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SAMMANFATTNING 

Patienter med brännskador som omfattar mer än 20 % av den totala kroppsytan förlorar 

mycket vätska och riskerar att drabbas av hypovolemi. Vätskebehandling är en av 

hörnstenarna inom brännskadevården och är viktig för att minska risken för komplikationer. 

Den vanligaste beräkningsformeln för hur mycket vätska som ska tillföras, är 

Parklandformeln. Det finns en mängd faktorer som kan göra att formeln inte kan följas, bland 

annat inhalationsskador och påverkan av alkohol och droger. Timdiuresen är ett mått på om 

vätsketillförseln är för liten eller för stor och styr den fortsatta tillförseln. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur riktlinjerna för vätskebehandling följs och vilka faktorer som avgör 

att avvikelser görs från dessa på aktuellt Brännskadecentrum. 

Patientjournalerna över 38 patienter med brännskada >20 procent, över 18 års ålder och en 

vårdtid på mer än 48 timmar granskades med avseende på bland annat brännskadad yta, 

vätsketillförsel, timdiures och förekomst av inhalationsskada. 

Statistisk signifikans uppnåddes mellan medianvärdena för den procentuella skillnaden mellan 

faktisk och uträknad vätsketillförsel för de första 24 timmarna. Sambandet mellan 

vätsketillförsel och timdiures hade ingen statistisk signifikans.  

Det förefaller av resultatet som att riktlinjerna för vätskebehandlingen följs. För att kunna 

undersöka vilka faktorer som gör att avvikelser sker behövs en större urvalsgrupp. 

Keywords: burn injury, fluid resuscitation, diuresis 

Summary 
Patients with burn injuries involving more than 20 percent of the total body surface area lose a 

lot of fluid and are in the risk of developing a severe hypovolemia. Fluid resuscitation is a 

corner stone in burn care and is important for preventing further complications. The most 

common resuscitation formula is the Parkland Formula. Hourly urine output is a measure used 

to evaluate if the fluid given is sufficient enough to maintain a sustainable tissue perfusion. 

Inhalation injury, abuse of alcohol and drugs are some of the factors that may increase the 

amount of fluid needed. The purpose for this study is to study the compliance to fluid 

resuscitation guidelines at a burn unit and which factors lead to deviation from the guidelines. 

Patient charts for 38 patients with burn injury >20%, > 18 years of age with a length of stay 

>48 hours, were reviewed regarding size of burn injury, hourly amount of fluid given, hourly 

urine output and presence of inhalation injury. 



	  
	  

Statistic significance was found between the mean values of the differences in percentage 

between actual and calculated fluid amount for the first 24 hours. The differences in 

percentage between actual and calculated hourly urine output did not reach statistic 

significance. 

The result shows compliance to the fluid resuscitation guidelines. A larger sample would be 

required in order to investigate which factors causing deviations from the guidelines. 
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Förkortningar och ”svåra ord” 

perfusion: genomblödning 

timdiures: ml urin/timme 

ischemi: en vävnads blodförsörjning är inte tillräcklig för dess behov 

hypovolemi: för liten blodmängd för att kunna förse hela systemkretsloppet 

TBSA: total body surface area 

LOS: length of stay (antal vårddagar) 

intersititium: mellanrummet mellan celler i en vävnad 

onkotiskt tryck: det tryck som gör att proteinerna stannar kvar i kapillärerna 

permeabilitet: genomtränglighet för vätskor 

intraabdominell: inuti buken 

BMI: body mass index 

mediator: förmedlare 

hypertension: högt blodtryck  
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BAKGRUND 

Patofysiologi 
En brännskada uppstår då levande vävnad utsätts för sådan hög temperatur att det är skadligt 

för vävnaden. Då huden utsätts för temperaturer över 44o C uppstår påtagliga brännskador. 

Det är den totala värmeenergin som överförts till huden som i första hand avgör 

brännskadedjupet, energin är i sin tur beroende av temperaturen men också av hur länge 

huden utsatts, exponeringstiden. Brännskador kan även orsakas av passage av elektricitet 

genom huden och kroppen. Samma typ av vävnadsskada kan även orsakas av köld eller 

kemisk påverkan samt genom vissa inflammatoriska processer i huden (Sjöberg & Östrup, 

2002). 

Brännskador delas in i olika nivåer: epidermal/ytlig, ytlig delhud, djup delhud, fullhud och 

skada på djupa vävnaden. Den epidermala skadan kännetecknas av att huden blir överkänslig 

och antar en kraftigt röd färg samt svullnar. När det uppstår blåsor och kraftig svullnad är det 

fråga om delhudsskada och omfattar epidermis och övre delen av dermis. När det rör sig om 

fullhudsskada är både epidermis och hela dermis förstörda (Sjöberg & Östrup, 2002). 

