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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Målet med neurointensivvården idag är att förebygga sekundära ischemiska skador på hjärnan 

och därigenom förbättra patienternas outcome. Evidensbaserade riktlinjer, god utbildning och 

multifaktoriellövervakning hjälper intensivvårdspersonalen att utföra en god omvårdnad som 

ligger till grund för prioritering och planering av det dagliga arbetet.  

Syfte 

Att undersöka hur stor andel av utförda omvårdnadsåtgärder som ledde till sekundära insulter. 

Metod 

På en neurointensivvårdsavdelning registrerades tidpunkten för sju olika omvårdnadsåtgärder 

på 18 patienter som vårdades i respirator med intrakraniell tryckmätare.  Tidpunkten för 

registreringen korrelerades med insamlade övervakningsdata för att bedöma om en sekundär 

insult förorsakades i form av ICP>20 mm Hg, CPP<60 mm Hg eller systoliskt BT<100 mm 

Hg. 

Resultat 

7,9 % av de 1766 registrerade omvårdnadsåtgärder förorsakade en sekundär insult. Inget 

samband mellan ålder och sekundära eller mellan medvetandegrad vid inkomst och sekundära 

insulter kunde påvisas. Vid analys av enskilda omvårdnadsåtgärder gentemot övriga 

omvårdnadsåtgärder föll sugning ut som statistiskt signifikant (p = 0,0285) genom att orsaka 

färre insulter av ICP >20 mmHg än förväntat.  

Slutsats 

Det är av stor vikt att intensivvårdsjuksköterskan är medveten om och tydlig i sin ansvarsroll 

genom att aktivt planera, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet, så att varje 

omvårdnadssituation bedöms utifrån patientens individuella behov för att förhindra 

uppkomsten av sekundära insulter.  

 

Nyckelord: Neurointensivvård, omvårdnadsåtgärder, sekundära insulter. 

 

  



ABSTRACT 

 

Background 

The goal of neurointensive care is prevention of secondary ischemic cerebral injury, thus 

improving patient outcome. Evidence based guidelines, a high level of education, and 

mulifactorial monitoring help the neurointensive care staff to provide good care and are the 

basis for prioritizing and planning of the work. 

Aim 

To investigate the proportion of nursing interventions leading to secondary insults. 

Methods 

In the neurointensive care unit, the time point of seven different nursing interventions was 

registered in 18 patients on mechanical ventilation and with intracranial pressure monitoring. 

The time point was correlated with collected monitoring data to assess whether a secondary 

insult was inflicted. 

Results 

7.9% of 1766 registered nursing interventions caused a secondary insult. There was no 

correlation between age and secondary insults or between level of consciousness on 

admission and secondary insults. Analysis of  the specific types of nursing interventions 

showed that suction in the endotracheal tubing produced fewer secondary insults with ICP>20 

mm Hg than expected (p=0.0285). 

Conclusions 

It is of great importance that the neurointensive care nurse is aware of and clear about the 

responsibility to actively plan, prioritize and divide the care giving. Nursing interventions 

should always be planned on basis of the patient’s individual need in order to avoid secondary 

insults. 

 

Keywords: Neurointensive care, nursing interventions, secondary insults. 
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BAKGRUND 
 

Neurointensivvårdens utveckling 

I Sverige började neurokirurgin utvecklas i början av 1900-talet av den store pionjären 

Herbert Olivecrona (1891-1980), (Mellergård, 1998). Dagens neurointensivvård är dock en 

relativt ny verksamhet som utvecklats de sista 30 åren till vad den är idag. Under 80-talet 

ändrades fokus från att ha varit en subspecialitet med inriktning på postoperativ vård till en 

specialiserad intensivvård med bland annat specialistutbildade sjuksköterskor. 

Forskning har visat att utvecklingen av speciella neurointensivvårdsavdelningar, med 

specifikt utbildad personal troligtvis ger en bättre neurointensivvård och har förändrat den 

neurokirurgiska vården genom att förbättra patienters outcome (Rincon & Mayer, 2007). I 

dagens samhälle står traumatiska hjärnskador för en stor del av dödligheten hos unga men 

med en ökad äldre och mer aktiv population kommer även den sistnämnda patientgruppen bli 

större representerad. Forskning visar på att det är troligt att neurointensivvård eventuell utövar 

en större roll för den äldre patientgruppen än den yngre då äldre patienter är mer känsliga för 

att bli utsatta för komplikationer (Ryttlefors, 2009). Trots lovande försök med farmakologiska 

substanser efter en traumatisk hjärnskada har detta inte visat någon effekt på patienternas 

outcome (Narayan et al, 2002). Den nuvarande behandlingen riktar sig därför på att skapa en 

optimal fysiologisk miljö för att minska sekundära insulter och ge kroppen möjlighet till sin 

egen återhämtnings process (Tisdall & Smith, 2007). 

Patienter inom neurointensivvården 

På en neurointensivvårdsavdelning vårdas patienter med traumatiska skallskador, spontana 

intrakraniella blödningar, tumörer, hjärnhinneinflammationer, epileptiska kramper, olika 

neurologiska sjukdomstillstånd och ryggmärgsskador. Denna uppsats kommer dock endast att 

fokusera på patienter som har fått en intrakraniell påverkan av något av de ovannämnda 

sjukdomstillstånden. 

Primära skador 

Både vid traumatisk hjärnskada och vid spontana blödningar sker den primära hjärnskadan 

direkt vid skadetillfället (Mellergård, 1998). Den primära hjärnskadan kan vara både diffus 

och fokal. Den diffusa skadan omfattar hela hjärnan och innefattar hjärnskakningar och 

diffusa axonala skador (DAI). Den diffusa skadan uppkommer genom att hjärnan utsätts för 
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olika mekaniska krafter så som acceleration, deceleration och rotationskraft. Vid 

hjärnskakningar utsätts hjärnan för en acceleration och decelerationskraft då huvudet slår i ett 

fast objekt som gör att hjärnan slås mot insidan av skallbenet. Vid DAI skador utsätts hjärnan 

för en rotationskraft som gör att hjärnan roterar inuti i huvudet och skapar mikroskopiska 

skador på axonerna i storhjärnan, hjärnbalken och hjärnstammen. Omfattningen av skadorna 

beror på hur stor kraften har varit (McNair, 1999).  

Den fokala skadan omfattar endast en del av hjärnan och innefattar kontusioner, lacerationer, 

intraparenkymatösa blödningar och hematom.  Kontusioner definieras som ett blåmärke på 

hjärnan som uppstått då hjärnan glidit mot skallbenet pga. ovannämnda mekaniska krafter. En 

laceration är en traumatisk rift på hjärnvävnaden och är ofta associerade med kontusioner. 

Intraparenkymatösa blödningar är vanliga i samband med traumatiska hjärnskador och kan 

uppstå under skallfrakturer eller av acceleration och decelerationsskador då vener och artärer 

går sönder. Dessa blödningar kan uppstå i det subdurala, epidurala och subarachnoidala 

rummet, (McNair, 1999). 

Epiduralhematom (EDH) uppstår då blod samlas mellan skallbenet och hårda hjärnhinnan. 

Blödningen är ofta arteriell och kan snabbt öka i storlek vilken kräver en akut neurokirurgisk 

beredskap. Subduralhematom (SDH) uppstår då blod samlas mellan hårda hjärnhinnan och 

hjärnan och orsakas ofta av en venös blödning. En subaraknoidalblödning (SAB) uppstår då 

blod samlas i det subaraknoidala rummet på grund av en traumatisk eller spontan blödning. 

