elva patienter 

(36 %) opererades dygn 2 efter operationsanmälan. Den sammanlagda fastetidens medelvärde 

för denna grupp var 29h ± 7,6 (17-44). Tre (10 %) patienter opererades dygn 3 och hade då 

medelvärdet 35h fastetid ± 9,2 (24-42). En patient fick sin operation genomförd på fjärde 

dygnet och hade då fastat sammanlagt 61 timmar. 

      

Figur 3. Dokumenterad sammanlagd preoperativ fastetid. 

 

Dokumenterad vätske- och energimängd under den preoperativa fasteperioden  

Under den preoperativa fasteperioden erhöll patienterna enligt journaldokumentationen endast 

intravenös vätska. Den intravenösa vätsketillförseln under den preoperativa fastetiden var för 

patienterna som opererades under dygn 1 (15st) motsvarande 56 % av basalbehovet. 

Motsvarande siffra för patienter opererade under dygn 2 (11st) var 71 %, dygn 3 (3st) 92 % och 

den patient som opererades på 4:e dygnet efter operationsanmälan erhöll 94 % av basalbehovet 

räknat på ml/kg/h, se figur 4. Sju patienter hade en pågående infusion från avdelningen då de 

anlände till operation, men mängden fanns inte dokumenterad. Schablonberäkning 700 ml 

användes hos dessa patienter.  
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Figur 4. Dokumenterad intravenös vätska under den preoperativa fasteperioden relaterat till 

basalbehovet. 

Dokumenterad energitillförsel under den preoperativa fastetiden var för patienterna som blev 

opererade under dygn 1 (15st) motsvarande 7 % av basalbehovet. Motsvarande siffra för 

patienter opererade under dygn 2 (11st) var 20 % av basalbehovet, dygn 3 (3st) var 13 % av 

basalbehovet och den patient som opererades på 4:e dygnet efter operationsanmälan erhöll  

 6 % av basalbehovet räknat på kcal/kg/h, se figur 5. Fem av patienterna opererade dygn 1 

erhöll ingen energitillförsel under fasteperioden. En patient opererad dygn 2 erhöll ingen 

energitillförsel under fasteperioden.       

  

Figur 5. Dokumenterad mängd energi under den sammanlagda preoperativa fasteperioden relaterat till 

basalbehovet. 

 
 
 

 

 ml/kg/h 

kcal/kg/h 
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Dokumenterad postoperativ komplikation  

En eller fler dokumenterade postoperativa komplikationer fanns i 11 av de 30 granskade 

journalerna, se figur 6. Av dessa var de vårdrelaterade infektionerna flest (23 %), varav 

antibiotikabehandlad urinvägsinfektion 5 st. (en av dessa patienter fick även en stroke), 

sårinfektion ev. epiduralabscess 1 st., infekterade eksem 1 st. Fem patienter reopererades p.g.a. 

blödning (en av dessa patienter hade också urinvägsinfektion).  

 

Figur 6. Förekomst av dokumenterad postoperativ komplikation. 

 

 

Samband mellan den dokumenterade preoperativa fastetidens längd och vårdtidens längd 

Vårdtidens längd varierade mellan hemlandstingets patienter och patienter som remitterats från 

regionen. Patienter från hemlandstinget (7 st.) hade i medeltal 15,7 vårddygn ± 6,26.  

Regionpatienterna (23 st.) hade i medeltal 7,55 vårddygn, ± 4,2. För dessa patienter sker 

slutvården på hemortssjukhuset. Därför söktes inte korrelation mellan fastetidens längd och 

vårdtidens längd för denna grupp. Samband mellan fastetid och vårdtid finns för patienter från 

hemlandstinget (p <0,05, r =.843).  

 

 
Samband mellan den dokumenterade preoperativa fastetidens längd och erhållen 

intravenös vätska peroperativt 

Inget signifikant samband kunde ses vad gäller fastetidens längd och erhållen vätska 

peroperativt. Två patienter exkluderades då kirurgin genomfördes i lokalanestesi. De fick på så 

vis inte den hypotension som generell anestesi ger och som behandlas med intravenös vätska 

och vasoaktiva läkemedel för att kunna upprätthålla ett adekvat blodtryck. Patienterna fick m 

1280 ml ± 479 kristalloider intravenöst peroperativt, se figur 8.   

summa fastetid timmar 
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Figur 8. Intravenös vätska i form av kristalloid peroperativt. 
 

 

Av 28 inkluderade patienter (2 exkluderades då kirurgin genomfördes i lokalanestesi) erhöll 21 

patienter (75 %) m 128 ± 94 ml (0-300) kolloider intravenöst peroperativt, se figur 9.   

 

Figur 9. Intravenös vätska i form av kolloid peroperativt. 
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Samband mellan den dokumenterade preoperativa fastetidens längd och erhållen mängd 

vasoaktiva läkemedel peroperativt 

Inget signifikant samband kunde ses mellan fastetidens längd och den mängd vasoaktiva 

läkemedel som gavs peroperativt. Av de 28 patienter som genomgick kirurgi i generell anestesi 

fick alla utom två någon form av vasoaktivt läkemedel peroperativt för att kunna upprätthålla 

adekvat blodtryck. Till 16 patienter hade ett läkemedel givits (9 st. efedrin och 7 st. fenylefrine) 

och hos 10 patienter kombinerades två läkemedel (8 st. efedrin och fenylefrine, 2 st. efedrin och 

noradrenalin). De två patienter som opererades i lokalanestesi fick inga vasoaktiva läkemedel.  

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Journalgranskningen visar att sjuksköterskans bedömning av patienternas näringstillstånd, som 

ska göras inom 24 tim efter inskrivning för att upptäcka och behandla ev. risk för undernäring 

var gjord hos 40 % av patienterna. Sju patienter d.v.s. minst 27 % bedömdes ha en risk för 

undernäring, men en dokumenterad handlingsplan för energi och vätsketillförsel saknades.  

Den dokumenterade preoperativa fastetiden skilde sig inte åt vad gäller fast föda eller intag av 

klara drycker. Hälften av patienterna blev opererade samma dygn som de anmäldes för 

operation och hade m 11 h preoperativ fastetid. Elva opererades inom två dygn och hade         

m 29 h sammanlagd fastetid. Tre patienter opererades inom 3 dygn och hade motsvarande       

m 35 h sammanlagd fastetid. En patient fick vänta i 4 dygn på operation och hade då en 

sammanlagd fastetid på 61 timmar. Under den sammanlagda preoperativa fastetiden erhöll 

patienterna 56 % - 94 % av det basala vätskebehovet (30 ml/kg/dygn). Energitillförsel under 

motsvarande tid var 7 % - 20 % av det basala energibehovet. Sammanlagt sju patienter erhöll 

ingen energiersättning under den sammanlagda preoperativa fasteperioden. Postoperativa 

komplikationer fanns dokumenterat hos 11 av 30 patienter. Av dessa var 7 infektioner, en av 

dessa patienter drabbades även av stroke postoperativt. De övriga postoperativa 

komplikationerna var 5 reoperationer p.g.a. blödning.  

 

Ett signifikant samband (p< 0,05 r = ,843) mellan preoperativa fastetidens längd och vårdtidens 

längd sågs hos de patienter som hade hela sin vårdtid på kliniken. Denna patientgrupp var liten 

(7 st.) och sambandet behöver inte peka på ett kausalsamband, utan kan ha andra orsaker. Inget 
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samband mellan preoperativa fastetidens längd och erhållen peroperativ intravenös vätska, 

respektive mängd vasoaktiva läkemedels sågs. Dock erhöll patienterna som fick generell 

anestesi (n = 28) mer än dubbel mängd intravenös vätska i form av kristalloider m 1280 ml och 

kolloider m 128 ml. Vasoaktiva läkemedel gavs till 26/30 patienter för att kunna upprätthålla 

ett adekvat blodtryck/cirkulation under operationen.   

 

 

Resultatdiskussion   

Brister i dokumentationen och nutritionsbedömning 

En dokumenterad bedömning av patientens näringstillstånd inom 24 timmar efter inskrivning 

och ev. behandling är en del av nutritionsprocessen och beskrivs i nationella och lokala mål för 

att bedriva en god och säker vård (Akademiska sjukhuset, 2010; Akademiska sjukhuset 2011; 

Socialstyrelsen, 2011; SWESPEN, 2006). Resultatet visar på en brist i denna del av vården. 

Mer än hälften av patienterna hade inte en dokumenterad nutritionsbedömning och i de fall det 

fanns en bedömning av risk för undernäring saknades en dokumenterad vårdplan för vätske- 

och energitillförsel. Breuer et al. (2011) beskriver i sin studie brister bland läkarkåren då det 

gäller att bedöma preoperativt nutritionsstatus. Bedömningsinstrumentet på den 

neurokirurgiska kliniken bygger på att två av tre riskfaktorer finns för att patienten ska antas 

tillhöra gruppen med risk för undernäring. Noteras kan att i de fall sjuksköterskan inte kunnat 

få fram uppgifter om viktminskning av patienten själv eller via anhöriga, går det inte att få fram 

en fullständig bedömning om det föreligger risk för undernäring. Det är troligt att det är just 

dessa patienter som löper risk för undernäring. Detta är en brist i instrumentet, som ska vara till 

hjälp i nutritionsbedömningen. I de fall uppgift om viktförlust inte går att få fram, menar 

Socialstyrelsen (2011) att det bör vara tillräckligt att endast en riskindikator finns för att hälso- 

och sjukvården ska initiera en nutritionsutredning. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

nutritionsprocessen. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning inom kompetensområdet 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap beskrivs bl.a. att hon/han ska tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, 

kulturella och andliga och ifrågasätta oklara instruktioner och ordinationer. Sjuksköterskan ska 

dokumentera enligt gällande författningar (Socialstyrelsen, 2005). Patientjournalen ska enligt 

patientdatalagen innehålla de uppgifter som behövs för att ge patienten en god och säker vård 

bl.a. bör omvårdnadsdokumentationen innehålla vårdens planering, genomförande och resultat 
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(SFS 2008:355 ).  I sju fall var dokumentationen otydlig om hur mycket intravenös vätska 

patienten erhållit och i 18 fall saknades dokumentation om nutritionstillstånd vid inskrivningen. 

 

Brister i vårdrutiner 

I kvalitetsnormen Neurokirurgisk allmän pre- och postoperativ vård (Ronne Engström et al., 

2011), beskrivs under specifik omvårdnad att patienter som opereras efter kl.10 ska ha infusion 

Rehydrex® kopplat och klara drycker kan intas enligt narkosbedömning. I journalen hänvisar 

sjuksköterskan till denna även då patienten är inne på 2:a -4:e dygnets preoperativa fasta. 

Kvalitetsnormen utgår ifrån att patienten opereras samma dygn och hänvisar till 

narkosbedömning, d.v.s. anestesiläkarens eventuella preoperativa ordination av klara drycker. 

Fyra patienter var ordinerade klar dryck fram till 2 timmar före anestesi. I dokumentationen 

fanns inte angivet om patienten erhållit detta. En orsak kan vara okunskap om rutiner för 

preoperativa fasteregler. En annan orsak kan vara att det finns en fördröjning av spridningen 

och implementeringen av praktiska riktlinjer (Crenshaw & Winslow, 2002). Det tycks finnas en 

otydlig form av ordination av preoperativ fasta som görs dels av kirurgen, dels av 

anestesiologen. Anestesiologen ordinerar fasta en gång i samband med preoperativ bedömning 

och nytt ställningstagande görs inte om operationen blir uppskjuten. Crenshaw och Winslow 

(2002) har i sin studie kommit fram till att sjuksköterskor behöver samarbeta mer med 

ansvariga läkare genom att diskutera preoperativa fasteordinationer i de fall fastetiden blir 

förlängd. Man behöver också ta fram och implementera evidensbaserade kvalitetsnormer, som 

innefattar patientens såväl som personalens förståelse för när och varför preoperativ fasta 

behövs, när det gäller fast föda såväl som flytande föda. Breuer et al. (2011) beskriver 

dilemmat med att intresset för evidensbaserad nutrition inte röner tillräckligt stort intresse. 

Större insatser för nutrition i samband med kirurgi efterlyses.  

 

Patienter med KSDH en riskgrupp som riskerar att utsättas för dehydrering och svält  

Patienternas medelålder var hög, 71,3 år, vilket överensstämmer med litteraturen (Mellergård, 

1998). Patienter med KSDH kan ha en längre insjuknandeperiod cirka 5-7 veckor efter traumat 

med kliniska symptom som förvirring, huvudvärk, illamående, kramper, känselrubbning samt 

halvsidig förlamning (Mellergård, 1998). Majoriteten hade hög riskgruppsklassificering ASA 

30/31, enligt SFAI (2008) klassificerat som patient med allvarligt sjukdomstillstånd. Av det 

totala urvalet hade 7 patienter dokumenterad risk för undernäring, dock kan det finnas ett 
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mörkertal då endast 12 patienter nutritionsbedömdes. I en studie hos 520 sjukhusvårdade äldre 

patienter var motsvarande siffra 46 %, baserat även det på SWESPENS mätning av risk för 

undernäring (Westergren, Unosson, Ohlsson, Lorefält, & Hallberg, 2002). Hög ålder och 

riskgruppsklassificering, en längre insjuknandeperiod och risk för undernäring sammantaget 

med att operationen kan bli uppskjuten upp till 4 dygn, gör att den preoperativa fasteperioden är 

viktig ur patientsäkerhetssynpunkt. Resultatet vad gäller patienternas dokumenterade 

vätsketillförsel under den sammanlagda preoperativa fasteperioden (där 56 % - 94 % av det 

basala vätskebehovet tillgodosetts) visar att dessa patienter riskerar att utsättas för dehydrering. 

Flertalet studier visar att koncentrationsförmågan var signifikant lägre och känslan av trötthet 

högre bland patienter som fastat från midnatt jämfört med de som erhöll dryck fram till två 

timmar före anestesi (Hausel et al., 2001; Helminen et al., 2009; Kaska et al., 2010). En längre 

fasteperiod kan snabbt leda till uttorkning och få allvarliga konsekvenser för patienten (Halldin 

& Lindahl, 2000). På samma vis visar resultatet att energitillförseln (där 6 % - 20 % av 

basalbehovet tillgodosetts) under den sammanlagda preoperativa fasteperioden utgör en risk för 

patienten, då detta kan leda till ett katabolt tillstånd som speglas av förhöjd nivå av både 

blodsocker och insulin i serum. Insulinresistens innebär att cellerna inte kan ta upp glukos, 

istället töms kroppens kolhydratdepåer och den kroppsegna proteinnedbrytningen startar för att 

upprätthålla metabolismen (Braga et al., 2009; Ljungqvist et al., 2000; Mossberg, 2001; 

Socialstyrelsen, 2011). Klinisk nutrition är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet och är en del 

av den medicinska behandlingen, lika viktig för patienten som läkemedel, andningsunderstöd 

och andra terapeutiska insatser (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Postoperativa komplikationer 

Kirurgiska ingrepp leder till ökade metabola krav och katabolism, som medför att vävnad bryts 

ner, vilket påverkar immunförsvaret och ger nedsatt organfunktion. På så sätt ökar risken för 

postoperativa komplikationer och ökad mortalitet (Ljungqvist et al., 2000; Socialstyrelsen, 

2011). I resultatet sågs postoperativa komplikationer hos 11/30 (36 %) av patienterna, varav 

7/11 (23%) infektioner och 5/11 (16%) reoperationer. Två patienter hade mer än en 

postoperativ komplikation.  Detta kan relateras till en mätning från Sveriges Kommuner och 

Landsting år 2008 (Socialstyrelsen, 2008) som visade att drygt 10 % av de inlagda på landets 

sjukhus var drabbade av en vårdrelaterad infektion, de vanligaste infektionerna var 

urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner och lunginflammation. Infektionsfrekvensen hos 

patienterna med KSDH var mer än dubbelt så hög jämfört med den nationella mätningen 2008. 



22 

Melis och medarbetare (2006) mätte i en studie markörer för immunförsvaret hos patienter som 

fastat från midnatt inför operation och patienter som fick kolhydrater per os. Immunförsvaret 

påverkades negativt för patienter som fastade från midnatt jämfört med de som erhöll 

kolhydrater preoperativt. De långa fastetiderna i vår studie kan ha bidragit till en ökad 

infektionsfrekvens. 

 

Samband preoperativ fastetid och intravenös vätska respektive vasoaktiva läkemedel 

peroperativt  

Det fanns inget signifikant samband mellan preoperativa fastetidens längd och erhållen 

intravenös vätska i form av kristalloider och kolloider peroperativt. Resultatet visar dock att 

patienterna fick mer än dubbel mängd intravenös vätska jämfört med normal vätsketillförsel 

under anestesi. En förklaring till detta kan vara att insjuknandet för patienter med KSDH sker 

under en längre tid med bl.a. illamående, huvudvärk som symtom (Mellergård, 1998), vilket 

kan leda till att patienternas vätskebalans och nutrition var påverkad oavsett preoperativa 

fastetidens längd. Inte heller sågs samband mellan preoperativa fastetiden och erhållen mängd 

vasoaktiva läkemedel under anestesi, men majoriteten erhöll vasoaktiva läkemedel. Kaska och 

medarbetare (2010) beskriver att systolisk och diastolisk hjärtfunktion försämras signifikant 

hos de patienter som fastat från midnatt, jämfört med de som intagit kolhydratrik dryck. Även 

Breuer (2009) visar på att patienter som erhållit preoperativ uppladdning av kolhydrater före 

hjärtkirurgi kräver signifikant lägre dos läkemedel som ökar hjärtats kontraktionskraft.  

 

Samband preoperativ fastetid och vårdtid 

Ett signifikant samband mellan sammanlagd preoperativ fastetid och vårdtid sågs i studien. Det 

bygger på en liten grupp och behöver inte peka på kausalsamband. Dock visar 

journalgranskningen att fastetiden överskrider SFAIs rekommenderade riktlinjer (2005). 

Patienternas blodsocker- och insulinnivåer studerades inte under pre- och postoperativa 

vårdtiden, men Thorell och medarbetare (1999) visar att det finns samband mellan graden av 

postoperativ insulinresistens och vårdtidens längd efter olika former av kirurgi. En annan studie 

visade att äldre patienter som inte erhöll adekvat nutrition under vårdtiden hade fler 

komplikationer och därmed längre vårdtid jämfört med patienter som nutrierades väl. Båda 

patientgrupperna hade gott nutritionsstatus i början av vårdtiden (Hall, Whiting, & Comfort, 
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2000).  Det är av största vikt att ansträngningarna för att reducera vänte- och fastetiden inför 

elektiv kirurgi (Crenshaw & vårdpersonal med ansvar för patienten ökar Winslow, 2002).  

 

Metoddiskussion 

I en journalgranskningsstudie studeras endast den vård som finns dokumenterad. I de fall 

dokumentationen är otydlig blir det svårt att dra slutsatser utifrån insamlade data. En svaghet i 

metoden är att dokumentationen i vissa fall var bristfällig. På grund av detta gjordes en 

uppskattning av intravenös vätsketillförsel under den preoperativa fasteperioden hos sju 

patienter. Det betyder att i de fall det fanns dokumenterat att det pågick en infusion från 

avdelningen då patienten anlände till operation och där den infunderade mängden inte fanns 

dokumenterad, har schablonen 700 ml använts. Anledningen till just denna schablon var att 

infusionen hade pågått en längre tid på vårdavdelningen och att den inte avslutades under 

operationen utan fanns med till dess patienten vårdades på den postoperativa vårdavdelningen.   

Vi har med schablonen möjligen överskattat erhållen mängd vätska och energi under den 

preoperativa fasteperioden.  

En styrka med metoden var att samliga patienter med KSDH förutom de med 

exklusionskriterier ingick i studien under tiden 1sept 2011 – 23 jan 2012. Det innebär att de 

inkluderade patienterna vårdades under icke semestertid och vården förhoppningsvis höll en 

konstant jämn nivå. Journalerna granskades av författarna tillsammans och inmatningen av data 

i SPSS dubbelkontrollerades. 

 

Kliniska implikationer 

Detta projekt ligger inom ramen för kvalitetsarbete och syftar till att ge en god och säker vård. 

Genom att synliggöra denna patientgrupps vätske- och energitillförsel preoperativt, finns 

förhoppning om att utveckla rutiner, som bygger på evidens inom området, då det gagnar det 

perioperativa förloppet och patientens välbefinnande och säkerhet. 

 

Slutsats  

Det kan finnas en risk i den preoperativa vården för patienter med KSDH, då det saknas rutiner 

för dessa patienters preoperativa vätske- och energitillförsel, speciellt eftersom de är äldre och 
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har en längre insjuknandeperiod. Patienterna har en hög ASA klassificering, risk för 

undernäring kan föreligga och dessa patienters preoperativa fasteperiod kan bli förlängd då de 

kan få sin operation uppskjuten i flera dygn, upp till 4 dygn enligt resultatet. Patienterna 

riskerar att utsättas för dehydrering och svält under den preoperativa fastetiden vilket kan leda 

till ökat antal postoperativa komplikationer och förlängd vårdtid. Under den preoperativa 

perioden bör ett viktigt mål för vården vara att denna hålls så kort som möjligt och att det 

basala vätske- och energibehovet tillgodoses, antingen genom tillförsel per os i form av 

kolhydratrik dryck, som kan intas fram till 2 timmar före anestesi, alternativt kolhydratinfusion. 

På så vis ökar patientsäkerheten och patientens välbefinnande. 
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sid 1 

  

Journalgranskningsprotokoll                                              Nr 

 

1. Ålder:               ……… år 

 

2. Kön:    Man □ Kvinna □ 

 

3. ASA   .................. 

 

4. Vikt?    ja □ nej □ 

    Om ja ……… kg 

 

5. Längd?   ja □ nej □ 

    Om ja ……… cm 

 

6. Uträknat  BMI?  ja □ nej □ 

    Om ja ……… kg/m² 

 

7. Nutritionsproblem?   ja □ nej □ 

ej dokumenterat □ 

Om ja typ av nutritionsproblem 

……………………………………………………… 



   
  

sid 2 

  

8. Ofrivillig viktnedgång?  ja □ nej □ 

ej dokumenterat □ 

 

9. Uträknat energi behov?  ja □ nej □ 

     Om ja ………kcal/dygn  

 

10. Finns bedömning av patienten som risk för undernäring? 

    ja □ nej □ 

ej dokumenterat □ 

  Om ja finns nutritionsövervakning………………………… 

 

11. Dokumenterad postoperativ komplikation: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

12. Vårdtidens längd? ………… dagar           gäller hemlandstings patienter 

………… dagar           gäller regions patienter 

 

 

 



   
  

sid 3 

  

13. Dokumenterad preoperativ fastetid 

14. Dokumenterad erhållen intravenös vätske- och energitillförsel under 

preoperativ fastetid  

Basalbehov      

Glucos 10 %   100g/1000ml  400kcal/1000ml     0,4 kcal/ml  Vätska 30 ml/kg/dygn ( 1,25 ml/kg/h) 

Glucos 5 %      50g/1000ml    200kcal/1000ml    0,2 kcal/ml Energi 25kcal/kg/dygn (~1 kcal/kg/h) 

Glucos 2,5%    25g/1000ml    100kcal/1000ml    0,1 kcal/ml  

 

VIKT: Fastetid Erhållit Basalbehov 

Dygn 1 Fast föda  timmar Iv vätskeersättning typ/mängd ml   

 Flytande föda timmar Iv vätskeersättning                  ml/kg/h 1,25 ml/kg/h 

  energi tillförsel                      kcal/kg/h 1 kcal/kg/h 

Dygn 2 Fast föda timmar Iv vätskeersättning typ/mängd ml  

 Flytande föda timmar Iv vätskeersättning                   ml/kg/h  

  energi tillförsel                      kcal/kg/h 

Dygn 3 Fast föda  timmar Iv vätskeersättning typ/mängd ml 

 Flytande föda timmar Iv vätskeersättning                   ml/kg/h  

  energi tillförsel                      kcal/kg/h 

Dygn 4 Fast föda timmar Iv vätskeersättning typ/mängd ml 

 Flytande föda timmar Iv vätskeersättning                   ml/kg/h  

  energi tillförsel                      kcal/kg/h 

  

 

 

  



   
  

sid 4 

  

15. Dokumenterad peroperativ intravenös vätsketillförsel: 

Rehydrex 25 mg/ml………………………………………  ml 

Glucos 50 mg/ml………………………………………….  ml 

Ringeracetat………………………………………………   ml 

Albumin 200mg/ml……………………………………….  ml 

Annat……………………………………………………..  ml 

  

16. Dokumenterat  peroperativt vasoaktiva läkemedel: 

Efedrin  ……….mg 

Fenylefrine  min………………. max…………  microgram/kg/min  

Noradrenalin min………………. max…………  microgram/kg/min 

Annat…………………………………………………….. 

 

17. Anestesiolog  ordination av preoperativ fasta 

Fasta efter kl 24.00   □ 

Fasta 6 tim fast föda 2tim klara drycker □ 

Konstaterad fasta fr kl   □ 

Saknas    □ 



  
   

 
                  

  
 

Bilaga 2 

  

 

 