Tidig vätskebehandling är en av hörnstenarna i vården av brännskadade patienter (Klein et al., 

2007, Latenser, 2007) Om en brännskada som involverar > 20 % inte blir behandlad på ett 

korrekt sätt, kommer det leda till hypovolemisk chock, vilket är en följd av många olika 

patofysiologiska effekter (Bak, Sjöberg, Eriksson, Steinvall & Janerot-Sjöberg, 2009; Bechir 

et al., 2010; Lund, Onarheim & Reed, 1992). En av de första förändringarna som ses i 

cirkulationssystemet efter en brännskada är en tydlig ökning av det perifera vaskulära 

motståndet. Detta följs av en minskning av hjärtats minutvolym, vilken kommer att ytterligare 

minskas då vävnadsödem tilltar i det brända området och den cirkulerande blodvolymen 

minskar (Csontos, Foldi, Fischer & Bogar, 2007) Vätskebehandlingen ska syfta till att 

förebygga hypovolemi och säkerställa en tillfredsställande vävnadsperfusion (Zaletel, 2009). 

Ett systeminflammatoriskt svar, som är ett slags försvarssystem i kroppen, frisätter olika 

mediatorer såsom leukocyter, prostaglandiner och framför allt histaminer. Det 

systeminflammatoriska svarets uppgift är att lokalisera och eliminera agensen, det vill säga 

det verksamma ämnet eller kraften, som orsakar skadan.  I kombination med aktivering av 

komplement- och koagulationssystem (Pitt, Parker, Jurkovich, Taylor & Curreri, 1987; 

Sjöberg & Östrup, 2002) leder detta till ett massivt kapillärläckage (Papp, Uusaro, Parviainen, 

Hartikainen & Rukonen, 2003; Pitt, Parker, Jurkovich, Taylor & Curreri, 1987; Yuon, 
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LaLonde & Demling, 1992) för att släppa ut de inflammatoriska mediatorerna. Dock kommer 

kapillärläckaget leda till att interstitiell vätska läcker ut i den brännskadade vävnaden. De 

förstörda kärlväggarna leder till att även proteiner, främst albumin, kommer att läcka ut i 

vävnaden på grund av att det onkotiska trycket i kapillärerna minskar. När proteinerna 

befinner sig på utsidan av kapillärväggen, det vill säga i vävnaden, har man sett att onkotiskt 

tryck kan uppstå där och dra ut mer vätska. Det kan alltså få den omvända effekten (Lund, 

1999). De generella ödemen som uppstår kommer även innefatta frisk vävnad. Ödemen 

uppstår betydligt fortare vid delhudskada än i fullhudsskada, orsaken är inte helt klarlagd men 

troligen beror det på att den vaskulära perfusionen är bättre ju ytligare skadan är. Den 

huvudsakliga svullnaden uppstår inom 8-12 timmar efter skadan (Demling, 2005). 

Vätskebehandling 
Det finns olika formler att använda sig av för att beräkna vätskebehovet, det är dock viktigt att 

komma ihåg att dessa endast ska vara till stöd och förenkla beräkningen. Vätskebehovet kan 

variera från patient till patient och skall således individualiseras (Latenser, 2009). 

Den formel man använder sig av på det brännskadecentrum där journalgranskningen 

genomfördes, är parklandformeln. Den introducerades i USA 1953. Enligt en studie 

(Greenhalgh, 2009) med deltagare från samtliga kontinenter förutom Afrika, har 

parklandformeln en stor internationell spridning och är den som används mest. Den baseras på 

brännskadeyta och kroppsvikt. För att veta om vätsketillförseln är optimal för att tillgodose en 

adekvat vävnadsperfusion, med minimal mängd vätska, följer man timdiuresen (Blumetti, 

Hunt, Arnoldo, Parks & Purdue, 2008). Den avgör om man ska minska eller öka mängden 

tillförd vätska. På brännskadecentrat använder man sig av en tabell (tabell 1) för att styra 

vätskan efter diuresen. 
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Tabell 1 Åtgärder för att anpassa vätskedoseringen 

När nedre gränsen för önskad 
timdiures underskrids 

Öka senaste timmens infusionshastighet med 25 % under 
kommande timme 

Om timdiuresen är hälften av 
den önskade 

Öka senaste timmens infusionshastighet med 50 % under den 
kommande timmen 

Om timdiuresen är 0-10 ml Öka senaste timmens infusionshastighet med 50 % under den 
kommande timmen. Om detta inte hjälper ge: 

a) vuxna: 1000 ml extra under ytterligare en timme, 
avbryts så snart effekt ges 

b) barn: bolusdoser om 10 ml/kg, upprepas upp till 4 
gånger till effekt uppnåtts 

Om timdiuresen är 150 % av 
den önskade 

Minska senaste timmens infusionshastighet med 25 % under 
den kommande timmen 

Om timdiuresen är dubbelt så 
stor som den önskade 

Minska senaste timmens infusionshastighet med 50 % under 
den kommande halvtimmen varefter ny bedömning görs 

(Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset Uppsala) 

Om den brännskadade patienten får för mycket vätska kan flera komplikationer uppstå. 

Vävnadsödem i bukorganen (splanknikus) kan leda till ökad permeabilitet i tarmarna, 

bakterietranslokation och ökat intraabdominellt tryck. Intraabdominell hypertension är i 

brännskadelitteraturen definierad som intraabdominellt tryck över 25 mmHg och har blivit 

förknippat med nedsatt njurfunktion, tarmischemi samt kardiopulmonell dysfunktion (Holte, 

Sharrock & Kehlet, 2002; Ivy, Atweh, Palmer, Possenti & Pineau, 2000). 

Om vätskebehandlingen inte är tillräcklig, försenad eller uteblir, kan det leda till tidigare 

nämnda komplikationer (Pham, Cancio & Gibran, 2008). 

 

Ytbedömning av bränd kroppsyta samt brännskadedjup 
Den vätskebehandlingsmodell som används på den aktuella avdelningen är parklandformeln, 

4 x kroppsvikt (kg) x % bränd yta= ml Ringer-Acetat det första dygnet. Halva mängden ska 

ges de 8 första timmarna och den resterande mängden de 16 nästföljande timmarna. Det är 

under de första timmarna efter brännskadan som kärlpermeabiliteten är som störst. Eftersom 

bränd yta ingår i formeln är det viktigt att denna uppskattas rätt. Under 1940-talet utformades 

den så kallade Lund-Browder-tabellen, en tabell som vidareutvecklades efter en studie gjord 

1915, och är till hjälp för att kunna avgöra hur stor kroppsyta som är brännskadad. Till 

tabellen hör en schablon (figur 1). Siffran i varje markerat område motsvarar den procentuella 

ytan av TBSA. År 1951 publicerades en förenkling av ovan nämnda tabell, som kom att kallas 

9-regeln (figur 1), (Neaman et al, 2011).    
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Figur 1 Schabloner för att beräkna brännskadans storlek i procent i förhållande till TBSA, 
Lund-Browders modell de två till vänster och 9-regeln till höger. 

För en läkare som inte har så mycket kunskap och erfarenhet av brännskador, kan detta vara 

svårt, vilket visades i en amerikansk studie (Freiburg, Igneri, Sartorelli & Rogers, 2007) med 

syftet att titta på effekterna av skillnaderna i uppskattning av TBSA och vätskebehandling. I 

studien jämförde man patienter som först blivit intagna till ett hemsjukhus (eng. referral 

hospital) och sedan blivit remitterade till ett brännskadecentrum. Studien visade att på 

hemsjukhusen tenderade man att överskatta brännskadeytan och därmed övervätska patienter 

med små brännskador. Hos patienter med större brännskadeyta tenderade man däremot att 

underskatta ytan och följaktligen undervätska patienten. Även i en studie gjord i Australien 

(Dulhunty, Boots, Rudd, Muller & Lipman, 2008) visar att uppskattningen av total kroppsyta 

skiljer sig åt mellan landsortssjukhus och brännskadecentrum. Andra studier (Hagstrom, 

Wirth, Evans & Ikeda, 2003; Malic, Karoo, Austin & Phipps, 2007; Mitra et. al., 2011; Saffle, 

Edelman & Morris, 2003) visar också att det ofta skiljer sig i uppskattningen av brännskadan 

mellan första vårdinstans och brännskadecentrum, och att kunskap och erfarenhet bidrar till 

att uppskatta brännskadans yta så korrekt som möjligt. Ytterligare en studie (Klein, Nathens, 

Emerson, Heimbach & Gibran, 2007) visar att ju större brännskadans yta är desto svårare är 

det att uppskatta den korrekt. 

Obesitas hos den brännskadade patienten kan göra att det är svårt att avgöra brännskadans 

storlek. Det visade en studie gjord i USA, vars syfte var att ta reda på om Lund-Bowder-

tabellen och 9-regeln även går att använda för att räkna ut korrekt storlek på brännskadan hos 

patienter med obesitas. Resultatet visade att det den faktiska ytan inte överensstämmer med 
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den uppskattade ytan, beroende på att kroppsytan ökar i takt med ökat BMI (Neaman et al, 

2011).   

Djupet av brännskadan har betydelse för vätsketillförseln, patienter med djupa skador behöver 

mer vätska (Blumetti, Hunt, Arnoldo, Parks & Purdue, 2008; Zhengli & Keijan, 2011; 

Csontos, Foldi, Fisher & Bogar, 2007; Zhengli & Keijan, 2011 ).  

När patienten kommer till avdelningen journalgranskningen är gjord på, uppskattar en erfaren 

läkare brännskadeytan och dess djup, som denne för in på en schablon och validerar. 

 
Alkohol och droger 
I en studie från USA (Silver et al., 2008) var syftet att ta reda på om patienter som har förtärt 

alkohol i samband med brännskadan behöver större mängd vätska än förväntat, vilket visade 

sig vara fallet. Samma resultat kom man fram till i en studie (Benicke et al., 2008) där man 

jämförde en patientgrupp i vilken deltagarna hade promillehalt av alkohol i blodet med en 

grupp i vilken deltagarna inte hade någon promillehalt. Även drogmissbruk orsakar större 

vätskebehov i behandlingen av brännskador visar en annan studie, även den gjord i USA 

(Santos et al., 2005). 

Inhalationsskador 
I brännskadelitteraturen anges ofta inhalationsskada i samband med brännskada som en faktor 

till ökat vätskebehov. I bland annat en studie från Australien (Csontos, Foldi, Fischer & 

Bogar, 2007) och en annan som avsåg vätskebehandlingen för brännskadade soldater i Irak 

(Chung et al., 2006) såg man ett statistiskt samband mellan inhalationsskada och ökat 

vätskebehov. Det förekommer dock studier där resultatet inte har visat något statistiskt 

samband (Dulhunty, Boots, Rudd, Muller & Lipman, 2008; Klein et al., 2007) även om 

patienterna hade ett ökat behov av vätska.   

  

Problemformulering 
Vätskebehandlingen vid brännskador syftar till att tillföra en tillräcklig mängd vätska för att 

upprätthålla en god vävnadsperfusion utan att orsaka övervätskning. För att mäta utfallet 

följer man timdiuresen. Det finns riktlinjer att använda sig av som vägledning i 

vätskebehandlingen trots detta kan det vara svårt att uppnå en god balans. Det finns även olika 

faktorer som kan orsaka ett ökat vätskebehov hos den brännskadade patienten, till exempel 

påverkan av alkohol och droger vid skadetillfället samt inhalationsskada.  
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Verksamhetschefen på ovan nämnda Brännskadecentrum, har därför uttryckt önskemål om en 

studie som ett steg i arbetet med kvalitetssäkring angående följsamheten till 

behandlingsalgoritmen enligt de rådande riktlinjer som finns på avdelningen.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur riktlinjerna för vätskebehandling följs och vilka 

faktorer som avgör att avvikelser görs från dessa på aktuellt Brännskadecentrum. 

 

Frågeställningar 
1. Hur väl överensstämmer vätsketillförseln med parklandformen? 

2. Hur väl överensstämmer vätsketillförseln med timdiuresen? 

3. Vilka faktorer gör att avvikelser sker i vätskebehandlingen? 

METOD 

Design 
En retrospektiv studie genom patientjournalgranskning. 

Urval 

	  

Figur 2 Urvalsprocessen 

Figur två visar urvalsprocessen. Brännskada som motsvarar mer än 20 procent av TBSA, 
kräver intravenös vätskebehandling. De två första dygnen är viktiga i vätskebehandlingen och 
patienter som vårdats kortare tid exkluderades därför. För att kunna följa vätskebehandlingen 

I	  första	  steget	  bestod	  urvalet	  av	  55	  pa8enter	  
som	  uppfyllde	  inklusionskriterierna:	  TBSA	  >20	  

%,	  >	  18	  år	  samt	  en	  vård8d	  >48	  8mmar	  

Vid	  granskning	  av	  dessa	  journaler	  visade	  det	  
sig	  aK	  fem	  pa8enter	  hade	  ankommit	  8ll	  

brännskadecentrum	  >12	  8m	  eOer	  
skade8llfället	  och	  exkluderades	  därför	  

Av	  de	  återstående	  50	  pa8enterna	  fanns	  
brister	  i	  dokumenta8onen	  i	  12	  av	  journalerna.	  
Dessa	  fick	  	  därför	  exkluderas.	  Totalt	  antal	  
inkluderade	  journaler	  uppgick	  8ll	  38,	  n=38	  
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så tidigt som möjligt från start exkluderades de patienter som ankom mer än 12 timmar efter 
skadetillfället.  

 

 

 

 

 

Figur 3 Könsfördelning 

Datainsamlingsmetod 
En granskningsmall skapades i Excelprogrammet med uppgifter om kön, ålder vid 

skadetillfället, vårdtid i antal dagar, inhalationsskada, antal timmar mellan skadetillfälle och 

ankomst till brännskadecentrum, vätskemängd för de första 8 timmarna, brännskadeyta 

uppskattad av hemsjukhus respektive brännskadecentrum samt brännskadedjup, 

vätsketillförsel samt diures timme för timme de första 24 timmarna efter ankomst. 

Ursprungsplanen var att samla in data om vätsketillförsel och timdiures för de 48 första 

timmarna. Detta fick dock ändras eftersom ett stort antal journaler saknade uppgifter om 

vätsketillförsel timme 25-48. Ytterligare uppgifter som noterades var om patienten överlevde 

vårdtiden, behandlades med dialys och om kolloider gavs inom de första 24 timmarna, 

hemoglobinvärde för första samt 24: e timman efter ankomst.  

Tillvägagångssätt 
Personnummer och namn på 55 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna sammanställdes 

i en lista, som endast författaren och handledaren hade tillgång till. Därefter granskades 

journalerna i det elektroniska datajournalsystemet Cosmic samt i Kovis, i vilket inskannade 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

män	   kvinnor	  
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pappersjournaler finns. För att underlätta granskningen skrevs vissa dokument ut men 

förvarades inlåsta i ett skåp som endast författaren hade tillgång till. Granskningen skedde på 

avdelningen och tog cirka 70 timmar i anspråk.  

Bearbetning och analys 
Frågeställning 1 analyserades genom att den procentuella skillnaden mellan beräknad 

vätsketillförsel och verklig vätsketillförsel beräknades för varje timme den första 24 

timmarna. Medianvärden för dessa skillnader beräknades. Därefter analyserades sambandet 

mellan dessa värden med Wilcoxons rangsummetest. 

Frågeställning 2 analyserades genom att den procentuella skillnaden mellan önskad timdiures 

(0,5 ml x vikt) samt uppmätt timdiures beräknades för varje timme den första 24 timmarna. 

Medianvärden för dessa skillnader beräknades. Därefter analyserades sambandet mellan dessa 

värden med Wilcoxons rangsummetest. 

Frågeställning 3 analyserades genom beräkning av medianvärden och därefter Mann-

Whitney-test. 

Vid analys av punktdiagrammet (figur tre) utkristalliserades ett antal patienter med avvikande 

värden från övriga (eng.outliers). För att kunna undersöka orsakerna till dessa delades de först 

upp i två grupper, grupp A (n=7) och B (n=11), som avvek från de övriga. Ur grupp B 

bildades sedan en undergrupp, C (n=3).  Dessa grupper analyserades ytterligare för att se om 

och i så fall hur de skiljde sig från hela populationen.  

Brännskadeytan som uppskattades på hemsjukhuset och fanns dokumenterad på 

pappersjournaler i Kovis, jämfördes med den yta som uppskattades av läkare på aktuellt 

brännskadecentrum.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I Patientdatalagen 2008:355, 2 kap, 4 §, står det att ”Personuppgifter får behandlas inom 

hälso- och sjukvården om det behövs för [...] att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra kvaliteten i verksamheten” 

SFS 2003:460, som avser etikprövning av forsknings som avser människor står det ”I denna 

lag avses med forskning:[…] dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.” Någon etisk kommitté behöver 
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alltså inte granska examensarbetet, däremot inhämtades ett skriftligt tillstånd från 

verksamhetschefen för att kunna genomföra studien.   

All data avidentifierades och utskrivna journalblad förstördes efter datainsamlingen. 

Avdelningschefen och personalgruppen på Brännskadecentrum informerades om att studien 

genomfördes. 

 

RESULTAT 

Femtiofem patienter var utvalda att delta i studien. Fullständiga uppgifter om vätsketillförsel 

och diures fanns för 38 av dessa, vilka utgör underlaget för studien. Bakgrundsdata finns 

presenterat i tabell 2.  

 

Tabell 2 bakgrundsdata  

 N= Medelvärde (S.D.) Variationsvidd 
Vårdtid 38 45,4 (41,2) 3 – 150 
Ålder vid skada 38 47,2 (22,0) 15 - 87 
Bränd yta uppskattad 
på hemsjukhuset 

35 46,1 (17,0) 25 - 90 

Bränd yta totalt 38 41,6 (19,0) 20 – 95,5 
Bränd yta djupt 36 25,6 (24,3) 0 - 96 
 

 

Hur väl överensstämmer vätsketillförseln med parklandformeln?  
Eftersom det var ett stort antal timmar med vätsketillförsel och lika många timmars kalkylerad 

vätsketillförsel enligt parklandformeln, beräknades först den procentuella differensen mellan 

beräknad vätska och den faktiska vätsketillförseln. Därefter beräknades medianvärdet av de 

24 första timmarna. Sambandet mellan dessa medianvärden analyserades med Wilcoxons 

rangsummetest, vilken visade stor samstämmighet (Z=-4,474, p<0,05). 
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Hur väl överensstämmer vätsketillförseln med timdiures? 

	  

Figur 4 Punktdiagram över medianfördelning procentuell skillnad mellan faktisk 
vätsketillförsel och uträknad vätska enligt parklandformeln respektive procentuell skillnad 
mellan faktisk och kalkylerad timdiures (vikt x 0,5 ml/tim) 

 

Figuren visar att timdiuresens differens som medianvärden huvudsakligen förhåller sig samlat 

runt nollinjen med en spridning av den procentuella skillnaden i vätsketillförsel mellan ±100 

%. Sju patienter, grupp A, hade en differens över 100 % gällande timdiures och elva patienter, 

grupp B, hade en differens över 100 % gällande vätsketillförsel. De tre patienterna i grupp C, 

som ligger längst ner åt höger i x-axeln, hade en inte bara en hög vätsketillförsel utan även en 

låg timdiures.  

Analys av sambandet mellan medianerna för kalkylerad timdiures (vikt x 0,5 ml) samt 

uppmätt timdiures gjordes med Wilcoxons test, vilket inte visade något samband (Z=-1,726, 

ns). 
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Figur 5 Grupp A, >100% avvikelse timdiures, n=7 

De sju patienterna i grupp A (figur 5) hade > 100 % avvikelse i timdiuresmängd beräknat på 

medianen av differensen mellan önskad och uppmätt diures. Samtliga av dessa finns inom 

intervallet ±100% differens i vätsketillförsel. Ingen av dessa patienter avled under 

vårdtillfället, tre av dem hade inhalationsskada och sex var intuberade. 

En viss procentuell skillnad i uppskattningen av brännskadan mellan hemsjukhus och 

brännskadecentrum fanns i grupp A men den nådde ej statistisk signifikans. Denna grupp 

hade också ett högre medelvärde i vikt men utan statistisk signifikans (p=0,52). Ingen av 

dessa patienter avled under vårdtiden. 
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De elva patienter som hade > 100 % avvikelse i vätsketillförseln analyserades separat (figur 
6) 

 

 

Figur 6 Grupp B, vätsketillförsel > 100 % avvikelse, n=11 

Statistiskt signifikant samband uppnåddes mellan den avvikande vätsketillförseln och vårdtid 

(p=0,028) Analysen gjordes med hjälp av Mann-Whitneys test. 

De samband som undersöktes var medelvärdena för vårdtidens längd, den uppskattade 

brännskadeytan på hemsjukhuset, den validerade brännskadeytan, vikt, antal timmar mellan 

skadetillfälle och ankomst till brännskadecentrum samt mängd vätska före ankomsten. Den 

utmärkande variabeln var att vårdtidens längd var betydligt längre i grupp B och nådde 

statistisk signifikans (p=0,028) vid analys med hjälp av Mann-Whitneys test. Fyra patienter 

avled under vårdtiden och tio hade konstaterad eller misstänkt inhalationsskada och var 

intuberade.  
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Figur 7 Grupp C, >100 % vätsketillförsel, ~100% mindre urin än kalkylerad 

I grupp C, n=3, avled 1 patient. Samtliga var intuberade och hade inhalationsskador. Statistisk 
signifikans uppnåddes ej i sambandet mellan det stora vätskebehovet och TBSA. 

Vilka faktorer gör att avvikelser sker i vätskebehandlingen? 
24 patienter hade inhalationsskador, konstaterad eller misstänkt, på två patienter saknades 
uppgift om detta. Tio av elva patienter i grupp B hade konstaterad eller misstänkt 
inhalationsskada. 

Tabell 3 Jämförelse medelvärde timme 1 till timme 24, patienter med och utan 
inhalationsskada. Medelvärdet för vätsketillförseln visade statistisk signifikans (Z= -2,309, 
p<0,05) vid jämförelse mellan de utan och de med misstänkt eller konstaterad 
inhalationsskada.   

 Inhalationsskada Ej inhalationsskada 
 Medelvärde/(S.D.) Variationsvidd Medelvärde (S.D.) Variationsvidd 
Beräknad 
vätsketillförsel 

457  (252) 172 - 1027 332 (131) 169 - 590 

Verklig 
vätsketillförsel 

790  (431) 75 - 2000 491 (341) 87,5 - 1375 

Beräknad 
timdiures 

41,0 (8,1) 30 – 59,5 39,0 (6,7) 24,74 -49 

Uppmätt 
timdiures 

42,6 (23,3) 0 - 95 65,4 (38,2) 22,5 – 160 

Totalt bränd yta 
% 

44,9 (21,2) 20 – 95,5 34,6 (13,8) 21 – 62,5 
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De som hade misstänkt eller konstaterad inhalationsskada hade ett väsentligen högre 

medelvärde i verklig vätsketillförsel än den beräknade men även högre verklig vätsketillförsel 

än de utan inhalationsskada. De hade även en större (10 procentenheter), totalt bränd yta. 

Beräknad och uppmätt timdiures överensstämmer ganska väl. Patienterna utan 

inhalationsskada hade en högre uppmätt timdiures jämfört med den beräknade (23 

procentenheter). 

 

Tabell 4 Jämförelse mellan patienter med misstänkt eller konstaterad inhalationsskada och de 
utan. Två patienter exkluderades på grund av att det saknades uppgift. Inhalationsskada, ja=1, 
nej=0.  

Inhalationsskada  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
0 median timdiures 

kalkylerad timdiures median 
vätska enligt Parkland median 
vätska median 
TBSA tot. 
Valid N(listwise) 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

22,50 
24,75 
169,00 
87,50 
20,8 

160,00 
49,00 
590,00 
1 375,00 
62,5 

65,4 
38,9667 
332,4 
490,7 
34,6 

38,3 
6,7 
130,9 
341,2 
13,9 

1 median timdiures 
kalkylerad timdiures median 
vätska enligt Parkland median 
vätska median 
TBSA tot. 

            Valid N(listwise) 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

,00 
30,00 
172,00 
75,00 
20,0 

95,00 
59,50 
1 027,00 
2 000,00 
95,5 

42,6 
41,1 
457,4 
790,1 
44,9 

23,3 
8,1 
251,6 
431,2 
21,2 

 

 

Uppgift om påverkan av alkohol och droger ingick inte i datainsamlingen men vid 

journalgranskningen framgick det i läkaranteckningarna för ett fåtal patienter att de varit 

påverkade. Några resultatberäkningar har inte gjorts avseende detta. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att ta reda på om riktlinjerna för vätskebehandlingen följs och 

vilka faktorer som avgör att dessa inte följs. Resultatet visar att det finns en god 

samstämmighet mellan medianvärdena för den faktiska och den beräknade enligt 

parklandformeln (Z=-4,474, p<0,05).  
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På punktdiagrammet kan man se att timdiuresens differens huvudsakligen förhåller sig samlat 

runt nollinjen. Något samband fanns dock inte mellan den faktiska och den kalkylerade (0,5 

ml/kg/timme) timdiuresen (Z=-1,726, ns).  

En faktor som visade sig ha orsakat avvikelser från riktlinjerna, var misstänkt eller 

konstaterad inhalationsskada. Statistik signifikans  fanns mellan vätskemedianens medelvärde 

och misstänkt eller konstaterad inhalationsskada. Patienter med extremvärden i 

punktdiagrammet delades upp i tre grupper: A, B och C och analyserades lite djupare.  

Sambandet mellan vätsketillförsel och vårdtid har statistisk signifikans (Z=-2,191, p<0,05). I 

övrigt kunde vissa samband och skillnader ses men dessa nådde inte någon statistisk 

signifikans. 

 

 

Resultatdiskussion 

Hur väl överensstämmer vätsketillförseln med parklandformen? 
Det kan konstateras att om man studerar medianvärdena för de procentuella skillnaderna i den 

faktiska vätsketillförseln och den enligt parklandformeln, att dessa har god överensstämmelse. 

Statistisk signifikans kunde ses. En av hörnstenarna inom brännskadevården är vätsketillförsel 

i en adekvat mängd i ett tidigt skede (Klein et al., 2007; Latenser, 2007). Anledningen till 

detta är att de patofysiologiska effekterna av en brännskada som involverar mer än 20 procent 

av den totala kroppsytan annars kommer att leda till en hypovolemisk chock. Den kan orsaka 

nedsatt vävnadsperfusion med multiorgansvikt som följd (Zaletel, 2009). Om för mycket 

vätska ges uppstår andra komplikationer så som vävnadsödem i bukorganen som kan leda till 

ökad permeabilitet i tarmarna och ökat intraabdominellt tryck (Holte, Sharrock & Kehlet, 

2002; Ivy, Atweh, Palmer, Possenti & Pineau, 2000). 

I grupp B fanns ett statistiskt samband mellan den avvikande vätsketillförseln och vårdtidens 

längd. Troligen speglar vårdtidens längd skadans svårighetsgrad, vilket i sin tur återspeglas i 

stort vätskebehov första dygnet. 

Någon statistisk signifikans uppnåddes inte i denna studie mellan brännskadeytan som 

uppskattades på hemsjukhuset och den som uppskattades på brännskadecentrum. Skillnaden i 

medelvärdena för dessa variabler (n=35, för tre patienter saknades uppgift på uppskattad yta) 

var endast fem procentenheter.  För att kunna beräkna ett adekvat vätskebehov enligt 
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parklandformeln måste uppskattningen av den brännskadade ytan vara så korrekt som möjligt. 

En del av studierna (Freiburg, Igneri, Sartorelli & Rogers, 2007, Saffle, Edelman & Morris, 

2003) tar upp att, för att underlätta för hemsjukhusen kan ansvarig läkare fotografera 

brännskadorna digitalt och skicka bilderna till aktuellt brännskadecentrum. Det finns även 

datorprogram som kan vara till hjälp i bedömningen (Neuwalder, 2002). 

Även brännskadans djup har betydelse för vätsketillförseln. Patienter med djupa skador 

behöver mer vätska (Zhengli & Keijan, 2011; Csontos, Foldi, Fisher & Bogar, 2007). 

Brännskadedjupet var en av de variabler som ingick i datainsamlingen för den här studien 

men har inte tagits med som variabel i någon analys. 

 

Hur väl överensstämmer vätsketillförseln med timdiuresen? 
För att avgöra om vätsketillförseln ger en tillräcklig vävnadsperfusion, med en så liten mängd 

vätska som möjligt, följer man timdiuresen (Blumetti, Hunt, Arnoldo, Parks & Purdue, 2008) 

som ska vara vägledande för regleringen av vätsketillförseln. Målet är att den ska ligga 

omkring 0,3-0,5 ml/kg/timme. En för hög timdiures kan vara tecken på övervätskning och kan 

leda till komplikationer som tidigare nämnts. I denna studies resultat kan man se att 

medianvärdena för grupp A, som hade en avvikande urinproduktion, det vill säga > 100 %, 

har lägre faktisk vätsketillförsel än den kalkylerade. Man har troligen försökt begränsa 

vätskeintaget. En orsak skulle kunna vara att man har givit för mycket vätska på hemsjukhuset 

på grund av att man har missbedömt brännskadans yta, vilket är ett av problemen som tas upp 

i brännskadelitteraturen (Mitra et. al., 2011; Malic, Karoo, Austin & Phipps, 2007; Saffle, 

Edelman & Morris, 2003; Hagstrom, Wirth, Evans & Ikeda, 2003). Enligt en amerikansk 

studie (Faraklas, Cochran & Saffle, 2012) tar det lång tid för patienter, som har fått för 

mycket vätska initialt, att svara förutsägbart på vätskebehandlingen. När medianvärdena för 

uppskattad brännskadad yta på hemsjukhuset jämfördes med motsvarande uppskattning för 

övriga, visade det sig att värdet för grupp B var tio procentenheter större. Eftersom gruppen 

består av endast sju individer är antalet för litet för att kunna analyseras statistiskt på ett 

tillförlitligt sätt.  

De tre patienterna i grupp C hade en högre faktisk vätsketillförsel och en lägre timdiures än 

kalkylerat. Det går i denna studie inte att ta reda om detta ledde till någon av 

komplikationerna ovan.  
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Vilka faktorer gör att avvikelser sker i vätskebehandlingen?  
Medelvärdet av vätsketillförseln blev signifikant (Z= -2,309, p<0,05) när patienterna utan 

inhalationsskada och de med misstänkt eller konstaterad inhalationsskada jämfördes. Tio av 

de elva patienterna i grupp B, som fick mycket vätska, hade inhalationsskador men någon 

statistisk signifikans kunde inte ses inom den gruppen. I brännskadelitteraturen, anges ofta 

inhalationsskada som en orsak till ett ökat vätskebehov (Chung et al., 2006; Csontos, Foldi, 

Fischer & Bogar, 2007). Dock finns det studier som visar att, trots ett ökat vätskebehov, har 

man inte kunnat visa någon statistisk signifikans (Dulhunty, Boots, Rudd, Muller & Lipman, 

2008; Klein et al., 2007). Författarna till de två sistnämnda studierna har i sina 

resultatdiskussioner uttryckt sin förvåning över sitt fynd eftersom det går emot det 

forskningen upprepade gånger har visat.  

Tyvärr går det inte att dra några slutsatser baserade på vilken betydelse vikten har för utfallen 

i den här studien. De vikter som finns angivna är i de flesta fall patientens egen uppgift eller 

uppskattad av personalen på hemsjukhuset innan vätskebehandlingens start för att kunna 

räkna ut vätskemängden som ska ges. Som tidigare nämnts skilde sig medianvärdena (n=35) i 

uppskattad och verifierad yta endast 5 procentenheter. Vid jämförelse mellan grupp A (n=7) 

och övriga (n=28), är skillnaden i medelvärdet för brännskadeyta uppskattad på hemsjukhuset 

och uppskattad yta på brännskadeavdelningen högre (tolv procentenheter) än för övriga (tre 

procentenheter). Medianvärdet för vikt är dock lägre i grupp A (69,71) jämfört med de övriga 

(81,86) Studier (Neaman et al., 2011) har visat att vikten kan vara avgörande vid bedömning 

av brännskadeytan: ju högre BMI desto svårare är det att uppskatta den rätt.   

Vissa av patienterna vars journaler granskades i studien, var enligt läkaranteckningar 

påverkade av framför allt alkohol men någon enstaka även av droger. Eftersom det inte var en 

variabel som togs med vid datainsamlingen kan något antal inte redovisas, ej heller några 

analyser hur det påverkade vätskebehandlingen. Det framkommer i studier (Benicke et al., 

2008; Silver et al., 2008) att påverkan av alkohol och droger ökar behovet av vätska markant. 

Trettiotvå patienter var intuberade och åtta patienter avled under vårdtiden. Av de 32 

patienterna hade 24 konstaterad eller misstänkt inhalationsskada och 10 av dessa återfanns i 

grupp B. Fyra av de avlidna ingick i grupp B, varav 1 i grupp C. Intubering och mortalitet har 

inte studerats. 
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Metoddiskussion  
Urvalet var 55 patienter, vilket är ett ganska lågt antal i en studie. Det ganska stora bortfallet 

gjorde att det endast ingick 38 patienter i studien, vilket gjorde att det blev ännu svårare att 

dra några statistiska slutsatser om resultaten.  

 
Det tog betydligt längre tid att granska patientjournalerna än planerat på grund av att det var 

svårt att hitta alla dokument, framför allt i datasystemet Kovis. Det finns ingen fastställd rutin 

för hur dokumenten ska sorteras in i datasystemet, varför man får leta sig fram. Om 

infusionstakten dokumenteras på korrekt sätt, görs detta för hand på observationslistorna. Det 

förefaller som att vätskeinfusion per timme inte alltid dokumenteras, vilket tanken är att det 

ska göras enligt några tillfrågade personer i personalgruppen. Det gjorde också att 

granskningsarbetet blev svårare och bortfallet ökade därför. Timdiuresen är däremot bra 

dokumenterad. 

Inom den framtida forskningen om vätskebehandling inom brännskadevård bör man titta 

ytterligare på sambandet mellan ökat vätskebehov och inhalationsskador, eftersom det 

förefaller vara delade meningar. Man bör även studera vilken roll patientens vikt spelar in i 

vätskebehovet samt om man kan individualisera vätskebehovet genom datoriserade 

hjälpmedel.  

Det står klart att på avdelningen där studien gjordes, når den faktiska vätsketillförseln ett 

statistiskt samband med den som är uträknad med parklandformeln. För att eftersträva en 

patientsäker och gynnsam vård av brännskadade patienter, är det av stor vikt att följa den. Det 

är dock viktigt att ha i åtanke att formeln ska tjäna som en riktlinje i vätskebehandlingen. 

Varje patient är unik och det finns många olika faktorer som kan vara avgörande för hur 

många och hur stora avvikelser som behöver göras från formeln.  
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