Den traumatiska blödningen uppstår vanligen i samband med en traumatisk hjärnskada och 

den spontana blödningen uppstår då aneurysm eller kärlmissbildningar brister, (McNair, 

1999). 

Sekundära skador 

Den sekundära skadan uppkommer efter den primära skadan och är resultatet av ett dåligt 

samspel mellan det cerebrala blodflödet och den cerebrala metabolismen som resulterar i en 

cerebral ischemi, (McNair, 1999).  Den initiala skadan sätter igång biokemiska förändringar 

som utvecklas under flera dagar och kan leda till att större delar än den initialt skadade 

hjärnan drabbas av sekundära skador. De sekundära processer som bidrar till detta är 

frisättningen av fria radikaler och toxiska aminosyror, inflammationer, nya blödningar och 

ödembildning. Efter att hjärnan utsatts för ett trauma blir den extra känslig för potentiella 

skadliga stimuli då de sekundära processerna gör hjärnan sårbar (Mellergård, 1998). 
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Dessa skadliga stimuli kallas för sekundära insulter och består av ogynnsamma vitala 

parametrar hos patienten. I den kliniska verksamheten vill man inom neurointensivvården 

undvika sekundära insulter genom att arbeta med målvärden, så kallade avoidable factors. 

Med målvärden menas att man inte skall ha några värden som ligger inom de för avoidable 

factors och på så sätt undvika sekundära skador.  

En vedertagen åsikt är att en sekundär insult har inträffat då en patient har haft ett av 

nedanstående värden i mer än fem minuter (Jones et al., 1994, Jones et al., 2005). Behandling 

fokuserar därför på gällande riktlinjer att undvika de fysiologiska värden (avoidable factors) 

som visats sig skadliga för den skadade hjärnan. Dessa behandlingsprinciper används förutom 

på traumatisk hjärnskada även på alla övriga neurokirurgiska diagnoser. Forskning har påvisat 

att användningen av behandlingsprotokoll och strategier, grundat på multifaktoriell 

övervakning kan förbättra outcome efter traumatisk hjärnskada (THS), (Tisdall & Smith, 

2007).  

Avoidable factors 

Hypoxi kan ha sin orsak i en mängd olika situationer, såsom ofri luftväg, apné, lung- och 

thoraxskador, anemi och pneumoni. Hjärnan får då inte tillräckligt med syre vilket bidrar till 

ischemiska hjärnskador. Vid inadekvat ventilation kan det partiella syrgastrycket (pO2) falla, 

likaså leder detta till en ökning av det partiella koldioxidtrycket (pCO2) i blodet. I takt med att 

koldioxidhalten ökar dilateras hjärnans artärer och leder till en ökad blodvolym i hjärnan. Det 

intrakraniella rummet begränsas av skallbenet och består av hjärnparenkymet, 

cerebrospinalvätska (CSF) och blod. Den ökade blodvolymen ger därför en ökad massa som i 

sin tur leder till ett ökat intrakraniellt tryck (ICP). En ökad ventilation kan på samma sätt dra 

samman artärerna, minska blodvolymen och på så sätt minska det intrakraniella trycket 

(Mellergård, 1998). 

Ett ökat intrakraniellt tryck är ett resultat av en ökning av någon av de ovan nämnda 

komponenterna innanför skallbenet. Efter ett trauma kan en ökad blodvolym bero på 

vasodilatation eller en lesion av olika hematom. Ödem kan ligga till grund för en ökning av 

hjärnparenkymet och en hydrocephalus orsakas av en ökad mängd CSF relaterat till en 

obstruktivhet i den naturliga cirkulationen av CSF. Ett högt ICP påverkar blodcirkulationen i 

hjärnan, bidrar till ischemiska skador och utgör en risk för cerebral inlämning med hjärndöd 

som följd (Mellergård, 1998). Hypotension var en utav de första avoidable factors som 

studerades och har enligt forskning visat sig ha en betydande roll i utgången för patienter med 

traumatisk hjärnskada (Jones et al, 1994).  Med det systoliska och diastoliska blodtryckets 
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värde räknas medelartärtrycket ut genom en given formel.  Medelartärtrycket (MAP) minus 

ICP blir i sin tur ett värde på det cerebrala perfusionstrycket (CPP) som med sitt värde är en 

grov uppskattning av det cerebrala blodflödet (CBF).  

Ett lågt CBF kan orsaka ischemi i hjärnan vilket gör att ett adekvat CPP är av största vikt för 

den skadade hjärnan (McNair, 1999). Hypertermi kan förutom de vanliga orsakerna så som 

olika infektioner även vara cerebralt utlöst då hypotalamus som reglerar kroppens temperatur 

blivit störd eller skadad.  Hypertermin i sig ökar kroppens metabolism med ett ökat energi- 

och syrgasbehov (Mellergård, 1998). Forskning har visat ett samband mellan hypertermi och 

ett ökat ICP då den metabola autoregulationen störs med vasodilatation och ökat ICP som 

följd. Hypertermin påverkar även blodhjärnbarriärens genomsläpplighet vilket kan leda till en 

ökad ödembildning (McNair, 1999). Den skadade hjärnan har ett ökat energibehov vilket gör 

att den systemiska cirkulationens glukostillförsel är av stor vikt. Sekundära insulter så som 

högt intrakraniellt tryck, hypotension och epileptiska anfall ökar ytterligare vävnadens behov 

av energi. Vid dessa tillfällen finns risk att vävnadens energiförråd inte räcker till (Morton, 

Fontaine, Hudak & Gallo, 2005).  Forskning visar att både hypo- och hyperglykemi vid 

hjärnskada kan bidra till att förvärra sekundära skador och försämra patienternas outcome 

(Jeremitsky, Omert, Dunman, Wilberger & Rodriquez, 2005). Gällande rekommendationer 

ligger därför att hålla b-glukos mellan 6-10 mmol/l (Oddo, Schmidt, Mayer & Chioléro, 

2008). Alla ovannämnda insulter kan vara begränsade och vid normala omständigheter 

tolereras bra, men kan i den skadade hjärnan ge upphov till ytterligare irreversibla skador 

(Mellergård, 1998).  

På den för studien utvalda neurointensivvårdsavdelningen (NIVA), har man sedan 90-talet 

arbetat med nedskrivna vårdinstruktionsprogram, så kallade VIP:ar. Dessa 

vårdinstruktionsprogram ligger till grund för neurointensivvårdsarbetet och innefattar stora 

delar av alla arbetsmoment som utförs på avdelningen. Ett av dessa vårdinstruktionsprogram 

är VIP:en för Avoidable factors som verkar som en klar riktlinje över hur de neurokirurgiska 

patienterna behandlas för att undvika sekundära skador (se tabell 1).  Forskning visar att det 

finns ett klart samband mellan användandet av evidensbaserade riktlinjer och en förbättrad 

outcome (Flynn & Sinclair, 2005).  
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Tabell 1. Avoidable factors utarbetade på NIVA. 

(Kvalitetshandboken/…sjukhuset/Neurodivisionen/NIVA/Avoidable factors). 

Avoidable factors Ej önskvärda värden 

Hypoxi  pO2 <12 kPa 

Hyperkapné pCO2 >6 kPa 

Intrakraniellt tryck >20 mmHg, 

Hypotension  <100 mmHg (systoliskt blodtryck) 

Cerebralt perfusionstryck <60 mmHg 

Plasma-glukos >10 mmol/l, 

Hypertermi >38 grader Celsius (kroppstemperatur) 

Epileptiska kramper Inga epileptiska kramper 

 

Multifaktoriell monitorering inom neurointensivvården 
 

Monitoreringen av neurointensivvårdspatienter innefattar normalt en övervakning av 

hjärtrytm, invasivt blodtryck, pulsoximetri, intravesikal temperatur och intrakraniellt tryck. 

Till detta kommer regelbundna analyser av blodgaser och en klinisk medvetandekontroll 

enligt Reaction Level Scale -85 (RLS), (Starmark, Stålhammar & Holmgren, 1988). 

Genererade värden visas bedside i realtid via övervakningsmonitorer som lagrar data minut 

för minut. Multifaktoriell övervakning syftar till att följa flertalet parametrar som visar 

hjärnans fysiologi och funktion. Med en ökad komplexitet i vården kan den multifaktoriella 

utvecklingen underlätta för intensivvårdspersonalen genom att integrera information och 

förbättra behandlingsstrategier (Vespa, 2005). Dessa högteknologiska övervakningstekniker 

kan på så sätt identifiera och förutse insulter och guida efterföljande interventioner i ett försök 

att hindra uppkomsten av sekundära skador. Monitoreringen ger en större förståelse för den 

individuella patofysiologin och ger en möjlighet till en skräddarsydd behandling med strikt 

anslutning till allmänna fysiologiska mål (Tisdall & Smith, 2007). Användandet av 

multifunktionell övervakning ger personalen viktig klinisk information som kan ligga till 

grund för beslut att utföra, avvakta och utvärdera olika interventioner (Littlejohns & Bader, 

2005). Forskning visar att individuell behandling grundad på multifaktoriell monitorering har 

potential att förbättra outcome för patienter med traumatisk hjärnskada (THS), (Tisdall & 

Smith, 2007) och att ett kontinuerligt arbete med en förbättring och timing av interventioner 

kan reducera sekundära skador (Sorani, Hempill, Morabito, Rosenthal & Manley, 2007). 
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På den för studien utvalda neurointensivvårdsavdelningen används även databassystemet 

Odin som kontinuerligt lagrar monitoreringsdata från samtliga inneliggande patienter. 

Programmet har utvecklats för att automatiskt kunna registrera sekundära insulter då 

forskning har visat att det finns en brist i den manuella registreringen i form av missade 

insulter (Howells, Jones, Piper, Souter & Miller, 1995). Insulterna registreras i realtid men ger 

personalen en retrospektiv möjlighet till granskning av olika händelser. Dataprogrammet ger 

personalen tillgång till en minutbaserad överblick av rådata i form av de vitala parametrar 

som visas bedside på övervakningsmonitorerna. De sekundära insulter som registreras av 

programmet är inställda efter de referensvärden som utgör gränserna för de avoidable factors 

som tidigare nämnts.  

Intensivvårdssjuksköterskans roll i relation till sekundära insulter 
 

Intensivvårdssjuksköterskans roll inom neurointensivvården är komplex. Den innefattar inte 

bara att ha kunskap om patienten, monitorera fysiologiska parametrar, stabilisera 

hemodynamiken, utföra neurologiska status, ge stöd åt patienter och familj, administrera 

läkemedel utan även att ha en omfattande kunskap om den intrakraniella dynamiken som 

utgör det ramverk som ligger till grunden för all neurointensivvård. Forskning visar att 

kunniga intensivvårdssjuksköterskor har en möjlighet att uppmärksamma och förmedla 

förändringar i patientens tillstånd och därmed förhindra uppkomsten av sekundära insulter 

(Presciutti, 2006).  

Intensivvårdsjuksköterskan är ansvarig för många interventioner och första prioritet är att 

stabilisera patientens fysiologiska och neurologiska status då dessa faktorer ligger till grund 

för patientens outcome (McNett & Gianakis, 2010).  Dessa interventioner är grunden i det 

neurointensiva arbetet och består av en kombination av basal omvårdnad och avancerade 

medicinska åtgärder under dygnets alla timmar. Forskning har visat att god medicinsk och 

basal omvårdnad kan minska och förebygga sekundära insulter (Cree, 2003). Detta är av stor 

vikt då sekundära insulter kan uppkomma under tiden patienten vårdas på sjukhus och ofta 

föregås av sekundära insulter så som hypoxi, hypotension, cerebral hypoperfusion och ökat 

intrakraniellt tryck (McNair, 1999).  

För att minska risken för sekundära skador kontrollerar intensivvårdssjuksköterskan 

rutinmässigt att de fysiologiska parametrar som är förknippade med sekundära insulter ligger 

inom normala gränser. Detta innebär att intensivvårdssjuksköterskan har en integrerad roll i 

förebyggandet av sekundära hjärnskador (Chamberlain, 1998). Många omvårdnadsaktiviteter 
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kan påverka det intrakraniella trycket och bidra till ett försämrat tillstånd hos en instabil 

patient som förlorat sin intrakraniella compliance, autoregulation och vasomotoriska tonus 

vilket kan leda till sekundära skador. Patientens hemodynamiska och respiratoriska 

parametrar, kroppsposition, smärtnivå, epileptisk krampaktivitet och känslomässiga status 

påverkar alla patientens ICP vilket gör att intensivvårdssjuksköterskan har viktig styrfunktion 

av vilken omvårdnad som skall utföras (Morton et al, 2005).   

Intensivvårdssjuksköterskans uppgift är att alltid se till att omvårdnadsåtgärder utförs utan att 

patientens vitala värden försämras och leder till sekundära insulter. Om omvårdnaden trots 

detta leder till försämrade värden är det sjuksköterskans ansvar att avbryta åtgärden eller att 

hitta nya vägar för att patientens vitala värden skall vara stabila under omvårdnaden.  Tidigare 

studier har visat på att skillnader i ålder, år av erfarenhet och arbetsskift influerar omdömet 

och beslut av intensivvårdssjuksköterskor i allmänhet (McNett, 2009). 

Olson et al (2013) forskning visar på att det inte finns något mönster i vilka 

omvårdnadsåtgärder som orsakar förhöjt intrakraniellt tryck utan att beroende på situationen 

kan alla, några eller inga ge en ökning i det intrakraniella trycket. Det behövs enligt dem mer 

forskning kring hur man kan hitta specifika omständigheter där intensivvårdspersonalen kan 

förvänta sig att en omvårdnadsåtgärd kommer att orsaka ett förhöjt intrakraniellt tryck.   

Omvårdnadsåtgärder på NIVA 
 

På NIVA arbetar en intensivvårdsjuksköterska och en undersköterska i par med ansvar för två 

patienter. Dagen delas in i tre arbetsskift med förmiddag, eftermiddag och nattpass. 

Målordinationer skrivs ner vid rond på den aktuella dagens ordinationslista. Den medicinska 

och omvårdnadsmässiga vården lutar sig mot dessa värden under dagen med en kontinuerlig 

utvärdering. Normala omvårdnadsåtgärder innefattar morgon- och kvällstvätt, munvård, 

vändning, kontrakturprofylax, nebulisering, sugning av övre och nedre luftvägar samt 

oplanerad omvårdnad så som intimhygien och preoperativ tvätt m.m. Många av dessa 

omvårdnadsåtgärder finns beskrivna och reglerade i VIP:ar på avdelningen. 

(Kvalitetshandboken/…sjukhuset/ Neurodivisionen/NIVA/Munvård, Nebulisering, Rutiner 

vid endotracheal sugning). 

Omvårdnadsåtgärder inom neurointensivvården kräver att man ser till patientens bästa i varje 

vårdsituation. Alla omvårdnadsåtgärder utförs med i grunden ett gott syfte för att förhindra att 

patienten kan få sekundära skador. Neurointensivvårdspatienter har ofta en försämrad andning 
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på grund av en sänkt medvetandegrad eller på grund av aspiration i samband med 

insjuknandet. Detta kräver en stor uppmärksamhet på monitorering och omvårdnad av 

respiration och syresättning. Munvården utförs i syfte till att hålla munhålan ren och förhindra 

att bakterier kommer ner i luftvägarna och orsakar en pneumoni. På NIVA borstar patienterna 

tänderna en gång per dygn samt får Corsodyl behandling tre gånger per dygn. Enligt NIVA:s 

vårdinstruktionsprogram sederas patienterna i första hand med propofol 20mg/ml med en 

maxdos på 4mg/kg/timme. Inför omvårdnadsåtgärder skall extra propofol och/eller inj.morfin 

1-2 mg ges som en bolusdos vid behov. Sugning i övre – och nedre luftvägarna utförs vid 

behov för att förhindra lungkomplikationer. Forskning visar att det är viktigt att ha en väl 

sederad patient innan man utför sugning i endotrachealtuben på grund av en stor risk för ökat 

intrakraniellt tryck (Gemma et al, 2002). Tume, Baines och Lisboa (2011) studie visar på att 

sugning och blockvändning orsakade förhöjda intrakraniella tryck hos skallskadade barn.  

Nebulisering på vakna och medvetslösa patienter utförs för att fukta luftvägarna, motverka 

slemstagnation och förbättra lungornas möjlighet till en bra syresättning. Nebuliseringen 

utförs vanligtvis tre gånger per dygn och kan bestå av inhalation av koksalt eller ordinerat 

läkemedel. Vändningar utförs om möjligt varannan timme och förutom den positiva effekten 

på syresättningen (motverkar atelektasbildning och slemstagnation) minskar även risken för 

trycksår. Kontrakturprofylax utförs tre gånger per dygn och utförs för att förhindra 

uppkomsten av kontrakturer. Övriga hygieniska omvårdnadsåtgärder utförs när behov uppstår. 

 Problemformulering 

 

Målet med neurointensivvården är att skydda den skadade hjärnan från händelser som kan 

skapa sekundära insulter och försämra förutsättningarna till en god överlevnad hos patienterna 

(Elf, 2005). Intensivvårdssjuksköterskan har en stor roll i detta arbete där det ingår att i varje 

omvårdnadssituation göra en adekvat bedömning av vad som bör utföras och vilka 

positiva/negativa konsekvenser detta kan få hos patienten, vad gäller sekundära insulter.  

Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka hur stor andel av de utförda omvårdnadsåtgärder, hos patienter 

som vårdas med respirator och intrakraniell tryckmätare på en neurokirurgisk 

intensivvårdsavdelning, som leder till sekundära insulter. 

 



9 

 

Frågeställningar 
 

1. Hur ofta förorsakar omvårdnadsåtgärder en sekundär insult?  

2. Finns det ett samband mellan ålder och sekundära insulter (som förorsakas av olika 

omvårdnadsåtgärder)? 

3. Finns det ett samband mellan medvetandegrad vid ankomst och sekundära insulter 

(som förorsakas av olika omvårdnadsåtgärder)? 

4. Finns det någon skillnad i antalet sekundära insulter (som förorsakas av 

omvårdnadsåtgärder) mellan olika omvårdnadsåtgärder?  
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METOD 
 

Design 
 

Detta är en kvantitativ observationsstudie med en prospektiv och longitudinell ansats.   

Urval 
 

Alla nyinskrivna neurokirurgiska patienter över 18 år som vårdades i respirator och hade en 

fungerande intrakraniell tryckmätare under tidsperioden 110509 till och med 110705 på 

NIVA, inkluderades i studien. Registreringen av tidpunkten och typen av omvårdnadsåtgärd 

påbörjades senast 24 timmar efter att den intrakraniella tryckmätaren lagts in och fortgick i 

som längst 7 dagar. De intrakraniella tryckmätare som innefattades var ventrikeldränage och 

intraparenkymatös tryckmätare. De inkluderade patienter hade alla en aktiv bedside 

uppkoppling till dataprogrammet Odin där minut för minut data av bland annat intrakraniellt 

tryck, cerebralt perfusionstryck och systoliskt blodtryck registrerades. Om patienten 

extuberades eller om den intrakraniella tryckmätaren avlägsnades permanent innan de 7 

dagarna hade fortlöpt avslutades registreringen och patienten inkluderades i studien om det 

fanns mer än 20 antecknade registreringar per patient. Under tidsperioden inkluderades 22 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa exkluderades 4 patienter på grund av 

liten mängd data. Orsaken till detta var hos en patient att denna tidigt konstaterades hjärndöd, 

hos en patient tidig extubation och hos två patienter oklar grund för den sparsamma 

registreringen. Av de resterande 18 patienterna var 11 män och 7 kvinnor. Fyra 

neurokirurgiska diagnoser representerades (se figur 1), inkomst RLS varierade mellan 1 och 7 

(se figur 2) och åldersspannet varierade mellan 36 och 76 år (se figur 3).   
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Figur 1. Fördelning av diagnoser vid inskrivning på NIVA. 

 

 

Figur 2. Fördelning av RLS vid inskrivning på NIVA. 
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Figur 3. Fördelningen av ålder vid inskrivning på NIVA.  

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av dataprogrammet Odin som finns bedside hos alla 

patienter på NIVA. Odin samlar in minut för minut data från övervakningsutrustningen och 

gör av dessa listor och realtidskurvor på de insamlade värdena.  

Till Odin gjordes en elektronisk lista på de sju omvårdnadsåtgärder som ingick i studien (se 

Bilaga 1). Listan var utformad av författaren för studiens ändamål. Varje omvårdnadsåtgärd 

utgjorde ett mättillfälle. Varje mättillfälle delades upp i mätpunkter där varje mätpunkt 

omfattade en minut. De tre sekundära insulter som insamlades i relation till 

omvårdnadsåtgärder var intrakraniellt tryck (ICP) >20 mmHg, cerebralt perfusionstryck (CPP) 

<60 mmHg samt hypotension (systoliskt blodtryck <100 mmHg). Som ett komplement till 

dataprogrammet fick varje patient ett häfte som innefattade inklusionskriterier, instruktioner 

för handhavande och en daglig lista för eventuell skriftlig registrering av tidpunkter (se bilaga 

2). Detta för att personalen snabbt skulle kunna skriva ner tidpunkter för omvårdnadsåtgärder 

när ingen tid fanns för att gå in i dataprogrammet.  

Det komplimenterande häftet märktes med patientens identitet och gav personalen 

instruktioner att kontrollera att rätt identitet fanns inskriven på Odins dataprogram. Efter 
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avslutad registrering samlade avdelningssekreteraren in alla häften och samlade dem i en 

pärm åt författaren.   

Demografisk data så som patienternas diagnos, ålder och medvetandegrad vid inskrivning 

inhämtades från patientjournalsystemet Cosmic.  

Tillvägagångssätt 

 

Innan datainsamlingen påbörjades fick all personal på NIVA muntlig och skriftlig information 

angående studien och dess genomförande. Den muntliga informationen skedde under 

personalens utbildningsdagar där studiens syfte, mål och genomförande presenterades.  Ett 

skriftligt informationsblad skickades även ut på personalmailen (se bilaga 3). När startdatumet 

närmade sig skickades en påminnelse ut via mail några dagar innan datainsamlingen startade. 

Registreringen av data påbörjades då patienten var intuberad och hade fått en fungerande 

intrakraniell tryckmätare som kopplats upp till sedvanlig monitorering. Datainsamlingen 

utfördes av patientansvarig personal och innefattade både undersköterskor och 

intensivvårdssjuksköterskor.  

Den första delen av datainsamlingen utfördes i realtid och bestod av en tidpunktsregistrering 

av de omvårdnadsåtgärder som genomförts. De utförda omvårdnadsåtgärderna registrerades 

direkt i Odin på en realtidskurva för ICP-mätvärden.    

Data från de inkluderade patienterna togs från Odins databas och sparades som en fil på 

författarens dator. Innan detta avpersonifierades patienterna genom ett kodsystem. 

Kodsystemet sparades på en forskningsdator på NIVA. Pappershäftena kodades enligt samma 

kodsystem. Alla patienter genomgicks separat och datan granskades vid samtliga 

omvårdnadsåtgärder som fanns registrerade på Odin eller dokumenterade i häftet.  

Bearbetning och analys 
 

Bearbetningen av data skedde efter att insamlingsperioden avslutats och utgångspunkten var 

på minuten det klockslag som personalen registrerat den utförda omvårdnadsåtgärden. Tio 

minuter räknades före och efter det registrerade klockslaget på mätvärdena för ICP, CPP och 

SBT för att se hur många av dessa minuterar som bestod av värden inom de gränser som 

definierats för en sekundär insult.  
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Om omvårdnadsåtgärden efterföljdes av fem eller fler minuter med värden inom de gränser 

för sekundära insulter registrerades en sekundär insult (se figur 4). Om omvårdnadsåtgärden 

föregicks av fem eller fler minuter med mätvärden inom de för sekundära insulter räknades 

den eventuella sekundära insulten bort då det inte gick att särskilja huruvida 

omvårdnadsåtgärden i sig var orsaken till den sekundära insulten. Vid avsaknad av registrerad 

minutdata av GMT inom de tio minuterar före och efter det registrerade klockslaget för 

omvårdnadsåtgärden togs händelsen ej med i bearbetningen. 

 

Figur 4. Översikt av tidsperioden före – och efter en omvårdnadsåtgärd för uträkning av 

efterföljande sekundär insult.  

 

Då flera omvårdnadsåtgärder utfördes i följd skapade författaren ytterligare en 

omvårdnadskategori som kallades multiåtgärd. Denna kategori skapades på grund av att vissa 

omvårdnadsåtgärder utfördes så tätt att det inte gick att urskilja den enskilda effekten på 

patientens värden. Kriterierna för att en multiåtgärd inträffade var att en ny 

omvårdnadshändelse inträffade inom fem minuter efter den första omvårdnadsåtgärden 

registrerats. Två av omvårdnadsåtgärderna, morgon – och kvällstvätt slogs i analysen ihop till 

en omvårdnadsåtgärd, kallad hygien. Vid tillfällen då samma omvårdnadsåtgärd hade olika 

registrerade tidpunkter på Odin och i häftet valdes tidpunkten i häftet då det sannolikt är det 
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mest korrekta klockslaget. Endast ett fåtal omvårdnadsåtgärder togs bort ur bearbetningen på 

grund av oklart klockslag relaterat till handstil. 

Analyserna skedde via Odin, Microsoft Excel och statistikprogrammet Statistica och utgjordes 

av deskriptiva analyser, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Sammanställning av frågeställningar och respektive analysmetod. 

 

Frågeställning Analys 

1. Hur ofta förorsakar omvårdnadsåtgärder en 
sekundär insult?  
 

Deskriptivt 

2. Finns det ett samband mellan ålder och sekundära 
insulter (som förorsakas av olika 
omvårdnadsåtgärder)? 
 

Korrelationsanalys 

3. Finns det ett samband mellan medvetandegrad vid 
ankomst och sekundära insulter (som förorsakas av 
olika omvårdnadsåtgärder)? 
 

Spearman rank order 

correlation 

1. Finns det någon skillnad i antalet sekundära 
insulter (som förorsakas av omvårdnadsåtgärder) 
mellan olika omvårdnadsåtgärder?  
 

Chi-2-analys 

Two-by-two tables dialog 

 

Etiska överväganden 

 

I Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor stadgas i paragraf 20 

§ att ” Forskning får utföras utan samtycke, om sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande hos forskningspersonen hindrar att hans 

eller hennes mening inhämtas” samt i paragraf 21 § att ”syftet är att bidra till ett resultat som 

kan vara till nytta för forskningspersonen eller någon annan som lider av samma eller 

liknande sjukdom eller störning, och att forskningen innebär en obetydlig risk för skada och 

ett obetydligt obehag för forskningspersonen” (Riksdagen, 2011).  

En ändring i lagen (2003:460) utfördes 2008 och en punkt som förändrats är definitionen av 

begreppet forskning för att klargöra vad som skall etikprövas enligt lag. Forskningen 

definieras nu som ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny 
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kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå (Codex, 2011). 

I linje med denna lag anser författaren att det inte är nödvändigt med en ansökan till 

etikprövningsnämnden för denna studie då den faller inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå samt att studien ej utgör en risk för skada eller obehag hos patienterna i fokus.  

Inget samtycke kommer att inhämtas från patienterna då de dels ej är förmögna att utförda ett 

sådant och dels då studiens genomförande ej påverkar omvårdnaden. Studien kommer heller 

inte att behandla personuppgifter och inget igenkännande kommer att kunna framträda ur 

resultatet. 

Genomförandet av studien har fått sitt godkännande av medicinsk ansvarig läkare på NIVA 

samt NIVA:s avdelningschef.  
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RESULTAT 
 

Studiens resultat omfattar 1766 omvårdnadsåtgärder som utförts och registrerats av 

vårdpersonal på NIVA. Fördelningen av omvårdnadsåtgärderna utgjordes av vändning 

(571), multiomvårdnadsåtgärd (493), sugning (393), munvård (172), hygien (90), 

nebulisering (39) och kontrakturprofylax (8), (figur 5). Antalet registrerade 

omvårdnadsåtgärder varierade mellan patienterna. Som lägst registrerades 38 

omvårdnadsåtgärder och som högst registrerades 233 per patient. Studien omfattar 

totalt 18 patienter varav sju kvinnor och elva män. Medelåldern var 56 (SD 10,9) år 

(min 36 och max 76) och medvetandegrad vid ankomst varierade mellan RLS 1 och 

RLS 7 med ett medel på RLS 3,2 (SD 1,6). 

 

 

 

Figur 5. Fördelning av antalet omvårdnadsåtgärder. 
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Hur ofta förorsakar omvårdnadsåtgärder en sekundär insult? 
 

Vid de registrerade omvårdnadstillfällena registrerades 154 sekundära insulter i samband med 

omvårdnadsåtgärder. Av de totalt 154 registrerade sekundära insulterna bestod 89 av ICP-

insulter, 30 av CPP-insulter, 7 av BT-insulter och 14 av en dubbel insult. Totalt orsakade 7,9 

% av alla registrerade omvårdnadsåtgärder sekundära insulter. varav 7,1 % av 

omvårdnadsåtgärderna orsakade en enkel insult och 0,8 % orsakade en dubbel insult (tabell 

3). 

Tabell 3. Omvårdnadsåtgärder som förorsakat sekundär insult.  

Parametrar Antal sekundära 

insulter  

Andel av alla 

omvårdnadsåtgärder 

(n=1766) 

ICP >20 mmHg 89 5,0 %  
CPP <60 mmHg 30 1,7 % 
BT <100 mmHg 7 0,4 %  
Dubbel insult ICP+CPP 7 0,4 % 
Dubbel insult BT+CPP 7 0,4 % 
Totalt 140 7,9 % 
 
 
 

 ICP >20 mmHg, var den mest förekomna sekundära insulten, därefter kom CPP <60 mmHg 

och slutligen BT <100 mmHg. Då BT <100 mmHg utgjorde mindre än en procent av de 

registrerade insulterna uteslöts denna parameter från övriga frågeställningar. Resterande 

resultat utgörs därför av 140 istället för 154 sekundära insulter som orsakats av 

omvårdnadsåtgärder.   

 

Finns det ett samband mellan ålder och sekundära insulter som förorsakas av olika 

omvårdnadsåtgärder? 

Fördelningen av registrerade sekundära insulter av ICP >20 mmHg och CPP <60 

mmHg varierade mellan patienterna (figur 6). Högst andel registrerade sekundära 

insulter efter omvårdnadsåtgärder hos den enskilda patienten var för ICP >20 mmHg 

15,9 % respektive 6,6 %. för CPP <60 mmHg.  Fyra patienter hade inga sekundära 

insulter av ICP >20 mmHg, två av dessa patienter saknade även sekundära insulter av 

CPP <60 mmHg.  Dessutom återfanns inga CPP <60 mmHg hos ytterligare två 

patienter. Inget statistiskt signifikant samband kunde visas med korrelationsanalys 
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mellan ålder och sekundära insulter av ICP >20 mmHg (figur 7). Inte heller kunde ett 

signifikant samband visas mellan ålder och sekundära insulter av CPP <60 mmHg 

(figur 8).  

 

 

 

 

Figur 6. Andel sekundära insulter ICP >20 mmHg/CPP <60 mmHg fördelade på 

patientens ålder.  
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Figur 7. Andel sekundära insulter av ICP >20 mmHg korrelerat med patientens ålder. 

Regressionslinje med 95 % konfidensintervall.  
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Figur 8. Andel sekundära insulter av CPP <60 mmHg korrelerat med ålder. 

Regressionslinje med 95 % konfidensintervall. 

 

Finns det ett samband mellan medvetandegrad vid ankomst och sekundära insulter som 

förorsakas av olika omvårdnadsåtgärder? 

 

Fördelningen av registrerade sekundära insulter av ICP >20 mmHg och CPP <60 mmHg 

varierade mellan patienterna (figur 9). Höst andel registrerade sekundära insulter efter 

omvårdnadsåtgärder hos den enskilda patienten var för ICP >20 mmHg 15,9 % respektive 6,6 

% för CPP <60 mmHg. Högst andel registrerade sekundära insulter efter omvårdnadsåtgärder 

hos gruppen av patienter med samma medvetandegrad vid inkomst var för ICP >20 mmHg 

11,8% respektive 5,7 % för CPP <60 mmHg (se tabell 4). Inget signifikant samband kunde 

visas med Spearman Rank Order Correlation mellan medvetandegrad vid ankomst och 

sekundära insulter som förorsakas av olika omvårdnadsåtgärder. 
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Figur 9. Andel sekundära insulter ICP >20mmHg/CPP <60mmHg fördelade på 

patientens medvetandegrad vid inkomst. 

 

Tabell 4. Medelvärde av andel sekundära insulter ICP >20mmHg/CPP <60 mmHg 

fördelade på patientens medvetandegrad vid inkomst.  

 

RLS 

 

ICP >20 mmHg 

n (%) 

CPP <60 mmHg 

n(%) 

1 (n=1) 105(1,9) 105(5,7) 

2 (n=6) 560(4,3) 560(1,5) 

3a (n=4) 332(5,9) 332(4,8) 

3b (n=2) 234(5,9) 234(1,5) 

4 (n=1) 128(0) 128(0,8) 

5 (n=2) 217(11,8) 217(2,5) 

6 (n=1) 112(9,8) 112(0,9) 

7 (n=1) 78(0) 78(0) 

8 (n=0) 
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Finns det någon skillnad i andelen sekundära insulter (som förorsakas av 

omvårdnadsåtgärder) mellan olika omvårdnadsåtgärder? 

  

Det återfinns en skillnad i andelen sekundära insulter mellan olika omvårdnadsåtgärder (tabell 

5). Flest antal registrerade sekundära insulter av ICP >20 mmHg orsakade vändning (7,5 %), 

multiomvårdnadsåtgärd (7,2 %) och hygien (7,1 %) medan munvård (3,6 %), sugning (2,6 %), 

och nebulisering (2,6 %) orsakade mindre antal insulter av ICP >20 mmHg. 

Kontrakturprofylax orsakade ingen sekundär insult med ICP >20 mmHg (figur 10). Vändning 

orsakade även flest sekundära insulter med CPP <60 mmHg (3,4 %).  

Vid chi2-analys av insulternas fördelning mellan omvårdnadsåtgärderna återfanns en tendens 

till att vissa omvårdnadsåtgärder orsakade fler insulter av ICP >20 mmHg än andra, men 

resultatet visade ingen statistisk signifikans p=0,050895. Ingen skillnad kan ses i vilka 

omvårdnadsåtgärder som orsakade fler insulter av CPP <60 mmHg p= 0,424024. 

Vid analys av enskilda omvårdnadsåtgärder gentemot övriga omvårdnadsåtgärder faller 

sugning ut som statistiskt signifikant (p = 0,0285) genom att orsaka färre insulter av ICP >20 

mmHg än förväntat. Ingen av de övriga omvårdnadsåtgärderna visade någon statistisk 

signifikans 

Tabell 5. Fördelning av antalet omvårdnadsåtgärder och sekundära insulter.  

Omvårdnadsåtgärder Totalt antal ICP >20 mmHg CPP <60 mmHg 

Vändning 571 7,5 % 3,4 % 

Multiomvårdnadsåtgärd 493 7,2 % 3,1 % 

Sugning 393 2,6 % 1,3 % 

Munvård 172 3,6 % 1,2 % 

Hygien 90 7,1 % 2,3 % 

Nebulisering 39 2,6 % 2,6 % 

Kontrakturprofylax 8 0 % 0 % 

Totalt 1766 5,4 % 2,5 % 
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Figur 10. Andel sekundära insulter ICP >20 mmHg/CPP <60mmHg fördelade på 

omvårdnadsåtgärder. 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka hur stor andel av de utförda omvårdnadsåtgärder, hos 

patienter som vårdas med respirator och intrakraniell tryckmätare på en neurokirurgisk 

intensivvårdsavdelning, som leder till sekundära insulter. Under studien registrerades 1766 

omvårdnadsåtgärder och 154 sekundära insulter. Totalt 7,9 % av alla registrerade 

omvårdnadsåtgärder orsakade sekundära insulter. Inget statistiskt samband kunde visas 

mellan ålder och sekundära insulter (som förorsakats av olika omvårdnadsåtgärder) och 

medvetandegrad vid ankomst och sekundära insulter (som förorsakats av olika 

omvårdnadsåtgärder). Det fanns heller inget statistiskt samband om det fanns någon skillnad i 

andelen sekundära insulter (som förorsakats av omvårdnadsåtgärder) mellan olika 

omvårdnadsåtgärder vid en jämförelse av alla omvårdnadsåtgärder mot alla. Däremot föll 

sugning ut som statistiskt signifikant vid analys av enskilda omvårdnadsåtgärder gentemot 

övriga omvårdnadsåtgärder genom att orsaka färre sekundära insulter än förväntat.  

Resultatdiskussion 

 

På den för studien utvalda neurointensiven har man arbetet med riktlinjer, 

vårdinstruktionsprogram (VIP:ar), sedan 1990-talet. Dessa omfattar stora delar av det dagliga 

arbetet som utförs på avdelningen.  Riktlinjerna angående avoidable factors är väl 
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implementerade i verksamheten och intensivvårdssjuksköterskorna baserar mycket av sin 

omvårdnad i relation till dessa. I Arabis m.fl. studie (2009) visar resultatet på att användandet 

av riktlinjer minskade dödligheten hos patienter med TBI som vårdades på en 

intensivvårdsavdelning.  Intensivvårdssjuksköterskans uppgift är att alltid se till att alla 

omvårdnadsåtgärder utförs utan att patientens vitala värden försämras och leder till sekundära 

insulter. Trots detta visar resultatet av denna studie på att 7,9 % av alla registrerade 

omvårdnadsåtgärder förorsakade en sekundär insult. I 0,8 % av fallen resulterade 

omvårdnadsåtgärderna i en multipel insult. Lite mindre än en tiondel av alla 

omvårdnadsåtgärder orsakade alltså en sekundär insult hos patienten. I denna studie har 

endast resultatet av omvårdnadsåtgärden studerats och ingen fakta finns registrerad om varför 

dessa insulter har inträffat.  

En tänkbar anledning till uppkomsten av de registrerade sekundära insulterna kan vara att en 

stressad arbetssituation, där personalen är tvungen att utföra vissa omvårdnadsåtgärder snabbt 

utan att hinna planera och utvärdera situationen. En annan anledning kan vara den 

individuella bedömningen av intensivvårdspersonalen. Forskning visar på att skillnader i 

ålder, år av erfarenhet och arbetsskift influerar omdömet och beslut av 

intensivvårdssjuksköterskor i allmänhet (McNett, 2009) samt att det finns en variation i olika 

sjuksköterskors bedömningar angående risken att drabbas av sekundära skador. Ett 

evidensbaserade arbetssätt för att hantera sekundära insulter är därför av vikt (McNett, 

Doheny, Sedlak & Ludwick, 2010). 

Bristande kommunikation kan även tänkas ligga till grund för uppkomsten av vissa sekundära 

insulter. På NIVA jobbar intensivvårdssjuksköterskan i par med en undersköterska. 

Kommunikationen och samspelet mellan dessa är av stor vikt för att undvika att sekundära 

insulter uppkommer i samband med omvårdnadsåtgärder. Undersköterskan utför självständigt 

många omvårdnadsåtgärder och behöver ha en tydlig dialog med intensivvårdssjuksköterskan 

om huruvida patienten behöver extra sedering eller smärtstillande innan omvårdnadsåtgärden 

genomförs. En kontinuerlig utvärdering av patientens tillstånd bör tas upp och diskuteras 

utförligt inom parvården. Studier visar att det är av stor vikt att all intensivvårdspersonal 

förstår vikten av faktorer så som pO2, pCO2, MAP, ICP, CPP, temperatur och hur man 

terapeutiskt behandlar varje faktor i försök till att förebygga sekundära insulter (Albano, 

Commandante & Nolan, 2005).   

Omvårdnadssituationen hos neurointensivvårdspatienterna är komplex och sekundära insulter 

kan uppkomma trots att intensivvårdssjuksköterskan försöker att motverka dessa. Ett exempel 
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kan vara att intensivvårdssjuksköterskan ger extra sedering innan en omvårdnadsåtgärd för att 

undvika att patienten blir stressad och får ett förhöjt ICP. Den förebyggande åtgärden kan 

resultera i ett ICP <20 mmHg men att sederingen i sig dilaterar kärlen och ger en sekundär 

insult genom ett systoliskt blodtryck <100 mmHg blodtryck och ett CPP <60 mmHg.  

I andra fall utförs inte vissa omvårdnadsåtgärder för att intensivvårdspersonalen inte vill 

riskera att en sekundär insult uppstår. Detta kan tas i beaktning då vissa patienter är i så pass 

dåligt skick att man tillslut måste göra en omvårdnadsåtgärd för att inte riskera en sekundär 

insult genom att inte genomföra omvårdnadsåtgärden. Ett exempel på detta kan vara att man 

har en patient med ett instabilt ICP som utvecklat en svårbehandlad hypertermi. Patienten 

behöver vändas för att få under kyltäcket men har tidigare inte vänts på grund av att man 

riskera en sekundär insult genom vändning. Personalen får avgöra vilken insult som har minst 

negativ effekt på patienten.  För att undersöka varför dessa sekundära insulter har inträffat i 

samband med omvårdnadsåtgärder och hur många gånger som intensivvårdspersonalen inte 

utfört en omvårdnadsåtgärd i strävan att förhindra en sekundära insult kräver ytterligare 

studier. Forskning visar att sunt förnuft hos sjuksköterskorna i kombination med kritiskt 

tänkande, tillsammans med förbättrad teknologi som ger viktig information om den 

neurologiska hälsan och det kan tillsammans skapa en miljö där patienten sätts i främsta 

rummet (Albano, Commandante & Nolan, 2005).   

I ett samhälle där populationen blir äldre och äldre avspeglar sig detta på vården och vilka 

patienter som inkommer till neurointensiven i stort. Man kan tänka sig att en ökad ålder skulle 

hänga ihop med mer bakgrundssjukdomar som i sin tur bidrar till ett komplexare 

sjukdomstillstånd när patienten vårdas på neurointensiven och resulterade i fler sekundära 

insulter. Inget statistiskt signifikant samband mellan ålder och sekundära insulter (som förorsakas 

av olika omvårdnadsåtgärder) kunde dock påvisas i denna studie. Likaväl kan man tänka sig 

att en lägre medvetandegrad vid ankomst skulle indikera en allvarligare skada som i sin tur 

skulle bidra till ett mer utsatt sjukdomstillstånd och en ökad känslighet för sekundära insulter i 

samband med omvårdnadsåtgärder.  Inget statistiskt signifikant samband mellan medvetandegrad 

vid inkomst och sekundära insulter (som förorsakas av olika omvårdnadsåtgärder) kunde 

heller påvisas i denna studie. För att undersöka eventuella samband mellan dessa parametrar 

krävs större studier än med det material som tillhandhavs i denna studie.   

 Trots att resultatet inte visade någon statistisk signifikans framkom en viss tendens att vissa 

omvårdnadsåtgärder förorsakade fler sekundära insulter än andra omvårdnadsåtgärder. 
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Vändning, multiomvårdnadsåtgärd och hygien framstod ge mer frekventa sekundära insulter 

än munvård, sugning och nebulisering. Orsaken till detta kan tänkas vara att de tre 

förstnämnda omvårdnadsåtgärderna tar längre tid att utföra vilket resulterar i att 

intensivvårdspersonalen behöver mer aktivt göra en kontinuerlig bedömning om man ska 

fortsätta med omvårdnadsåtgärden eller avbryta för att stabilisera patientens värden så att inte 

en sekundär insult uppkommer.  

 Intensivvårdsjuksköterskans roll är att initiera och stödja handlingar som sänker patienternas 

ICP för att förhindra uppkomsten av sekundära insulter (Chamberlain, 1998). I analysen där 

en av omvårdnadsåtgärderna ställdes mot de övriga omvårdnadsåtgärdena föll sugning ut som 

statistiskt signifikant genom att orsaka färre sekundära insulter än förväntat. En tänkbar grund 

till detta kan vara att hosta i samband med sugning ofta sederas bort. 

I denna studie visar resultatet på att det förekommer sekundära insulter som förorsakats av 

omvårdnadsåtgärder men inget statistiskt signifikant samband (förutom sugning) kunde 

påvisas mellan de för undersökningen kontrollerade parametrarna. En del av de sekundära 

insulter som registrerats efter omvårdnadsåtgärder i denna studie bör ha kunnat undvikas 

genom en ökad medvetenhet hos personalen vad gäller följden av våra omvårdnadshandlingar 

och hur dessa kan resultera i en sekundär insult hos patienten. Men man kan dock aldrig 

frånkomma att vissa sekundär insulter alltid kommer att uppkomma på grund av patientens 

kliniska tillstånd. Det krävs därför ytterligare studier i ämnet för att kunna härleda orsaken till 

varför vissa omvårdnadsåtgärder förorsakar sekundära insulter och hur man på bästa sätt kan 

motverka att dessa uppstår.  

Intensivvårdspersonalen inom neurointensivvården har en komplex och utmanade arbetsmiljö, 

där arbetet för att förhindra uppkomsten av sekundära insulter står i centrum och ligger till 

grund för en optimal omvårdnad. Intensivvårdspersonalens fokus bör därför ligga på att hitta 

den för individen bästa behandlingen i ett försök till att utföra en optimal omvårdad och 

förebygga av uppkomsten av sekundära insulter. För att uppnå detta bör 

intensivvårdssjuksköterskans arbete baseras på evidensbaserade riklinjer, kontinuerlig 

utbildning, en integrerad multifaktoriell övervakning och ett kritiskt tänkande som hela tiden 

strävar efter en evidensbaserad kvalitetssäkring. Nilsson (2010) menar även att det finns en 

förbättringskunskap som innefattar en kunskap om; vad god patientvård innebär och hur vi vet 

detta, vilka brister som finns och hur dessa står gentemot med målen om en bättre patientvård 

och hur man konkret ska göra för att åtgärda dessa brister. Med detta kan man tänka sig att 

man bör lägga en tyngd på att öka intensivvårdspersonalen medvetenhet om följden av våra 
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omvårdnadshandlingar, hur det ser ut idag och vad har man för framtida mål. Den tekniska 

utvecklingen går fort framåt och intensivvårdspersonalen behöver verktyg att sammanställa 

all information från den multifaktoriella övervakningen så att man på ett övergripande sätt kan 

se vilka omvårdnadsåtgärder som kan riskera att förorsaka en sekundär insult. Vespa (2005) 

påpekar att en ökad komplexitet i vården kommer att bli en del av vardagen men kommer att 

underlättas av datorstyrda verktyg som tillåter vårdarna att integrera informationen i en 

förbättring av vården.  

Denna studie kan vara av vikt för att öka intensivvårdspersonalens medvetenhet och ligga till 

grund för ett utvecklingsarbete, med som mål att minska risken för uppkomsten av sekundära 

insulter till följd av omvårdnadsåtgärder på en neurointensivvårdsavdelning.  

Metoddiskussion 

Urvalet gjordes genom att alla nyinskrivna neurokirurgiska patienter över 18 år som vårdades 

på NIVA, i respirator med fungerande intrakraniell tryckmätare, under avsatt tidsperiod 

inkluderades i studien. Fyra patienter exkluderades på grund av att för liten mängd data 

registrerats. I två av fallen var grunden till den sparsamma registreringen av data oklar. Då 

mängden data på de inkluderade patienterna var relativt stor, bedöms de fyra exkluderade 

patienterna inte spela nämnvärt in på resultatet.  Den stora mängd data som har samlats in i 

studien har dock ett problem då många mätningar är gjorda på några få patienter medan några 

patienter har väldigt få mätningar. Enskilda patienters känslighet kan därför fått ett stort 

genomslag på resultatet. 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av dataprogrammet Odin som registrerar minut för minut 

data med patientens vitala parametrar. Även handskriven data av ansvarig personal användes.  

Multimodal monitorering förser vårdpersonal med en mängd olika data, men tekniker behövs 

för att hjälpa till i analysen och integreringen av all data i kliniken (Tisdall & Smith, 2007). 

Odin verkar som en av de tekniker som hjälper vårdpersonalen att analysera datan genom att 

samla värden, som ligger inom de gränser för sekundära insulter, i lättöverskådliga tabeller. 

Problemet är dock att dessa tabeller bara redovisar när en sekundär insult redan inträffat och 

ger ingen översikt hur detta kan undvikas. I datainsamlingen registrerade ansvarig personal 

när olika omvårdnadsåtgärder genomförts för att se huruvida dessa i sig gav upphov till 

sekundära insulter hos patienten. I dag finns inget lättillgängligt sätt att registrera vad som 

görs med patienten omvårdnadsmässigt och som samtidigt kan kopplas ihop vad som händer 

med patientens vitala parametrar.  All registrering har i denna studie skett i efterhand vilket 
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kan ha gett felkällor på den exakta tid när omvårdnadsåtgärden utförts. Detta kan ha påverkat 

resultatet då minuterna räknas exakt, på grund av att en sekundär insult uppkommit då värden 

inom de gränser för sekundära insulter varat i mer än fem minuter.  

En annan felkälla kan ha uppkommit om den inkluderade patienten behandlats med 

ventrikeldränage då huvudets position måste vara exakt för att erhålla rätt mätvärde. Vid 

vändningar kan detta ha påverkat resultatet om inte ventrikeldränaget läge ändrats omedelbart. 

För att undvika denna felkälla bör framtida studier endast inkludera patienter med 

intracerebrala parenkym-mätare. Detsamma gäller mätvärdena för artärtrycket som 

tillsammans med ICP ger ett värde för CPP. Om artärtrycksdomen inte är i rätt position kan 

felaktiga värden uppmätas.  

Multimodal data ger en större förståelse av den individuella patofysiologin och ger en 

möjlighet till skräddarsydda behandlingsstrategier istället för strikt följsamhet mot universella 

fysiologiska mål (Tisdall & