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ORDLISTA  
Aneurysm – Utbuktning av artär i hjärnan. 

Autoregulation – Hjärnans blodförsörjning hålls relativt konstant inom vida     

    blodtrycksgränser. 

Avoidable factors – Värden på vissa fysiologiska parametrar utanför bestämda gränser, kan    

    leda till sekundära hjärnskador. 

Arteriellt blodtryck – Blodtrycket i artärerna. 

Analgetika – Smärtstillande läkemedel. 

BPS  – Behavioral Pain Scale. Bedömningsskala för smärta. 

BSAS –  Bedside Shivering Assessment Scale. Bedömningsskala för shivering.  

CBF – Cerebralt blodflöde, blodflödet i hjärnan. 

Centrala nervsystemet – Hjärna och ryggmärg. 

Cerebralt ödem - Svullnad i hjärnan, hjärnödem. 

GCS – Glasgow Coma Scale. Bedömningsskala för medvetandegrad och motorisk förmåga. 

CPP – Cerebralt perfusionstryck, blodtrycket i hjärnan. 

CSV – Cerebrospinalvätska, likvor = hjärn- och ryggmärgsvätska. 

Endotrachealtub – Tub för att skapa fri luftväg och möjlighet för ventilatorbehandling. 

ICH – Intracerebralt hematom. 

ICN - International Council of Nurses.  

Ischemi – Otillräcklig blodtillförsel till kroppsvävnad. 

Hjärninfarkt – Syrebrist i hjärnan som leder till skada. 

HOB – Head of bed. Sängens huvudända. 

Hyperventilering – Ökad minutvolym i andningen vilket leder till lägre koldioxidhalt i blodet     

    samt minskad intrakraniell blodvolym. 

Hypoglykemi – För låg blodsockernivå. 

Hypotension – Lågt blodtryck. 

Hypovolemi – Cirkulationssvikt orsakad av för låg blodvolym. 

Hypoxi – Syrebrist i kroppsvävnad. 

ICP – Intrakraniellt tryck, trycket inuti kraniet. 

Kardiopulmonell – Berör blodcirkulation och lungfunktion. 

Kardiovaskulär – Berör hjärta och blodkärl. 

MAP –  Mean arterial blood pressure, medelartärtryck. 

Metabolism – Ämnesomsättning. 

mmHg – Millimeter kvicksilver. 



 

Monitorering – Övervakning. 

Morbiditet – Sjuklighet. 

NIVA – Neurointensivvårdsavdelning, intensivvårdsavdelning som vårdar patienter med   

    skada och/eller sjukdom i centrala nervsystemet. 

NS – Neurologisk status. 

NWT – Neurologiskt wake-up test. 

RASS – Richmond Agitation-Sedation Scale. Bedömningsskala för agitation och sedering. 

Reblödning – Blödning som startar igen efter att först ha avstannat. 

RLS 85 – Reaction Level Scale 85. (RLS 85). Bedömningsskala för medvetandegrad. 

SAB – Subarachnoidalblödning. Blödning mellan hjärnhinnorna Arachnoidea och Pia mater. 

SAS -  Riker Sedation-Agitation Scale. Bedömningsskala för agitation och sedering. 

SBT – Systoliskt blodtryck, övertryck. 

Sederande (sedativa) läkemedel – Läkemedel som används för att söva eller lugna patienten. 

Syrgassaturation – Syremättnaden i blodet. 

Sekundär insult – Komplikation som kan leda till sekundära hjärnskador. 

Shivering – Huttring, skakning, darrning.  

Tracheostomi – Kirurgisk åtgärd på halsens framsida för säkerställande av fri luftväg. 

THS – Traumatisk hjärnskada. Hjärnskada som uppkommit genom extern kraft. 

Vasospasm – Sammandragning av blodkärl i hjärnan. 

 

(Blommengren & Ohlgren, 2007; Brain Trauma Foundation, n.d.; Enblad & Kumlien, 2012; 

Mellergård, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Undersökningar för att avgöra neurologisk funktion och medvetandegrad är 

vanliga inom neurointensivvården, men hur patienten påverkas av undersökningarna är 

relativt utforskat. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva förhållandena kring patienten vid neurologiskt wake-up 

test med avseende på miljö, åtgärder som utförs och möjligheten patienten ges att bli 

tillräckligt vaken, samt om dessa förhållanden påverkar utfallet i wake-up-testet. 

Metod: En kvantitativ observationsstudie genomfördes på en neurointensivvårdsavdelning, 

där 20 patienter observerades från sederingsstopp till bedömning av neurologisk status, vilken 

utfördes av neurokirurg eller intensivvårdssjuksköterska. Omvårdnadsåtgärder, miljöfaktorer 

och fysiologiska parametrar dokumenterades. 

Resultat: Tolv varianter av omvårdnadsåtgärder användes för att hålla patienternas 

fysiologiska parametrar inom gränsvärden. Högt CPP > 80 mmHg förekom i 90 % av 

observationerna och den omvårdnadsåtgärd som noterades vid flest observationer var 

justering av patientens kroppsposition (45 %). Vid 74 % av bedömningarna av neurologisk 

status ansågs patienten ha hunnit vakna tillräckligt mycket. Vakenhetsgraden vid bedömning 

av neurologisk status skilde sig åt beroende på om bedömningen utfördes på morgon av läkare 

eller på eftermiddag av intensivvårdssjuksköterska. Patienterna var inte agiterade och 

bedömdes vid 60 % av observationerna inte visa tecken på smärta innan bedömning av 

neurologisk status. 

Slutsats: Patienterna i studien gavs goda förutsättningar med avseende på miljö och 

omvårdnadshandlingar för ett neurologiskt wake-up test med rättvisande bedömning av 

neurologisk status. För de observerade patienterna var NWT en metod som generellt sett inte 

verkade orsaka obehag som smärta eller agitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: observationsstudie, omvårdnadsåtgärder, neurointensivvård, neurologisk status, 

sederingsstopp 



 

ABSTRACT 

Background: Examinations with the intent to assess neurological functions and level of 

conciousness are common in neurocritical care, but the effect on the patient is not entirely 

researched. 

Aim: The purpose of this study was to describe the patient’s situation at the neurological 

wake-up test concerning the environment, nursing interventions and the possibility given the 

patient to become awake, and if these conditions affect the outcome of the wake-up test. 

Methods: A quantitative observational study took place at a neurocritical care unit, where 20 

patients were observed from interruption of sedation to the neurological assessment, which 

was performed by a neurosurgeon or a specialized critical care registered nurse. Nursing 

interventions, environmental factors and physiological parameters were documented. 

Result: Twelve intervention varieties to control patients’ physiological parameters were used. 

CPP > 80 mmHg was found in 90 % of observations. Adjustment of the patient’s body 

position was found in 45 % of observations. The patients were considered sufficiently awake 

for the neurological assessment in 74 % of observations. The level of consciousness at the 

point of the neurological assessment was different depending on if it took place in the 

mornings, performed by neurosurgeons or in the afternoon, performed by nurses. The patients 

were not agitated and 60 % of patients appeared pain-free. 

Conclusion: The observed patients were given good conditions concerning environmental 

factors and nursing interventions for a neurological wake-up test with a fair neurological 

assessment. NWT as a method didn´t generally cause the observed patients discomfort, such 

as pain or agitation. 
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1. BAKGRUND 
1.1 Introduktion 

Hjärnskador som inte är medfödda kallas förvärvade hjärnskador. De kan uppstå till följd av 

processer i kroppen eller som resultat av trauma (Landstinget i Uppsala Län [LUL], 2013). 

Traumatiska hjärnskador (THS) är en vanlig orsak till förvärvade hjärnskador och 

neurologiska funktionsnedsättningar. Effekterna av skadan kan för den drabbade och dennes 

anhöriga vara förödande. Följderna av en skada på hjärnan kan vara fysiska, psykiska och 

sociala (Helmy, Vizcaychpi & Gupta, 2007; Socialstyrelsen, 2012a, Socialstyrelsen, 2010; 

Zink & Kozub, 2013). I Sverige drabbas ungefär 22 000 individer av traumatiska hjärnskador 

varje år och omkring 10 400 av dessa skador är av allvarligare slag och kräver vård inom 

slutenvården (Socialstyrelsen, 2012a). Trafikolyckor, fallolyckor och misshandel är de 

vanligaste orsakerna till THS. THS drabbar dubbelt så många män som kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2012a; Nolan, 2005; Saiki, 2009). Däremot verkar inte könstillhörigheten 

påverka sjukdomens förlopp och resultatet av behandlingen (Renner et al., 2012). Dödlighet 

och sjuklighet som beror på THS anses utgöra ett stort folkhälsoproblem internationellt 

(Albano & Comandante, 2005). Patienterna har ofta en lång rehabilitering framför sig och 

funktionshinder i någon form finns för de flesta kvar resten av livet (Socialstyrelsen, 2010). 

Subarachnoidalblödning (SAB) är en form av akut, förvärvad hjärnskada, och kan vara 

orsakad av trauma eller uppstå spontant, exempelvis p.g.a. aneurysm eller kärlmissbildning. 

Tillståndet medför hög risk för allvarliga komplikationer såsom reblödning, vasospasm och 

hjärnödem, och kräver noggrann övervakning (Enblad & Kumlien, 2012; Mastad, 2009). 

 

Patienter med allvarliga akuta hjärnskador behöver ofta vårdas på en 

neurointensivvårdsavdelning. Neurointensivvården är en förhållandevis ung disciplin som har 

utvecklats mycket sedan introduktionen av de första neurointensivvårdsavdelningarna i 

världen under 1970-talet (Enblad & Kumlien, 2012). Att vårda denna grupp av patienter 

innebär särskilda utmaningar då hjärnan är olik andra organ p.g.a. små möjligheter till 

utvidgning. Varje hjärnskada som medför ökad volym kan leda till mycket allvarliga tillstånd 

och död (Mastad, 2012). Behandlingen efter neurokirurgiska skador inriktas mot att 

förebygga komplikationer och förhindra sekundära hjärnskador (Blommengren & Ohlgren, 

2007). Omhändertagandet av patienter med akuta hjärnskador kräver hög följsamhet av 

rutiner. Det råder inte full konsensus om hur dessa rutiner ska utformas, men överlevnaden för 

patienter med akuta hjärnskador har ökat sedan införandet av neurotraumacenter med 

detaljerade riktlinjer från 1980-talet och framåt (Elf, Nilsson & Enblad, 2002; Rincon & 



 

 2 

Mayer, 2007; Suarez, 2006). Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i teamet vid 

monitorering, behandling och omvårdnad av dessa kritiskt sjuka patienter. 

 

1.2 Den intrakraniella dynamiken 

Hjärnan omsluts av kraniet som är en oeftergivlig behållare. Volymen inuti kraniet är konstant 

och utgörs av hjärnvävnad, blod och cerebrospinalvätska (CSV). Utrymmet där hjärnan kan 

expandera innanför kraniet, är mycket begränsat, och hjärnan är känslig för alla eventuella 

tryckökningar som kan uppstå i samband med skada. Ett normalt ICP hos en vuxen bör vara 

under 10 mmHg och vid tryck över 15-20 mmHg benämns det som patologiskt (Mellergård, 

1998; Blommengren & Ohlgren, 2007; Mastad, 2012; Saiki, 2009; Brain Trauma Foundation; 

2007). Att patologiska företeelser som blödningar och tumörer bara kan växa intrakraniellt 

om volymen hjärnvävnad, CSV eller normalt förekommande blod minskar, kallas Monro-

Kellie-doktrinen (Enblad & Kumlien, 2012). ICP kan kontrolleras på ett flertal sätt, bl.a. 

genom reducering av hjärnans metabola behov med hjälp av sedativa läkemedel, 

hyperventilation eller genom kirurgisk åtgärd (Helmy, Vizcaychipi & Gupta, 2007). Förhöjt 

ICP längre än 15 minuter har visat sig vara kopplat till en högre mortalitet, samma 

observationsstudie kunde inte visa något samband mellan lågt cerebralt perfusionstryck (CPP) 

och högre mortalitet (Karamanos et al., in press). 

 

Hjärnan behöver ett rikligt blodtillflöde då dess ämnesomsättning är mycket hög. I en frisk 

hjärna är det cerebrala blodflödet (CBF) ungefär 750-1000 ml/min. Trycket som driver blodet 

genom hjärnan kallas cerebralt perfusionstryck (CPP). CBF är under normala förhållanden 

inte beroende av blodtrycket utan håller sig relativt konstant då artärtrycket är 50-150 mmHg. 

Denna fysiologiska reglering kallas autoregulationen. Vid svåra skador eller vid ischemi i 

hjärnan kan autoregulationen upphöra att fungera optimalt vilket leder till att CBF varierar 

med det arteriella blodtrycket (Blommengren & Ohlgren, 2007; Mellergård, 1998; Trivedi & 

Coles, 2009; Bahouth & Yarbrough, 2013). Om autoregulationen inte fungerar kan aktiviteter 

som höjer blodtrycket, till exempel hosta, krystning, sugning av luftvägar eller oro, medföra 

ett ökat CBF vilket kan leda till ett ökat ICP (Bahouth & Yarbrough, 2013).  

 

Ett systoliskt blodtryck > 90 mmHg nämns som önskvärt, där målvärdet är 120 mmHg (Juul, 

Duch & Rasmussen, 2009). Medelartärtryck (MAP) > 90 mmHg rekommenderas för att 

upprätthålla ett CPP > 70 mmHg (Yanko & Mitcho, 2001). Brain Trauma Foundation (2007) 

rekommenderar att CPP är 60-70 mmHg. Lundmodellen förespråkar däremot ett lägre CPP, 
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50-70 mmHg (Eker, Asgeirsson, Grande, Schalen & Nordstrom, 1998; Mastad, 2012). Enligt 

en systematisk litteraturstudie kan inga vetenskapliga slutsatser dras vad gäller 

Lundmodellen, då det inte finns randomized clinical trial-studier (RCT) av tillräckligt hög 

kvalitet inom området (Muzevic & Splavski, 2013). Enligt Brain Trauma Foundation är CPP 

> 70 mmHg associerat med kardiovaskulära och respiratoriska komplikationer (Brain Trauma 

Foundation, 2007). 

 

Den övre rekommenderade gränsen för CPP överstiger i flera studier inte 70-80 mmHg 

(Chamberlain, 1998; White & Venkatesh, 2008; Bhatia & Gupta, 2007). Hur högt CPP-värdet 

ska vara kan bero på typen av skada i hjärnan. Vid störd autoregulation och diffusa 

hjärnskador kan CPP > 70 mmHg vara fördelaktigt (CPP≈76 mmHg), i andra fall, som vid 

tydliga, stora blödningar intrakraniellt, kan denna nivå vara skadlig (Johnson, Lewén, Ronne-

Engström, Howells & Enblad, in press). Forskning pågår för att kunna monitorera det 

individuella optimala CPP-värdet baserat på autoregulationen (Depreitere et al., in press). 

Vid en prospektiv studie undersöktes förekomst av sekundära insulter och hur dessa påverkar 

mortalitet och sjuklighet. Sekundära insulter var ovanligt; högt CPP var dock mer vanligt. 

Patienter med CPP strax under 60 mmHg tillfrisknade bättre än patienter med högre CPP (Elf, 

Nilsson, Ronne-Engström, Howells & Enblad, 2005). 

 

1.3 Primära och sekundära hjärnskador 

Primära hjärnskador uppstår vid skadetillfället och är permanenta. Hjärnvävnaden är förstörd 

och går inte att reparera. Hjärnskador leder till ett patologiskt svar med flöden av biokemiska 

störningar, bl.a. på cellnivå, och om dessa inte övervakas och kontrolleras leder de till 

sekundära skador i hjärnan. En avgörande faktor för skadeutbredningen efter en traumatisk 

hjärnskada är den primära skadans svårighetsgrad och utbredning (Nolan, 2005; Mellergård, 

1998; Helmy et al., 2007; Albano & Comandante, 2005, Zink & Kozub, 2013), variationen i 

kopplingen mellan skadans allvarlighet och skadebilden i långtidsperspektiv är dock 

betydande inom patientgruppen (Socialstyrelsen, 2010). Den skadade hjärnan är känslig för 

alla stimuli som är potentiellt skadliga, s.k. sekundära insulter. Sekundära insulter kan 

härledas intrakraniellt eller systemiskt, från andra kroppsorgan, och utgörs bl.a. av: 

hypotension, feber, hypoxi, blödning, cerebralt ödem, infektion, hypovolemi, hypoglykemi 

och ökat intrakraniellt tryck (ICP). Detta kan uppstå när som helst under vårdtiden och 

faktorerna har alla visat sig minska överlevnaden efter traumatiska hjärnskador (Brain 

Trauma Foundation, 2007; Nolan, 2005; Mellergård, 1998; Helmy et al., 2007; Albano & 
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Comandante, 2005; Saiki, 2009). Sekundära skador kan beskrivas som en obalans mellan 

hjärnans blodflöde och metabolism, resulterande i cerebral ischemi vilket i sin tur leder till 

hjärninfarkt (Saiki, 2009). Förekomst av värden på vissa fysiologiska parametrar utanför 

exakta gränser kallas avoidable factors inom neurointensivvården (Rose, Valtonen & Jennett, 

1977). Överträdelse av dessa gränser medför sekundär insult och kan ge upphov till skada för 

patienten. 

 

1.4 Sedering  

Propofol eller midazolam ofta i kombination med en opioid är en vanlig sederingsstrategi 

inom intensivvården och administreras då ofta som kontinuerlig infusion. Läkemedel som är 

korttidsverkande (t.ex. midazolam och propofol) är att föredra då dessa läkemedel dels har en 

hämmande metabolisk effekt och dels en kort halveringstid vilket underlättar då neurologisk 

status (NS) ofta utförs inom neurointensivvården (Samuelson, Larsson, Lundberg & Fridlund, 

2003; Helmy et al., 2007; Saiki, 2009; Beretta, De Vitis & Gandi, 2011). Denna 

sederingsstrategi användes enligt en studie på 76 % av intensivvårdsavdelningarna i Sverige 

och sedering förekom hos 91 % av patienterna som vårdades i respirator (Samuelson et al. 

(2003). Av 16 skandinaviska neurointensivvårdsavdelningar använde hälften oftast propofol 

vid sedering och den andra halvan använde midazolam som förstahandspreparat (Skoglund, 

Enblad & Marklund, 2013). En adekvat sedering minimerar smärta, oro, ångest och agitation, 

vilket reducerar den cerebrala syrgaskonsumtionen och underlättar respiratorbehandlingen. 

Detta uppnås med sedativa läkemedel och opioider (Kress, Pohlman, O´Connor & Hall, 2000; 

Helmy et al. 2007). 

 

Neurointensivvårdspatienter har ofta ett komplext sederingsbehov då dessa patienter 

regelbundet utsätts för neurologiska undersökningar och bedömningar av neurologisk status 

(NS). Det handlar om en balansgång mellan maximal komfort för patienten och ökad 

möjlighet att bedöma patientens vakenhetsgrad. Det finns många sederingsskalor för 

bedömning av sederingsdjup inom intensivvården. Den första skalan utvecklades redan på 

1970-talet, Ramsay Scale. Sedan dess har ett antal skalor utvecklats bl.a. Riker Sedation-

Agitation Scale (SAS), Motor Activity Assessment Scale (MAAS) och Richmond Agitation-

Sedation Scale (RASS) (Mirski & Hemstreet, 2007; Makii, Mirski & Lewin III, 2010). RASS 

är en bedömningsskala för sedering och agitation där skalan går från +4 till -5; där +4 är en 

beskrivning av en mycket agiterad och våldsam patient, 0 är en vaken och lugn patient och -5 

innebär att ingen reaktion fås av patienten vid stimuli (Sessler et al., 2002). Studier har visat 
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att ett fåtal av Sveriges intensivvårdsavdelningar använde sig av sederingsskalor för 

bedömning av sederingsdjup och då användes flera typer av skalor. Användandet av 

sederingsskalor kan vara ett sätt att undvika en överdriven sedering hos patienter som vårdas i 

respirator, och kan leda till kortare vårdtid samt färre komplikationer (Samuelson et al., 

2003). 

 

1.5 Den neurologiska bedömningen  

När hjärnan skadas eller drabbas av sjukdom påverkas medvetandet och patientens grad av 

vakenhet. Observationer av medvetandenivå kan vara avgörande för beslut om behandling 

och utredning. Neurologisk status (NS) är en bedömning av patientens vakenhetsgrad 

(medvetandegrad), pupillens reaktion och storlek, ögonens rörelser samt funktionen i 

extremiteterna. Att regelbundet utföra NS gör det möjligt att tidigt upptäcka förändringar i 

patientens tillstånd. Patienter med sänkt medvetandegrad kan inte förmedla sig och därför är 

sjuksköterskans noggranna observationer mycket viktiga. För att undvika feltolkningar vid 

NS behöver patienten vara så vaken som möjligt (Blommengren & Ohlgren, 2007).  Den 

enklaste och vanligaste monitoreringen av neurointensivvårdspatienten är den upprepade 

neurologiska bedömningen (Suarez, 2006). 

 

Neurologiskt wake-up test (NWT) innebär förloppet från det att patientens sedering stängs av 

till dess att NS är genomfört. Fysiologiska stressreaktioner hos sederade patienter på en 

neurointensivvårdavdelning kunde ses vid en studie där fysiologiska parametrar registrerades 

under NWT. Ökade värden på ICP samt CPP iakttogs under förloppet. I 

behandlingsprotokollet för dessa patienter ingick 30˚ lutning på sängens huvudända. 

Agitationsskala såsom RASS användes inte; sederingsnivån justerades utifrån patientens 

tolerans av endotrachealtub samt ICP-nivå (Skoglund, Enblad & Marklund, 2009). 

Patienter bedömdes vid en liknande studie inte klara väckning ur sedering för kontroll av NS 

om de uppvisade tecken på stress av klinisk eller kardiopulmonell typ. Anledningar till att 

NWT avbröts var förhöjt ICP, agitation eller låg systemisk syrgassaturation. Signifikanta 

förändringar i hjärtfrekvens, andningsfrekvens, MAP, CPP och ICP kunde påvisas under 

NWT (Helbok et al, 2012). Hos patienter med THS kan nivån av stresshormoner (ACTH, 

kortisol, adrenalin och noradrenalin) öka under NWT (Skoglund, Enblad, Hillered & 

Marklund, 2012). Väckning ur sedering samt NS kan utföras enligt olika rutiner. Variationen 

är stor mellan neurointensivvårdsavdelningar med avseende på hur ofta sederingen avbryts 

och NS bedöms (Skoglund et al., 2013). Vid en intensivvårdsstudie där patienter med THS 
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samt icke-traumatisk hjärnskada ingick, noterades inga signifikanta skillnader för tid i 

ventilator eller tid på intensivvårdsavdelning mellan sjuksköterskeinitierat dagligt 

sederingsstopp (daily interruption of sedation) enligt ett protokoll (interventionsgrupp) och 

sederingsstopp på initiativ av läkare enligt avdelningens normala rutiner (kontrollgrupp) 

(Anifantaki et al., 2009).  

 

För att göra bedömningen av patientens medvetandegrad mer objektiv kan en 

bedömningsskala med olika poäng för olika grader av medvetandesänkning användas. 

Internationellt är den dominerande skalan Glasgow Coma Scale (GCS) (Fischer & Mathieson, 

2001) men ett flertal sjukhus i Sverige använder Reaction Level Scale 85 (RLS 85) (Enblad & 

Kumlien, 2012). Analys har utförts vad gäller validitet och reliabilitet vid användning av RLS 

85 för bedömning av medvetandegrad specifikt för neurointensivvårdspatienter, där RLS 85 

bedömdes vara lämplig för denna patientgrupp (Stålhammar et al., 1988). RLS 85 har 

jämförts med GCS och visat sig vara lättare att använda samt kunna ge säkrare resultat för 

ansiktsskadade och intuberade patienter (Johnstone et al., 1993). Även inom allmän 

intensivvård kan sjuksköterskor använda NS som en viktig faktor vid bedömning av 

sederingsbehov, och lägga större vikt vid NS än vid smärtnivå eller välbefinnande vid beslut 

om sedering (Aitken, Marshall, Elliott & McKinley, 2009). 

 

1.6 Omvårdnad inom neurointensivvården 

1.6.1 Monitorering 

Intensivvårdssjuksköterskor observerar och analyserar kontinuerligt patientens organfunktion 

och psykiska tillstånd. I deras kliniska bedömning av intensivvårdspatienten observeras 

dennes neurologiska status, cirkulation, respiration, elimination, sömn, smärta och nutrition. 

Dessutom kontrolleras den tekniska apparaturen kring patienten och de aktuella 

ordinationerna (Fröjd, Larsson & Wallin, 2012). Neurointensivvårdssjuksköterskans specifika 

omvårdnad inriktas mot att förebygga och förhindra komplikationer samt att förebygga 

försämring av patientens tillstånd och sekundära skador (Blommengren & Ohlgren, 2007; 

Mellergård, 1998). Vid beslutsfattande om risk för sekundära insulter kan värden på 

fysiologiska parametrar vara den viktigaste informationskällan för 

intensivvårdssjuksköterskor, vilka i en studie uppgav att CPP och syrgassaturation följt av 

ICP var de fysiologiska parametrar som var mest avgörande för deras riskbedömning vad 

gällde sekundära insulter. Kroppstemperatur och blodtryck lades inte lika stor vikt vid 

(McNett, Doheny, Sedlak & Ludwick, 2010). 
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1.6.2 Specifika omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsåtgärder som intensivvårdssjuksköterskan utför under NWT kan medföra att 

patienten stressas på ett sådant sätt att NWT måste avbrytas och att NS inte kan genomföras, 

eftersom omvårdnadsåtgärder påverkar patienten fysiologiskt (Elf, Nilsson & Enblad, 2002; 

Helbok et al., 2012; Skoglund, Enblad & Marklund, 2009; Olson et al., 2013a; Olson, 

McNett, Lewis, Riemen, & Bautista, 2013b). Omvårdnadsåtgärder som 

neurointensivvårdssjuksköterskor utför för att minska risken för sekundära skador relaterat till 

avvikande fysiologiska parametrar såsom förhöjt ICP, kan bl.a. vara nivåjusteringar av 

sängens huvudända, positionering av patientens kropp, huvud och nacke, smärtlindring samt 

viloperioder för patienten. Begränsningar av ljus, ljud, stimuli och besök av anhöriga beskrivs 

som omvårdnadsåtgärder syftande till en ”terapeutisk miljö” (Wuchner, Bakas, Adams, 

Buelow & Cohn, 2012, s 181) och har även detta som mål att bl.a. motverka högt ICP 

(Wuchner et al., 2012). Självrapporterade omvårdnadsåtgärder av 

neurointensivvårdssjuksköterskor var sugning i endotrachealtub/tracheostomi, 

läkemedelsadministration, höjning av sängens huvudända, (HOB = head of bed) samt 

justering av nacke/huvud i icke-roterat/böjt läge. Sjuksköterskorna försökte även åstadkomma 

en lugn miljö genom att begränsa antalet besökare, dämpa ljud- och ljusnivåer samt planera 

viloperioder för patienten (McNett & Gianakis, 2010). 

 

Vid en observationsstudie av neurointensivvårdspatienter noterades att justering av 

kroppsposition, sugning i endotrachealtub samt justering av endotrahcealtub/tracheostomi 

kunde orsaka förhöjning av ICP. Skillnaderna i verksamheternas rutiner eller bristen på 

sådana rutiner för specifik omvårdnad av denna patientgrupp var påtagliga, vilket försvårar 

forskning om hur omvårdnadsåtgärder påverkar ICP. Omvårdnadsåtgärderna vidtogs både vid 

förhöjt och normalt ICP (Olson et al., 2013a). Kroppsläge och huvudets position kan påverka 

intrakraniell dynamik och det är neurointensivvårdssjuksköterskans uppgift att identifiera den 

optimala kroppspositionen. Kroppspositioner som kan minska ICP är ryggläge med höjd 

huvudända 30-45°, liggande på höger och vänster sida med höjd huvudända 15° samt 

upphöjning under knä med samtidig höjd huvudända. En signifikant sänkning av CPP 

noterades vid vänster sidoläge med samtidig höjd huvudända 30° (Ledwith et al., 2010). HOB 

med 30˚ lutning kan resultera i ett lägre ICP än med HOB i planläge för patienter som erhållit 

en traumatisk hjärnskada tidigast 24 timmar innan mättillfället (Ng, Lim & Wong, 2004). 
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Förhöjd kroppstemperatur ökar hjärnans ämnesomsättning vilket har en ogynnsam effekt på 

patienter med hjärnskada. Rutinmässig behandling med febernedsättande läkemedel eller 

aktiv nerkylning är ofta använda omvårdnadsåtgärder som neurointensivvårdssjuksköterskan 

utför (Blommengren & Ohlgren, 2007). Enligt Suarez (2006) är de traditionella metoderna 

med bl.a. kylfiltar inte effektiva för att reducera feber. Icke-farmakologiska 

omvårdnadsinterventioner som kan utföras för att minska kroppstemperaturen hos patienter 

med hjärnskada är avklädning av patienten, tvätta med svalt vatten, kylfiltar eller användandet 

av fläktar (Badjatia, 2009). Aktiv kylning via centralvenös infart har också prövats vid 

behandling av feber hos neurointensivvårdspatienter (Fischer et al., 2011). Extern kylning kan 

resultera i shivering, huttring, vilket förekom som komplikation vid en studie av febrila 

neurointensivvårdspatienter. För att motverka shivering används ett antal åtgärder som t.ex. 

värmevantar och värmefiltar (Mayer et al., 2004). Skalan Bedside Shivering Assessment 

Scale (BSAS) är konstruerad för bedömning av shivering vid febernedsättande 

omvårdnadsåtgärder för neurointensivvårdspatienter och bedömer shivering på en skala från 

noll till tre, där noll innebär avsaknad av skakningar och tre innebär att hela patientens kropp 

skakar (Badjatia et al., 2008). Omvårdnadsåtgärder för att motverka feber vid THS var i en 

journalgranskningsstudie administrering av läkemedel. Vid mindre än en procent av de febrila 

episoderna användes fläkt som aktiv nedkylning (Thompson, Kirkness & Mitchell, 2007).  

 

Smärtskattning av sederade neurointensivvårdspatienter är problematisk, både p.g.a. att 

patienten är sederad och p.g.a. själva hjärnskadan. För närvarande finns inget specifikt 

instrument för smärtskattning av denna patientgrupp. Inventering har utförts av 

beteendemönster hos patienter med THS vid omvårdnadsåtgärder som kan leda till smärta 

(Le, Gélinas, Arbour & Rodrigue, 2013). Smärtskattningsskalan Behavioral Pain Scale (BPS) 

är delvis utprovad på patienter med THS (16 patienter av 30 totalt) och inkluderar variablerna 

ansiktsuttryck, rörelse i övre extremiteter samt compliance med ventilator. I skalan 

representerar 12 poäng största möjliga smärta och tre poäng representerar smärtfri patient 

(Payen et al., 2001). Under NWT förekommer att fullständigt uppehåll görs av både 

sederande läkemedel och analgetika (Helbok et al., 2012). 

 

Vanligast förekommande omvårdnadsåtgärd vid en observationsstudie på 

neurointensivvårdspatienter, var dränering av CSV för kontroll av ICP. Därefter följde 

begränsning av intryck från omgivningen, att låta närstående tala till patienten, höjning av 

sängens huvudända (HOB), att vårdpersonal talade till patienten, justering av kroppsposition, 



 

 9 

justering av sederingen, sugning i endotrachealtub samt administrering av analgetika, 

lugnande och blodtrycksreglerande läkemedel. Förändringar i ICP var svåra att koppla på ett 

entydigt sätt till en specifik omvårdnadsåtgärd, att anhöriga talade nära patienten verkade 

dock ha samband med lägre ICP (Olson et al., 2013b). 

 

1.6.3 Intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde samt ämnets plats i vårdvetenskapen 

Omvårdnadsvetenskapen, klinisk omvårdnad och kunskapsutvecklingen inom dessa områden 

är sjuksköterskeprofessionens ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) har 

sjuksköterskan ett grundläggande ansvar för omvårdnaden av patienten och ansvarar även för 

att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och samordnas på ett adekvat sätt. Enligt 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är målsättningen med all 

omvårdnad att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra patientens lidande (International 

council of nurses/Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I internationella studier av 

omvårdnadsåtgärder inom neurointensivvård förekommer ofta att endast en liten andel 

sjuksköterskor har specialistutbildning inom intensivvård (Olson et al., 2013a; McNett & 

Gianakis, 2010) liksom studier där intensivvårdsspecialisering inte nämns (McNett, Doheny, 

Sedlak & Ludwick, 2010). Intensivvårdssjuksköterskors beslutsfattande beskrivs som en 

komplex process byggd på upprepade bedömningar och utvärderingar snarare än linjärt, 

analytiskt (d.v.s. med en tydlig orsak-verkankedja) (Aitken et al., 2009). Att ge de svårt sjuka 

patienterna bästa möjliga förutsättningar för tillfrisknande, ”Giving the Patient a Chance” 

(Villanueva, 1999, s.218) respektive ”giving the patients a chance” (Wuchner et al., 2012, s. 

184), beskrivs av neurointensivvårdssjuksköterskor som centralt i deras arbete (Villanueva, 

1999; Wuchner et al., 2012). Att vårda en neurointensivvårdspatient, särskilt i den ofta 

instabila situation som ett NWT utgör, innebär att ge den friska människan i den kritiskt sjuka 

patienten bästa möjliga förutsättningar att visa sig. För att detta ska lyckas krävs en miljö, 

med avseende på bl.a. ljud, personalnärvaro och anhörignärvaro, som har rätt nivå av stimuli 

för att patienten ska vakna utan att bli stressad på ett sätt som leder till skada. Situationen 

under NWT kräver en hög grad av fokusering på patienten och på val av omvårdnadsåtgärder 

(Helbok et al., 2012; Skoglund et al., 2009; Skoglund et al., 2012; Villanueva, 1999; Wuchner 

et al., 2012). Målet är bästa möjliga hälsa för patienten i framtiden. Omvårdnadsteoretiskt 

vilar detta resonemang ytterst i vårdvetenskapens metaparadigm: begreppen människa, miljö, 

hälsa och vårdande. Patienten, människan, ska betraktas som aktiv i förhållande till 

omvårdnad och vårdpersonal. Miljön omfattar både fysiska aspekter som ljud, samt närvaro 
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av anhöriga och vårdpersonal. I begreppet hälsa ryms patientens sjukdomsförlopp. 

Omvårdnadsåtgärder och undersökningar av patienter ingår i begreppet vårdande (Fawcett & 

DeSanto-Madeya, 2013).  

 

1.7 Problemformulering 

Bedömning av neurologisk status (NS) utgör en viktig del av sjuksköterskors och läkares 

övervakningsarbete på en neurointensivvårdsavdelning och mycket av den fortsatta 

behandlingen avgörs av resultatet av bedömningen. Det är därför av största vikt att patienten 

ges bästa tänkbara möjlighet att kunna prestera optimalt vid statustagningen. Att patienten 

stressas är oundvikligt men det är viktigt att finna rätt nivå av stress som inte leder till risker 

för patienten. För att komplettera befintliga studier om neurologiskt wake-up test (NWT) och 

undvikandet av sekundära insulter kan det vara värdefullt att via direktobservationer studera 

neurointensivvårdspatientens uppvaknande. 

 

1.8 Syfte  

Syftet är att beskriva förhållandena kring patienten vid neurologiskt wake-up test med 

avseende på miljö, åtgärder som utförs och möjligheten patienten ges att bli tillräckligt vaken 

samt om dessa förhållanden påverkar utfallet i wake-up testet. 

 

1.9 Frågeställningar 

1. I vilken miljö genomförs NWT med avseende på ljudvolym och närvaro av 

vårdpersonal?  

2. Vid hur stor andel av mättillfällena avviker de fysiologiska parametrarna ICP, CPP, 

kroppstemperatur, hjärtfrekvens, systoliskt blodtryck och MAP från angivna 

gränsvärden samt hur vanligt förekommande är shivering? 

3. Hur vanligt förekommande är smärta enligt BPS hos patienter under NWT? 

4. Vilka åtgärder vidtas för att motverka högt ICP/lågt CPP, högt/lågt blodtryck, 

agitation, shivering eller feber? Hur vanligt förekommande är dessa åtgärder? Förelåg 

någon skillnad i RLS-nivå vid föregående bedömning av NS mellan patientgruppen 

som lades i ryggläge vid sederingsstopp jämfört med patientgruppen som lades i 

ryggläge inför bedömning av NS? 

5. Hur lång tid förflyter från avstängning av sedering till bedömning av NS och 

föreligger skillnader i tid från sederingsstopp till NS när intensivvårdssjuksköterska 

respektive neurokirurg utför NS? 
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6. Hur vaken är patienten enligt RASS respektive RLS vid bedömningen av NS och 

anser patientansvarig intensivvårdssjuksköterska att patienten är tillräckligt vaken vid 

bedömning av NS? Föreligger skillnader i patientens vakenhetsgrad och i hur vaken 

patienten anses vara när patientansvarig intensivvårdssjuksköterska respektive 

neurokirurg utför NS? 

7. Hur ofta avbryts NWT och av vilka orsaker avbryts testet? 

8. Föreligger skillnader i ljudvolym, antal utförda omvårdnadsåtgärder, tidsåtgång till NS 

eller personalnärvaro beroende på om NWT resulterar i ett genomfört NS med en 

tillräckligt vaken patient eller ej? 

 

2. METOD 
2.1 Design 

Undersökningen är en icke-experimentell, strukturerad observationsstudie med kvantitativ 

ansats. Observationsstudie är en icke-experimentell studie som används bl.a. när 

interventioner eller manipulering av individer eller patientgrupper inte kan utföras av etiska 

skäl (Polit & Beck, 2012). Icke-experimentella observationer är en metod där man studerar 

samband mellan variabler, vilken inte lämpar sig för att studera orsak - verkan samband 

(Hartman, 1998). Däremot är observationsstudien ofta mycket användbar för att i ett senare 

skede kunna göra en experimentell studie. Vid observationsstudien kan ett problemområde 

beskrivas och samband kan upptäckas. Strukturerade observationer innebär att protokollets 

utformning tydligt visar vad som observeras (Polit & Beck, 2012). En observationsstudie med 

kvantitativ ansats kan sättas i vetenskaplig kontext utifrån det postpositivistiska paradigmet, 

där objektivitet eftersträvas men inte kan erhållas fullt ut, då observatören alltid delvis 

påverkar det som observeras. Då syftet är att utvärdera och beskriva en klinisk metod är den 

vetenskapliga metoden tillämpad forskning, vilket är vanligt vid utveckling av evidensbaserad 

omvårdnad, en av hörnstenarna inom omvårdnadsvetenskapen (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Urval  

Bekvämlighetsurval, eller tillfällighetsurval, är en bra och okomplicerad urvalsmetod, när 

slumpmässigt urval inte är möjligt. Urvalet utgörs av de individer som finns närvarande 

(Hartman, 1998). I föreliggande observationsstudie användes bekvämlighetsurval utifrån de 

patienter som vårdades på en neurointensivvårdsavdelning (NIVA). Vid fler tillgängliga 

patienter som uppfyllde kriterierna än det fanns observatörer under det aktuella arbetspasset 

valdes det NWT där sederingen stängdes av först. Vid vissa arbetspass hann fler än en 
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observation utföras. Någon eller ett par patienter kan ha förekommit två gånger i studien. 

Observationsstudien omfattade 20 observationer, varav tio bedömdes med avseende på NS av 

patientansvarig intensivvårdssjuksköterska och tio av neurokirurg. NS av neurokirurg utfördes 

på förmiddagarna och på eftermiddagarna av ansvarig intensivvårdssjuksköterska. 

Inklusionskriterier för patienter som skulle genomgå NWT var sederade och intuberade 

respiratorbehandlade neurointensivvårdspatienter med neurokirurgisk diagnos (såsom 

traumatisk hjärnskada, subarachnoidalblödning eller hjärntumörer) som skulle väckas för 

kontroll av NS. Patienterna var 18 år eller äldre, samt var monitorerade med invasivt 

blodtryck, hjärtfrekvens, kroppstemperatur, EKG, perifer saturation och intrakraniell 

tryckmätning. Intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor samt neurokirurg under 

observerade arbetspass utgjorde den vårdpersonal som observerades. Sjuksköterskor och 

läkare under specialistutbildning fanns vid vissa tillfällen med vid observationerna. Dessa 

hade alltid handledare närvarande. Exklusionskriterier var lätt sederade eller vakna patienter.  

 

2.3 Beskrivning av verksamheten samt rutiner på NIVA 

Avdelningen där studien genomfördes är en högspecialiserad neurointensivvårdsavdelning där 

allvarligt sjuka patienter, både vuxna och barn, med neurokirurgisk och neurologisk diagnos 

vårdas. På avdelningen finns upp till 13 vårdplatser, primärt vårdas patienterna på salar med 

utrymme för fyra patienter. Vanligen vårdar en intensivvårdssjuksköterska och en 

undersköterska två patienter tillsammans. Vårdrutiner finns för omvårdnad av patienter med 

neurokirurgiska diagnoser, bl.a. specifikt för THS, och för att motverka avoidable factors. 

Dessa patienter ska vårdas med HOB med 30° lutning och patientens huvud ska inte vara 

roterat sidledes eller framåt-/bakåtlutat. Behandling mot högt blodtryck och takykardi är i 

första hand analgetika och sedering, därefter primärt blodtryckssänkande läkemedel. 

Behandlingen mot högt blodtryck gäller både vid förhöjt ICP och vid förhöjt CPP. CPP ska 

vara ≈60 mm Hg (NIVA, Vårdrutin. Skallskadebehandling – Basbehandling, 2013). 

Avoidable factors definieras som avvikelse från följande gränser: ICP < 20 mmHg, CPP > 60 

mmHg, systoliskt BT > 100 mmHg, pO2 > 12 kPa, pCO2 4-4,5 kPa, kroppstemperatur < 38° 

C, blodglukos 5-10 mmol/l, normala elektrolytvärden och frånvaro av epileptiska anfall 

(NIVA, Riktlinjer. Avoidable factors, 2013). 

 

Läkemedel som används på NIVA vid sedering av vuxna, respiratorbehandlade patienter är i 

första hand propofol. Midazolam används som komplettering när effekten av propofol inte 

räcker till. För att förstärka den sederande verkan samt för att minska stress används ibland 
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Catapresan®. Förstahandsvalet vad gäller analgetika för denna patientkategori är morfin, 

infusion eller intermittent (NIVA. Riktlinjer Sedering av vuxna (>15 år) neurokirurgiska 

patienter i respirator, 2012). Vid kontroll av NS ska eventuell sedering vara avstängd och 

patienten befinna sig i ryggläge. Hur ofta NS ska kontrolleras ordineras individuellt för varje 

patient av läkare (NIVA, Vårdrutin. Neurologstatus enligt RLS 85, 2013). 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

En pilotobservation på den berörda kliniken (avdelningschefen informerades av studenternas, 

tillika observatörernas, handledare) utfördes för att observatörerna skulle få en inblick i 

neurointensivvårdens arbetsmetoder och för utformning av ett observationsprotokoll (bilaga 

1). Observationsprotokollet består av variabler som anamnes, läkemedel och tidslinje. Under 

tidslinjen noteras fortlöpande omvårdnadsåtgärder och fysiologiska parametrar var femte 

minut under observationen, eller var tionde minut vad gällde mycket stabila patienter där 

uppvaknandet tog lång tid och få omvårdnadsåtgärder vidtogs. Begreppet observation 

innefattar hela förloppet från det att sederingen stängs av till dess att NS är utfört. Begreppet 

mättillfälle används för att beskriva de tidpunkter då mätvärden noterades i 

observationsprotokollet, d.v.s. både baserade på tidsintervallet (time sampling) och på 

händelser, som omvårdnadshandlingar och NS (event sampling) (Polit & Beck, 2013[2014]). 

Variabler för fysiologiska parametrar var ICP, CPP, kroppstemperatur, shivering, systoliskt 

blodtryck, diastoliskt blodtryck, medelartärblodtryck samt perifer syrgassaturation. 

Blodtrycket mättes i hjärthöjd vid alla genomförda observationer. Variablerna smärta, 

sederings-/agitationsnivå och shivering mättes med hjälp av skalor. Skalor (bilaga 2) vilka 

användes under observationen var smärtskattning enligt Behavioral Pain Scale (BPS) (Payen 

et al., 2001), shivering enligt The Bedside Shivering Assessment Scale (BSAS) (Badjatia et 

al., 2008), samt sederingsgrad enligt Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) (Sessler et 

al., 2002). Övriga variabler var ljudnivå, vilket mättes på en subjektiv skala från noll till två (0 

= tyst, 1 = låg ljudvolym, enstaka röster, enstaka larmljud, 2 = hög ljudvolym, två eller flera 

röster som talar högt, ihållande larmsignaler, ljud från sugapparatur, helikopterljud nära, 

borrning i närheten) samt om någon ur personalen hade visuell uppsikt över patienten vid 

mättillfället. Variabel för visuell uppsikt över patienten bedömdes med en skala från ett till 

fyra. Grad 1= 76-100 % av mättillfällen utan visuell uppsikt över patienten, Grad 2= 51-75 % 

av mättillfällen utan uppsikt över patienten, Grad 3= 26-50 % av mättillfällen utan visuell 

uppsikt över patienten, Grad 4 = 0-25 % mättillfällen utan visuell uppsikt över patienten.  

Patienternas kön, födelseår, primärdiagnos, antal dagar patienten varit sederad och antal 
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patienter på salen noterades liksom tid till NS, föregående RLS-värde samt aktuellt RLS-

värde vid genomfört NS.  

 

Frågor ställdes till ansvarig intensivvårdssjuksköterska om han/hon ansåg att patienten hunnit 

vakna ur sederingen vid bedömningen av NS samt om bedömningen av patientens 

neurologiska tillstånd var rättvisande. Bedömningen om patienten var tillräckligt vaken 

gjordes av den ansvariga intensivvårdssjuksköterskan både när NS utfördes av 

intensivvårdssjuksköterskan och när NS utfördes av neurokirurg. Förkortningsförklaringar till 

observationsprotokollet återfinns i bilaga 1. Omvårdnadsåtgärder som undersöktes i studien 

var justering av sängens huvudända (HOB), administrering av läkemedel, lokal värme, 

kyltäcke, avklädning, aktivt skapa tystnad kring patienten, högt benläge, justering av 

patientens kroppsposition, justering av huvudets position, att vårdpersonal talar till patienten, 

sugning i endotrachealtub eller tracheostomi, hålla patientens hand samt avtvättning i 

svalkande syfte. Vad gäller gränsvärden för högt systoliskt blodtryck, högt respektive lågt 

medelartärblodtryck samt högt CPP valdes gränser som använts inom forskning (Nyholm, 

Howells, Enblad & Lewén, 2013). 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen på berörd klinik informerades och skriftligt godkännande inhämtades 

innan observationsstudien startades. Avdelningschefen informerades om studien. Efter 

godkännande informerades vårdpersonalen skriftligt om studien. Patientrekrytering skedde 

genom att platschef tillfrågades varje arbetspasstart om vilka patienter som kunde vara 

aktuella för NWT. Därefter vidtalades ansvarig intensivvårdssjuksköterska. Alla tillfrågade 

intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor godkände observation under NWT. Det 

förekom att vårdpersonalen inte hade hört talas om observationsstudien och de fick då kort 

information vid observationens start. Datainsamlingen utfördes från 21 mars till 22 april 2014 

mellan kl 07.00 och 17.30. Patienten observerades från det sederingen stängdes av till tio 

minuter efter sederingen återupptogs. I de fall då sedering inte startades igen efter NS avbröts 

observationen tio minuter efter genomförandet av NS. Efter observationen tillfrågades 

patientansvarig intensivvårdssjuksköterska om han/hon ansåg att patienten var tillräckligt 

vaken och om resultatet av NS gav en rättvisande bild av patientens neurologiska tillstånd. 

Ansvarig intensivvårdssjuksköterska informerade observatören om patientens kön, ålder, 

primärdiagnos, hur många dagar patienten varit sederad samt föregående RLS-bedömning.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Datainsamlingen skedde efter godkännande av verksamhetschefen vid kliniken där 

observationerna utfördes, efter projektplanens godkännande av examinatorn. Studien 

genomfördes som en del av verksamhetens kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete föreskriver 

hur bl.a. hälso- och sjukvården ska arbeta med kvalitetssäkring. I kvalitetssäkringsarbetet 

ingår att verksamhetens rutiner dokumenteras, detta gäller exempelvis tillämpning och 

uppföljning av metoder inom vården (Socialstyrelsen, 2012b). En sådan rutin kan vara NWT. 

Ett led i kvalitetsarbetet kan vara att undersöka vilken rutin för NWT som används i 

verksamheten, för att därefter kunna utvärdera samt följa upp faktorer som patientsäkerhet 

och effektivitet, vilket gynnar både den enskilda patienten och verksamheten i stort. Enligt 

SFS 2003:460 behöver kliniska studier som faller inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå inte godkännas av etikprövningslagen. Ingen information om patientens namn 

eller personnummer dokumenterades och observationerna kunde inte kopplas till en specifik 

patient efter avslutad observation. Patienternas integritet skyddades genom att erhållet 

material från observationerna både hölls konfidentiellt samt genom att patientens identitet inte 

noterades och inte gick att spåra i materialet. Observationerna var öppna, vilket innebär att 

observerad personal fick tillgång till information om studien. Vårdpersonalen var helt anonym 

i studien men hade rätt att tacka nej till delaktighet i densamma. Observatörerna 

uppmärksammade att det kan vara obekvämt att som vårdpersonal bli iakttagen, samt att 

observerad personal kan uppföra sig annorlunda på grund av observationen och att detta 

skulle kunna ha betydelse för hur NWT genomfördes och leda till missvisande resultat i 

studien (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

2.7  Bearbetning och analys  

Programmet SPSS version 20 användes för datahanteringen. Deskriptiv statistik användes för 

att presentera resultatet i frågeställning 1-7. Statistiskt test utfördes av skillnad mellan 

grupper. Icke-parametriska test valdes p.g.a. att antalet observationer var litet (< 30) samt 

p.g.a. att variablernas fördelning är okänd. Icke-parametriska test är lämpliga vid små 

stickprov och fungerar vid alla typer av skalor. Lägsta godtagbara signifikansnivå bestämdes 

till p = 0,05, vilket är den lägsta nivå som brukar användas för signifikansprövning inom 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap (Hart, 2001; Polit & Beck, 2012; Bring & 

Taube, 2006). Vilken statistisk analysmetod som används för att besvara frågeställning 4, 5, 6 

och 8 samt vilka variabler som jämfördes redovisas i tabell 1. Jämförelse mellan grupper 
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utfördes som icke-parametriskt test med två oberoende grupper (Mann-Whitney U-test) för 

variabler på ordinalskalenivå och med Fischer’s Exact Test för variabler på nominalskalenivå. 

För Mann-Whitney U-test gäller att termen mean rank beskriver medelvärdet av 

rangordningarna (Hart, 2001). 

 
Tabell 1. Analysmetod för respektive frågeställning och variabler 

Frågeställning 4 besvaras med Mann-Whitney U-test 

- Ryggläggning vid sederingsstopp eller ryggläggning inför NS – skillnad i föregående bedömning av RLS 

Frågeställning 5 besvaras med Mann-Whitney U-test 

- NS utfört av intensivvårdssjuksköterska eller neurokirurg - skillnad i tid från sederingsstopp till NS  

Frågeställning 6 besvaras med Mann-Whitney U-test  

- NS utfört av intensivvårdssjuksköterska eller neurokirurg – skillnad i RASS vid bedömning av NS  

- NS utfört av intensivvårdssjuksköterska eller neurokirurg – skillnad i RLS vid bedömning av NS  

- NS utfört av intensivvårdssjuksköterska eller neurokirurg- skillnad i förändring i RLS nivå 

Frågeställning 6 besvaras med Fischers´s Exact test 

- NS utfört av intensivvårdssjuksköterska eller neurokirurg – tillräckligt	  vaken	  patient	  enligt	  

intensivvårdssjuksköterska	  	  

Frågeställning 8 besvaras med Mann-Whitney U-test 

- Tillräckligt vaken patient enligt intensivvårdssjuksköterska eller ej – skillnad i antal utförda 

omvårdnadsåtgärder  

- Tillräckligt vaken patient enligt intensivvårdssjuksköterska eller ej - skillnad i tid från sederingsstopp till NS  

- Tillräckligt vaken patient enligt intensivvårdssjuksköterska eller ej – skillnad i ljudvolym enligt subjektiv 

skala 

- Tillräckligt vaken patient enligt intensivvårdssjuksköterska eller ej – skillnad i visuell uppsikt över patienten 

enligt skala 

 

3. RESULTAT 
3.1 Information om patientgruppen 

Vid de totalt 20 observationerna var 11 patienter kvinnor och nio män i åldrarna 21 till 81 år. 

Medianåldern var 62,5 år. Patienterna hade varit sederade 1-12 dagar med ett medianvärde på 

6,5 dagar.  Alla patienter var innan NWT sederade med infusion propofol 1- 4 mg/kg/h. 

Administrering av analgetika förekom vid flera NWT, och då i form av morfin: infusion (4 

patienter) eller intermittent (3 patienter), samt av paracetamol. Av observerade patienter hade 

50 % diagnosen ICH, 30 % SAB, 10 % trauma med ICH, 5 % trauma med multipla 

blödningar och 5 % hjärntumör. Anhöriga närvarade inte under observationerna. Internt 

bortfall utgörs av uteblivna värden på parametrar som till exempel då värden på fysiologiska 

parametrar inte erhölls på grund av den tekniska utrustningen eller på uppehåll i kontinuerlig 
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monitorering. Mätfel representeras av enstaka oklart dokumenterade mätvärden som i dessa 

fall inte togs med i beräkningen.  

 

3.2 Miljö och personaltäthet 

Frågeställning 1. I vilken miljö genomfördes NWT med avseende på ljudvolym och närvaro 

av vårdpersonal? 

 

Antalet patienter på salen varierade mellan två och fyra, medianvärdet var fyra. Vid 10 

observationer (50 %) beräknades medianvärdet av ljudnivån vid mättillfällena under 

observationen till 1 (dämpad). I sju observationer (35 %) beräknades medianvärdet av 

ljudnivån till 2 (hög). Vid två observationer beräknades medianvärdet till 1,5. I en observation 

beräknades medianvärdet av ljudnivån till 0 (tyst). Medianvärdet för ljudnivån under alla 

observationer sammanlagt var 1. Vid en observation var den visuella uppsikten grad 1 (76-

100% mättillfällen utan visuell uppsikt). Vid en observation var den visuella uppsikten av 

patienten grad 2 (51-75% av mättillfällen utan visuell uppsikt). I nio observationer var den 

visuella uppsikten grad 3 (26-50% av mättillfällen utan visuell uppsikt) och i 8 observationer 

var den visuella uppsikten av patienten grad 4 (0-25% av mättillfällen utan visuell uppsikt). 

Medianen för visuell uppsikt av patienten under alla observationer sammanlagt var 3. Vid 

bedömning av NS befann sig mellan en och åtta personal runt patientens säng. Medianen för 

antalet personal runt patientsängen under bedömningen av NS var 3-4.  

 

3.3 Fysiologiska och beteendeparametrar 

3.3.1 Fysiologiska parametrar 

 

Frågeställning 2. Vid hur stor andel av mättillfällena avvek de fysiologiska parametrarna 

ICP, CPP, temp, hjärtfrekvens, systoliskt blodtryck och MAP från angivna gränsvärden samt 

hur vanligt förekommande var shivering? 

 

Vid 10 observationer (50 %) var ICP ≥ 20 mmHg vid minst ett mättillfälle och i 6 

observationer (30 %) var kroppstemperaturen ≥ 38 Co vid minst ett mättillfälle. Shivering 

förekom vid en observation. CPP > 80 mmHg förekom i 90 % av observationerna.  

Avvikelser samt gränsvärden för fysiologiska parametrar presenteras i figurerna 1 och 2. 

Takykardi sågs inte vid någon observation.  
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 Figur 1. Avoidable factors hos patienter under NWT, förekomst i % av totala antalet observationer. Range 

redovisas i % av mättillfällen vid observationer där fysiologisk parameter avvek. 

 

 
Figur 2. Avvikelser i övriga fysiologiska parametrar hos patienter under NWT, förekomst i % av totala antalet 

observationer. Range redovisas i % av mättillfällen vid observationer där fysiologisk parameter avvek. 

 

3.3.2 Smärta 

 

Frågeställning 3. Hur vanligt förekommande var smärta enligt BPS hos patienterna under 

NWT? 

 

Smärta enligt BPS (> 3) hos patienterna förekom vid 40 % av observationerna (tabell 2). 

 
Tabell 2. Smärta enligt BPS hos patienter under NWT 

Variabel Median Min Max 

Smärta enligt BPS 3 3 4 

Smärta enligt BPS vid 

smärtstimulering (under NS) 
3 3 7 

 
% av antal observationer 

Min, % av 

mättillfällen 

Max, % av 

mättillfällen 

Smärta enligt BPS > 3 40 6 53 
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3.4 Omvårdnadsåtgärder 

Frågeställning 4. Vilka åtgärder vidtogs för att motverka högt ICP/lågt CPP, högt/lågt 

blodtryck, agitation, shivering eller feber? Hur vanligt förekommande var dessa åtgärder? 

Förelåg någon skillnad i RLS-nivå vid föregående bedömning av NS mellan patientgruppen 

som lades i ryggläge vid sederingsstopp jämfört med patientgruppen som lades i ryggläge 

inför bedömning av NS? 

 

Omvårdnadsåtgärden justering av patientens kroppsposition förekom vid 9 observationer (45 

%) och den specifika omvårdnadsåtgärden administrering av läkemedel förekom i 6 

observationer (30 %). Procentuell fördelning av alla omvårdnadsåtgärder redovisas i figur 3. 

  

 
Figur 3. Förekomst av omvårdnadsåtgärder under NWT, % av totala antalet observationer 

 

Vid kroppstemperatur ≥ 38 grader (noterades vid 30 % av observationerna) initierades 

omvårdnadsåtgärder som avklädning av patienten, kroppstvätt i svalkande syfte, aktiv 

kylbehandling med kyltäcke samt administrering av febernedsättande läkemedel. Ett sidofynd 

under observationerna som inte noterades i protokollet var att vårdpersonalen ofta öppnade ett 

fönster på patientsalen, nära den febrile patienten. Vid en observation förekom shivering med 

maximalt grad 2 enligt BSAS (Badjatia et al., 2008). Omvårdnadsåtgärden som initierades av 

vårdpersonalen var lokal värme som placerades perifert på patienten. 

 

Patienten var vid avstängningen av sedering placerad i ryggläge i 11 observationer (55 %) och 

i 9 observationer (45 %) var patienten placerad i sidoläge. I en observation var patienten 

placerad i bukläge. Ingen signifikant skillnad (p=0,11) sågs i RLS-nivå vid föregående 

bedömning av NS mellan patientgruppen som läggs i ryggläge vid sederingsstopp (median 
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4,00/ mean rank 11,68) jämfört med patientgruppen som läggs i ryggläge inför bedömning av 

NS (median 3,00/ mean rank 7,69). Sängens huvudända hade vid observationens inledning 

mellan 5 och 30° lutning, där medianvärdet var 17,5° lutning. Patientens huvudposition 

redovisas i tabell 3.  
 

Tabell 3. Patienternas huvudposition vid sederingsstopp  

Patientens huvudposition vid avstängning av sedering Andel av 

observationer, 

% 

  Roterat åt sidan, nedåt- eller uppåtböjt 10 

  Ej roterat, nedåt- eller uppåtböjt i förhållande till kroppens mittlinje 90 

 

3.5 Den neurologiska bedömningen 

3.5.1 Tidsåtgång neurologiskt wake-up-test 

 

Frågeställning 5. Hur lång tid förflöt från avstängning av sedering till bedömning av NS och 

förelåg skillnader i tid från sederingsstopp till NS när intensivvårdssjuksköterska respektive 

neurokirurg utförde NS? 

 

Tid till statustagande varierade från 20 till 145 minuter. Medelvärdet var 62 minuter med 

standardavvikelse 33,984. Vid observationer där intensivvårdssjuksköterska bedömde NS var 

medelvärdet 74 minuter och standardavvikelsen 41,32. Vid observationer där neurokirurg 

bedömde NS var medelvärdet 51 minuter och standardavvikelsen 22,46. Ingen signifikant 

skillnad (p=0,22) kunde ses i tid från sederingsstopp till NS mellan då 

intensivvårdssjuksköterskan (medelvärde 73,89/Sd 41,32/ mean rank11,67) respektive 

neurokirurg (medelvärde 51,00/ Sd 22,46/ mean rank 8,50) utförde bedömning av NS. 

 

3.5.2 Vakenhetsgrad vid bedömning av neurologisk status 

 

Frågeställning 6. Hur vaken var patienten enligt RASS respektive RLS vid bedömningen av 

NS och ansåg patientansvarig intensivvårdssjuksköterska att patienten var tillräckligt vaken 

vid bedömning av NS?	  Förelåg skillnader i patientens vakenhetsgrad och i hur vaken 

patienten ansågs vara när intensivvårdssjuksköterska respektive neurokirurg utförde NS?  
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Vakenhetsgrad enligt RASS bedömdes under NWT då vårdpersonal interagerade med 

patienten. RASS varierade mellan +1 och -5, se tabell 4. 

 
Tabell 4. Vakenhetsgrad enligt RLS och RASS vid NS 

Variabel Median Min Max 

RLS vid NS 3b 7 2 

Vid bedömning av intensivvårdssjuksköterska 5 5 3b 

Vid bedömning av neurokirurg   3a 7 2 

RASS vid NS -3 -5 +1 

Vid bedömning av intensivvårdssjuksköterska -4 -5 -3 

Vid bedömning av neurokirurg -1,5 -5 +1 
	  

Vid en observation (5 %) utfördes NS utan att RLS-värde erhölls och det totala antalet 

observationer är därför 19 (n=19). I 14 av de totalt 19 observationerna (74 %) ansåg 

intensivvårdssjuksköterskan att patienten var tillräckligt vaken vid bedömning av NS. I 3 av 

totalt 19 observationer (16 %) ansåg intensivvårdssjuksköterskan att patienten var otillräckligt 

vaken vid bedömningen av NS och i 2 av 19 observationer (10,5 %) var 

intensivvårdssjuksköterskan osäker på om patienten var tillräckligt vaken vid NS. I 18 

observationer av totalt 20 erhölls ett fullständigt NS med RSL-värde (90 %). Vid en 

observation (5 %) avbröts NWT. Ingen signifikant skillnad (p=0,628) noterades vad gäller om 

patienten hunnit vakna tillräckligt mycket (enligt ansvarig intensivvårdssjuksköterska) mellan 

då intensivvårdssjuksköterska utförde NS och då neurokirurg utförde NS (tabell 5).  

 
Tabell 5. Skillnad i patienternas vakenhetsgrad då neurokirurg eller intensivvårdssjuksköterska bedömer NS. 

Fischer’s Exact test 

Variabler Exact Sig, 

2-sided 

(p-värde) 

Patienten tillräckligt vaken (enl. IVA-ssk) vid bedömning av NS då neurokirurg eller 

intensivvårdssjuksköterska bedömer NS 
0,63 

 

Signifikant skillnad (p=0,017) sågs i RLS-nivå mellan då ansvarig intensivvårdssjuksköterska 

utförde NS och då neurokirurg utförde NS. Skillnaden var även signifikant (p=0,028) vid 

föregående bedömning av RLS, mellan bedömning utförd av intensivvårdssjuksköterska 

respektive neurokirurg. Signifikant skillnad (p=0,033) sågs i förändringen i RLS-nivå från 

föregående bedömning mellan då intensivvårdssjuksköterska respektive neurokirurg utförde 

bedömning av NS. Skillnaden i sederingsgrad enligt RASS vid bedömningen av NS då 
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ansvarig intensivvårdssjuksköterska respektive neurokirurg utförde NS var också statistiskt 

signifikanta (p=0,013) med mer sederade patienter då ansvarig intensivvårdssjuksköterska 

utförde NS. Utförlig statistisk beskrivning av resultatet presenteras i tabell 6. 
 

Tabell 6. Vakenhetsgrad enligt RASS och RLS vid NS 

Variabel 
Intensivvårdssjuksköterska 

bedömer NS 

Neurokirurg 

bedömer NS 

Sig-, 2-

tailed (p-

värde) 

 
Median Mean rank Median  

Mean 

rank 
 

RASS vid bedömning av NS -4 6,72 -1,5 12,95 0,013* 

RLS vid bedömning av NS 5 12,36 3a 6,65 0,017* 

RLS vid föregående bedömning av NS 5 12,89 3a-3b 7,40 0,028* 

Förändring i RLS-nivå (föregående RLS-

Aktuellt RLS, antal skalsteg), positiva värden 

= förbättrad medvetandegrad 

0 6,50 0 10,75 0,033* 

* = signifikant skillnad, p < 0,05 

 

3.5.3 Avbrutet neurologiskt wake-up-test 

 

Frågeställning 7. Hur ofta avbröts NWT och av vilka orsaker avbröts testet?  

 

Vid en observation avbröts NWT och sedering startades åter innan NS kunde bedömas. 

Anledningen var att intensivvårdspersonalen noterade ett påtagligt högt ICP hos patienten. 

Vid 18 NWT erhölls en neurologisk bedömning med RLS-värde. Det förekom både att 

rondande neurokirurg kom tillbaka vid senare tillfälle för att patienten skulle hinna vakna 

tillräckligt och att neurokirurgen överlät bedömning av NS till intensivvårdssjuksköterskan 

som utförde bedömningen senare under arbetspasset för att patienten skulle hinna vakna 

tillräckligt mycket.  
 

3.5.4 Genomförd bedömning av neurologisk status av vaken patient eller ej – utfall av NWT 

 

Frågeställning 8. Förelåg skillnader i ljudvolym, antal utförda omvårdnadsåtgärder, 

tidsåtgång till NS eller personalnärvaro beroende på om NWT resulterade i ett genomfört NS 

med en tillräckligt vaken patient eller ej? 
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Inga signifikanta skillnader med avseende på ljudvolym, antal utförda varianter av 

omvårdnadsåtgärder, tidsåtgång till NS eller personalnärvaro, kunde ses i utfallet av NWT, 

d.v.s. huruvida NS genomfördes och patienten då var tillräckligt vaken enligt 

intensivvårdssjuksköterskan (tabell 7). 
 

Tabell 7. Skillnader beroende på genomfört NS med enligt intensivvårdssjuksköterska vaken patient eller ej – 

utfall av NWT 

Variabel 
Enligt 

intensivvårdssjuksköterska 

tillräckligt vaken patient vid 

NS 

Enligt 

intensivvårdssjuksköterska ej 

tillräckligt vaken patient vid 

NS eller NS ej genomfört 

Sig., 

2-

tailed 

(p-

värde) 

 
Medelvärde Sd 

Mean 

rank 
Medelvärde Sd 

Mean 

rank 
 

Tid från sederingsstopp till bedömning av 

NS, min 
58,1 21,7 10,21 72,4 58,7 9,40 0,78 

 
Median 

Mean 

rank 
Median 

Mean 

rank 
 

Ljudvolym enligt subjektiv skala (0-2) 1 9,54 1,75 12,75 0,22 

Antal utförda varianter av 

omvårdnadsåtgärder 
3 10,32 2,5 10,92 0,83 

Visuell uppsikt över patienten enligt skala 

(1-4) 
3 11,14 3 9,00 0,42 

 

 

4. DISKUSSION 
4.1 Resultatsammanfattning 

Under NWT noterades 12 olika varianter av omvårdnadsåtgärder. Synlig agitation hos 

patienterna förekom inte. CPP > 80 mmHg förekom i 90 % av observationerna. Signifikanta 

skillnader (p=0,033) sågs i patienternas vakenhetsgrad vid förmiddagspass då neurokirurg 

utförde NS jämfört med eftermiddagspass då intensivvårdssjuksköterskan utförde NS. I 74 % 

av observationerna ansåg intensivvårdssjuksköterskan att patienterna var tillräckligt vakna för 

bedömning av NS.  
 

 

 



 

 24 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Fysiologiska parametrar och avoidable factors 

I 90 % av observationerna noterades CPP > 80 mmHg. Det föreligger skilda uppfattningar 

angående inom vilket intervall CPP bör vara, där lägre värden mellan 50-60 mmHg ibland 

rekommenderas (Mastad, 2012; Elf, Nilsson, Ronne-Engström, Howells & Enblad, 2005). 

CPP mellan 60-70 mmHg rekommenderas däremot av Brain Trauma Foundation (2007). CPP 

>70 mmHg förespråkas av Yanko & Mitcho (2001). Enligt lokala riktlinjer (Vårdrutin 

Skallskadebehandling – Basbehandling, 2013) bör CPP hållas runt 60 mmHg, då ett CPP > 60 

mmHg är att betrakta som en avoidable factor. I den aktuella observationsstudien hade 30 % 

av patienterna en förhöjd kroppstemperatur (≥38 grader). Att feber är vanligt bland 

neurointensivvårdspatienter bekräftas i annan forskning (Thompson et al., 2007). Under NWT 

förekom tecken på smärta hos patienterna enligt BPS (smärta vid NS borträknat). Svårigheter 

att skilja mellan tecken på vakenhet och tecken på smärta, såsom hostningar eller att andas 

mot respiratorn, skulle kunna innebära att patienten inte är helt smärtlindrad. Administrering 

av analgetika vid behov kan ha dämpat stress hos patienterna i denna studie jämfört med 

studier där analgetika inte användes under NWT (Helbok et al., 2012). Validering av en 

smärtskattningsskala för neurointensivvårdspatienter är betydelsefull och forskning behövs 

för att anpassa smärtskalor till denna patientgrupp (Le, Gélinas, Arbour & Rodrigue, 2013). 

 

Tidsåtgången för NWT, hur länge patienten ligger osederad, varierade från 20 till 145 

minuter. Att flera patienter låg betydligt längre osederade än 60 minuter, vilket använts som 

tidsgräns i annan forskning (Helbok et al., 2012), kan bero på att dessa patienter var 

förhållandevis stabila hemodynamiskt och vad gäller ICP. Detta stämmer överens med att 

större andel avbrutna NWT förekommer relaterat till högt ICP, agitation samt låg 

syrgassaturation (Helbok et al., 2012). Risken för sekundära insulter får vägas mot risker med 

sedering i sig vid överväganden om hur lång tid NWT får ta. 

 

4.2.2 Omvårdnadsåtgärder och miljö 

CPP och ICP är fysiologiska parametrar som neurointensivvårdssjuksköterskor har visats ta 

stor hänsyn till vid riskbedömning (McNett et al., 2010). Under observationsstudien noterades 

inga åtgärder specifikt vid CPP > 80 mmHg, dock utfördes omvårdnadsåtgärder som 

administrering av läkemedel och justering av kroppsposition för att sänka högt blodtryck 

generellt (SBT, MAP, CPP). Dränering av CSV intermittent noterades inte under 

observationerna och ventrikeldränage var stängda under NWT. Detta återspeglar möjligen att 
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patienterna som grupp betraktad inte hade påtagliga besvär av förhöjt ICP. 

Omvårdnadsåtgärder som initierades för att motverka feber under observationsstudien var 

många jämfört med tidigare studier. Kroppstemperatur och blodtryck läggs ofta inte lika stor 

vikt vid (McNett, Doheny, Sedlak & Ludwick, 2010; Thompson et al., 2007). Under NWT 

och patientens uppvakningsfas kan aktiv kylning upplevas som obehaglig för patienten och 

denna bör därför stängas av. Evidensen för traditionella metoder som kyltäcke är oklar 

(Suarez, 2006). Feber under NWT kan bero på att kroppstemperaturen höjs då propofol stängs 

av och inte lika mycket på avsaknaden av kyltäcke. Shivering förekom en gång under 

observationsstudien trots många åtgärder mot feber. Då shivering förekom åtgärdades det med 

tillförd värme perifert. 

 

Ljudnivån kring patienterna under observationsstudien bedömdes som dämpad (medianvärde 

1 vid skala 0-2).  Att be övrig vårdpersonal att minska tal och larmljud förekom vid ett NWT, 

men mer passiva åtgärder var att stänga av larmsignaler och att tala med dämpad röst. Det 

förekom larmsignaler och lågmälda samtal mellan personalen. Vid 7 observationer (35 %) var 

bedömningen hög ljudnivå och det berodde på att t.ex. helikopter landade på byggnadens tak 

och borrning i väggarna p.g.a. renovering. Eftersom ljudvolymen uppskattades med hjälp av 

en subjektiv skala är resultatet osäkert, se vidare metoddiskussion i avsnitt 4.3.2. Patienterna 

hade vårdpersonal i närheten hela tiden under alla NWT, däremot förekom att ingen hade 

direkt visuell uppsikt över patienten. Patienterna visade tecken på vakenhet utan att detta 

omedelbart uppmärksammades av vårdpersonalen. Patienterna var under NWT inte agiterade 

och behövde inte lugnas av sådana skäl. Ingen direkt visuell uppsikt behöver därför inte ha 

inneburit ett problem. Vid brist på visuell uppsikt över patienten ökar dock risken för att 

denne extuberar sig och dessutom kan tecken på smärta förbises. Fysiologiskt avvikande 

parametrar kan också tyda på stress eller oro hos patienten (Bahouth & Yarobrough, 2013; 

Skoglund, Enblad, Hillered & Marklund, 2012), av den anledningen kan inte uteslutande 

beteendeskalor användas vid bedömning av hur patienten mår. 

 

I observationsstudien var justering av patientens kroppsposition, samt av HOB, den 

omvårdnadsåtgärd som förekom vid flest NWT. Åtgärden är vanlig även i andra studier 

(Wuchner et al., 2012; Olson et al., 2013b). Höjd huvudände på patientens säng kan minska 

IPC (Ledwith et al., 2010).  I den aktuella observationsstudien var lutningen på patientens 

huvudända mellan 5° och 30° (medianvärde 17,5°) samtidigt som lokala riktlinjer förespråkar 

30° lutning (NIVA, Vårdrutin, Skallskadebehandling – Basbehandling, 2013). Detta kan bero 
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på att intensivvårdssjuksköterskan har observerat den enskilde patientens optimala 

kroppsposition vilket även stöds av Ledwith et al. (2010). Ändring av kroppsposition förekom 

ibland inför NWT. Ibland vändes patienten i ryggläge innan sederingen stängdes av och 

ibland fick patienten ligga i sidoläge fram till strax innan NS skulle bedömas. En anledning 

till sådana skilda strategier skulle kunna vara att få mindre vakna patienter/patienter med lägre 

medvetandegrad att vakna till inför bedömning av NS samt att patienter som vaknar fort ska 

vara förberedda inför bedömning redan vid inledning av NWT. Ingen signifikant skillnad 

kunde dock ses mellan grupperna som lades i ryggläge från början av NWT respektive inför 

NS med avseende på föregående RLS-värde. Sugning i endotrachealtub/tracheostomi var 

relativt vanlig men då bara någon gång per observation. Återhållsamheten med åtgärden 

stämmer överrens med resultat från forskning som tyder på att sugning kan leda till förhöjt 

ICP och därför ska utföras med tydlig indikation (Olson et al., 2013a). I observationsstudien 

kunde inte omvårdnadsåtgärder knytas till avvikande värden för fysiologiska parametrar och 

avoidable factors vilket kan bero på att sådana åtgärder vidtas redan vid misstanke om risk för 

att avvikelser kan uppstå, d.v.s. att intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad till stor del syftar 

till att undvika att problem uppstår. 

 

4.2.3 Den neurologiska bedömningen 

Det finns en signifikant skillnad i RLS- nivå mellan då ansvarig intensivvårdssjuksköterska 

respektive neurokirurg utförde NS, med lägre vakenhetsgrad då intensivvårdssjuksköterskan 

utförde NS. Patienterna tenderade även att vara mer sederade (enligt RASS) då 

intensivvårdssjuksköterskan utförde NS än när neurokirurgen utförde samma bedömning. 

Dessa värden var oväntade, då eftermiddagspassets aktiviteter inte behöver tidskoordineras 

med ronden, som under förmiddagen och patienterna därför kunde tänkas ha mer tid att 

vakna. Vid jämförelse mellan grupper noterades att de patienter där 

intensivvårdssjuksköterska bedömde NS hade en lägre medvetandegrad, även vid föregående 

mätning. Detta resultat kan inte det inte dras några säkra slutsatser av då förutsättningarna för 

de två skilda grupperna var olika, men skulle kunna undersökas vidare under lika 

förutsättningar för båda grupperna. I observationsstudien bedömdes patienternas 

sederingsdjup till mellan +1 till -5 och kanske skulle sederingsskalor speciellt anpassade för 

neurokirurgiska patienter kunna minska sederingsdjupet. 
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4.2.4 Resultatet placerat i omvårdnadsteoretisk kontext 

Önskemålet att ge patienten möjlighet att vakna, synliggörandet av vakenheten och 

undvikandet av ytterligare framtida skador hos patienten som beskrivits av Villanueva (1999) 

och Wuchner et al. (2012), kan anses till stor del uppfyllt för patienterna i denna 

observationsstudie. Patienterna hade intensivvårdssjuksköterska och undersköterska i 

närheten, adekvata omvårdnadsåtgärder vidtogs i hög utsträckning och ljudnivån var dämpad 

men ändå inte helt tyst. Resultatet blir en bild av miljön som lugn och lagom stimulerande för 

patienten samt omvårdnadshandlingar som minimerade obehag och bidrog till att sekundära 

insulter sällan uppstod. Observerade patienter fick god tid på sig att vakna ur sedering och 

bedömningen av NS anpassades vid behov individuellt till aktuell patient. Patientens 

nuvarande och framtida hälsa var i centrum då omvårdnaden till mycket stor del syftade till 

att bevara hjärnan och medvetandet för att patienten skulle få så stora möjligheter som möjligt 

till en framtid med bästa möjliga hälsa. Begreppen människa, miljö, hälsa och vårdande 

(Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013) var ständigt närvarande i fysiska aspekter under NWT. 

Förhållandet att vårdpersonal inte alltid finns direkt bredvid patientsängen eller med direkt 

visuell uppsikt över patienten under NWT, trots att processen kan medföra risker för 

patienten, gör att vikten av hög personalnärvaro inom intensivvården måste understrykas. För 

att patientens behov ska kunna identifieras krävs personal i direkt anslutning till patientens 

sängplats, som övervakar denne kontinuerligt. Dessa svårt sjuka patienters kommunikation 

kan vara svår att urskilja utan intensiv övervakning av vårdpersonalen. De tecken patienten 

kan meddela sig med, medför att han eller hon kan få en mer aktiv roll i omvårdnaden, något 

som ingår i definitionen av metaparadigmet människa (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013). 

 

4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Valet av observationsstudie som metod 

Observationsstudie valdes som metod då det föreligger stora svårigheter både praktiskt och 

etiskt med interventionsstudier över kritiskt sjuka patienter. Vid en observationsstudie 

påverkas inte förhållandena för patienterna på samma sätt (Polit & Beck, 2012). Eftersom det 

är svårt att få grupper med exakt likadana förutsättningar är det svårare vid 

observationsstudier än vid interventionsstudier att studera skillnader mellan grupper eller 

samband mellan variabler. Detta märks i resultatet genom att det är svårt att avgöra eventuell 

skillnad i patienternas vakenhetsgrad på förmiddag då neurokirurg bedömer NS respektive på 

eftermiddag då intensivvårdssjuksköterska bedömer NS, eftersom dessa grupper inte har 

exakt samma förutsättningar.  
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4.3.2 Observationernas genomförande och protokollets tillförlitlighet 

Observatören påverkar resultatet av observationerna genom individuell variation av hur 

mätvärden dokumenteras. Sådan influens av personliga åsikter och fördomar betecknas bias 

(Polit & Beck, 2012). När vårdpersonal är medvetna om observationerna kan de utföra 

omvårdnadsåtgärder på ett annat sätt och med en annan frekvens än normalt; sådana 

beteendeförändringar betecknas reaktivitet (Polit & Beck, 2013[2014]). Under 

observationerna förekom vid något tillfälle att personalen försökte tillmötesgå observatörerna 

genom att tidigarelägga bedömning av NS. För att inte påverka observationerna försökte 

observatörerna hålla sig passiva i bakgrunden i så hög utsträckning som möjligt; en viss 

kommunikation mellan observatörer och vårdpersonalen förekom dock. Vilken anknytning 

och erfarenhet observatörerna har av den studerade området har också inverkan på resultatet 

(Polit & Beck, 2013[2014]). Båda observatörerna hade tidigare yrkeserfarenhet av omvårdnad 

av hjärnskadade patienter och hade genomfört verksamhetsförlagd utbildning inom 

intensivvård. Innan studien påbörjades utfördes en pilotobservation i syfte att synkronisera 

dokumentationsmetoden. Parametrar som inte kunde studeras via direktobservation 

exkluderades från studien. Detta gällde exempelvis monitorering av blodgaser via 

artärprovtagning. Respiratorinställningar noterades därför inte heller under observationen. Av 

samma skäl var syrgas- och koldioxidtrycket i blodet samt blodglukosvärdet inte med i 

observationen som fysikaliska parametrar trots att dessa ingår i begreppet avoidable factors. 

Hyperventilering är därför inte inkluderad som specifik omvårdnadsåtgärd. Förslagsvis kan 

enskilda specifika omvårdnadsåtgärder studeras med avseende på effekt på fysiologiska 

parametrar med hjälp av monitoreringssystemet i form av en kombinerad interventions- och 

journalgranskningsstudie under längre tid och med ett större antal observationer. Metoden 

kunde ha förbättrats genom användning av journalgranskning för jämförelse av exakta 

mätvärden på fysiologiska parametrar samt exakt tidsintervall för värden på fysiologiska 

parametrar utanför gränsvärden för avoidable factors. Statistisk analys hade då kunnat utföras 

med kvotskalenivå, vilket tillsammans med ett större antal observationer skulle möjliggöra 

parametriska beräkningar (Polit & Beck, 2012). För en objektiv bedömning av ljudnivå bör en 

decibelmätare användas, uppskattning av ljudnivå är inte en tillförlitlig metod att använda, 

d.v.s. låg reliabilitet, men kan ge en uppfattning om hur ljudet kring patienten upplevdes. Då 

den subjektiva bedömningen är osäker användes endast tre nivåer på ljudnivåskalan för att 

markera bristen på precision, d.v.s. en uppskattning av om ljudvolymen är låg, medelhög eller 

hög. Vid tillgång till lämpliga tekniska mätinstrument bör ofta sådana användas vid insamling 
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av mätvärden eftersom kvaliteten på materialet då med större sannolikhet blir hög (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Diskussion om huruvida resultatet påverkas av det låga antalet observationer har förekommit. 

Det kan dock vara svårt att under en begränsad tid utföra en större studie. Observationer under 

en längre tidsperiod skulle möjligen resultera i ett mer representativt urval av patienter på 

vilka NWT utfördes.  Exakt mätning av ljudvolym med hjälp av teknisk utrustning hade gett 

objektiva värden i kvotskala. Eftersom området väckning ur sedering på 

intensivvårdsavdelning är ofullständigt utforskat skulle kvalitativa observationsstudier eller 

intervjuer ha kunnat genomföras för att finna lämpliga utgångspunkter för fortsatt kvantitativ 

forskning. Andra metoder för att undersöka samma område skulle kunna innefatta intervju- 

eller enkätstudie, vilka bl.a. är användbara för att få veta hur vårdpersonal själva resonerar 

kring omvårdnaden samt hur de själva uppfattar att åtgärder utförs. Intervjufrågor riktade till 

vårdpersonalen skulle möjligen identifiera fler omvårdnadsåtgärder och situationer än vad 

som kan urskiljas under en kortare tids observationer. Vid observationer fångas det inte upp 

vilka omvårdnadsåtgärder vårdpersonalen väljer bort, vilket skulle kunna synliggöras vid 

intervjuer. Nackdelen med intervju- och enkätstudie är att den intervjuade/tillfrågade inte 

alltid kan erinra sig händelsen korrekt. Vid enkätstudier kan svarsfrekvensen bli otillräcklig; 

denna studietyp har dock fördelen av att vara helt anonym. Vid intervjuer kan missförstånd 

undvikas genom att frågor kan ställas till personen som utför intervjun och eventualiteten att 

någon annan än den åsyftade personen besvarar frågorna kan undvikas (Polit & Beck, 2012). 

En kombinerad enkät- och intervjustudie skulle komplettera denna observationsstudie då 

respektive metods brister skulle minimeras vid undersökning av området med flera metoder.  

Validitet är ett mått på hur ett mätinstrument verkligen mäter det som avses (Polit & Beck, 

2012). Vid studien användes protokoll i vilket det mäts omvårdnadsåtgärder, fysiologiska 

parametrar och tidsåtgång. Även skalor användes där varje skala har sin egen validitet.  

 

De kvalitativa aspekterna av omvårdnadsåtgärderna som intensivvårdssjuksköterskor gör kan 

inte mätas med protokollet. Det var svårt att dokumentera alla mätvärden vid ett specifikt 

klockslag, detta hade kunnat utföras bättre om de automatiska elektroniska mätvärdena 

använts. Det uppnås en högre reliabilitet när resultatet inte är beroende av vem som använder 

protokollet. Vid pilotobservationen jämfördes observatörernas resultat i protokollen och 

bedömdes vara likvärdigt. Extern validitet, generaliserbarhet, är beroende av i vilken 

utsträckning resultatet går att överföra till andra neurointensivvårdsavdelningar nationellt eller 



 

 30 

internationellt (Polit & Beck, 2012; (Polit & Beck, 2013[2014]). Den medicinska 

behandlingen och den tekniska monitoreringen överrensstämmer med andra högspecialiserade 

neurointensivvårdsavdelningar, däremot kan det finnas skillnader i sjuksköterskornas nivå av 

specialistutbildning inom intensivvård vilket skulle kunna påverka resultaten i kategorin 

omvårdnadsåtgärder. Studien pågick under kort tid, ibland utfördes flera observationer samma 

dag och samma patient kan förekomma i studien fler än en gång, vilket kan innebära att 

urvalet inte är tillräckligt representativt för alla patienter med neurokirurgisk diagnos på 

NIVA. För att erhålla en tydligare patientgrupp hade uteslutande patienter med traumatiska 

hjärnskador kunnat inkluderas i studien. En sådan distinktion kan dock vara svår att göra i 

praktiken då det kan vara svårt att avgöra om hjärnskadan eller traumat inträffar först.  

 

Intern validitet är ett mått på hur pålitligt resultatet är (Polit & Beck, 2012). Jämförelser 

mellan NS utfört av intensivvårdssjuksköterska under NWT på eftermiddagen och av läkare 

under NWT på förmiddagen skulle behöva utföras som parvisa observationer av samma 

patient under förmiddag respektive eftermiddag. Ett sådant upplägg hade bättre kunnat mäta 

skillnader mellan förmiddags- och eftermiddagspass, samt skillnader mellan bedömningar av 

NS. 

 

4.3.3 Samhälls- och vårdsektorperspektiv samt kliniska implikationer 

Antalet patienter med THS ökar i antal. Detta leder till ökade samhällskostnader då dessa 

patienter har stora behov av vård och rehabilitering, även under ett längre tidsperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2012a). Det är angeläget att optimera vården för att minimera risken för 

avoidable factors samt minska risken mortalitet och morbiditet. Att utveckla vården genom 

forskningsstudier och kvalitetsarbete kan främja patientens hälsa och därigenom minska 

vårdtiden samt bidra till minskade samhällskostnader. Då risken för avoidable factors kan 

vara större under NWT kan det vara kliniskt relevant att utveckla bra vårdrutiner vad gäller 

NWT både med avseende på sekundära insulter och NS. Inventeringar och beskrivningar av 

hur en process som NWT ser ut i praktiken kan vara värdefullt bakgrundsmaterial vid 

framtagande av vårdrutiner för kliniskt bruk. 

 

4.3.4 Behov av vidare forskning 

Under studiens gång har nya frågor väckts som kan vara betydelsefulla och relevanta att ställa 

för vidare studier. Bland annat var inte anhöriga närvarande vid något NWT. Möjligheten att 

anhörigas röster kan sänka ICP diskuteras i Olson et al., 2013a och Olson et al., 2013b. Hur 
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anhörigas närvaro på skilda sätt påverkar neurointensivvårdspatienten är ett intressant ämne 

för vidare studier, bl.a. relaterat till forskning om patientanpassad besökstid inom 

intensivvården (Hardin, Bernhardt-Tindal, Hart, Stepp & Henson, 2011). Ett annat angeläget 

ämne för studier skulle vara validering av skalor för bedömning av smärta respektive sedering 

specifikt för neurointensivvårdspatienten, liksom förekomst av smärta samt sederingspraxis. 

Processen under NWT behöver studeras mer ingående både ur kvalitativt och kvantitativt 

perspektiv, för att eventuella samband mellan exempelvis avoidable factors och 

omvårdnadshandlingar ska kunna identifieras. 

  

4.4 Slutsats  

Resultatet tyder på att patienterna gavs goda förutsättningar med avseende på miljö, 

omvårdnadshandlingar och möjlighet att vakna ur sedering för att optimalt kunna prestera vid 

NWT. För de observerade patienterna var NWT en metod som generellt sett inte verkade 

orsaka obehag som smärta eller agitation.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Observationsprotokoll 
 
Kön; M/K Födelseår;      Primärdiagnos; Antal pt på sal; 
Föregående RLS;      Sedering typ av lm;     Antal sederingsdagar;  Tilltalar pers pt vid tecken på vakenhet; 
Ja/Nej  Analgetika typ av lm;  Intermittent / infusion; 
Kroppsposition;  Rygg/Sida/Buk;  Höjd huvudända; gradtal;      Huvudposition; Rakt/Roterat 
Antal personer runt pt vid NS; RLS;             NS utförs av; LÄK/SSK; 
NS= Neurologiskt status 
V= pt visar kliniska tecken på vakenhet (hostar mot tuben, spontana rörelser, ögonöppning) 
 
Mätvärden observeras var 5:e (ev.10:e) min från det att sedering stängs av till dess att neurologstatus är utfört 
samt 10 minuter efter statustagning/eller 10 min efter att sedering satts på igen. 

Klockslag                       
HR                       
SBT                       
DBT                       
MAP                       
ICP                       
CPP                       
O2SAT                       
Temp                       
RASS                       
BPS                       
Åtgärd 
omv 

                      

Ljud                       
Ensam                       
Avbryta                       
shivering                       
Sedering                       
Analgetika                       

     
 
Förkortningar som används i observationsprotokoll 
M = man 
K = kvinna 
Pt = patient 
RSL = Reaction Level Scale 85 (RLS 85) 
Antal sederingsdagar = Antal dagar patienten har varit sederad under detta vårdtillfälle 
LÄK = neurokirurg 
SSK = intensivvårdssjuksköterska 
Tecken på vakenhet = patienten hostar på endotrachealtuben/tracheostomin, rör sig spontant eller öppnar ögonen 
HR = heart rate, hjärtfrekvens 
SBT = systoliskt blodtryck 
DBT = diastoliskt blodtryck 
MAP = medelartärblodtryck 
ICP = intrakraniellt tryck 
CPP = cerebralt perfusionstryck 
O2-sat = perifer syrgassaturation 
Temp = kroppstemperatur 
RASS = Richmond Agitation Sedation Scale 
BPS = Behavioural Pain Scale 
Åtgärd Omv = omvårdnadsåtgärd 
Ljud = ljudnivå 
Ensam = ingen personal har direkt visuell uppsikt över patienten 
Avbryta = NWT avbryts, patienten sederas 
Shivering = shivering enligt The Bedside Shivering Assessment Scale 
Sedering = sedativt läkemedel administreras till patienten 
Analgetika = analgetika administreras till patiente 
 
Frågor till ansvarig intensivvårdssjuksköterska efter genomfört NWT: 

- Anser du att patienten var tillräckligt vaken vid NS? 
- Anser du att NS gav en rättvisande bild av patientens neurologiska tillstånd? 
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Bilaga 2. Skalor 

The Bedside Shivering Assessment Scale 
 
Poäng  Definition 
0  Ingen shivering kan kännas på käke, nacke eller bröstkorg 
1  Shivering på nacke eller bröstkorg 
2                      Shivering med stora skakningar nacke, bröstkorg, övre extremiteter 
3                      Shivering med stora skakningar nacke, thorax, buk, övre samt nedre  
                        extremiteter (Badjatia et al., 2008). 
 
RASS, Richmond Agitation-Sedation Scale 
 
Poäng Beskrivning 
+ 4 Patienten våldsam, fara för personalen 
+ 3 Drar i slangar/katetrar, aggressivt beteende 
+ 2 Frekventa rörelser på måfå /motarbetar ventilator 
+ 1 Rör sig oroligt men försiktigt 
0 Vaken och lugn 
-1  Ögonkontakt längre än 10 sekunder vid tilltal, ej helt vaken 
-2 Ögonkontakt kortare än 10 sekunder vid tilltal 
-3 Rör sig vid tilltal, ingen ögonkontakt 
-4 Ingen reaktion vid tilltal, men rör sig vid fysisk stimulering 
-5 Ingen reaktion vid tilltal eller fysisk stimulering (Sessler et al., 2002). 
 
 
Behavioural Pain Scale 
 
Område  Beskrivning    Poäng 
 
Ansiktsuttryck  Avslappnat    1 

Rynkar pannan   2 
   Kniper ihop ögon   3 
   Grimaserar    4 
 
Övre extremiteter Inga rörelser    1 
   Delvis böjda    2 
   Helt böjda med böjda fingrar  3 

                       Helt tillbakadragna   4 
Compliance med  
ventilator 

Tolererar ventilator   1 
Hostar men tolererar i övrigt  
ventilator    2 

   Motarbetar ventilatorn  3 
   Okontrollerade andningsrörelser 4   (Payen et al., 2001). 
 
 
 


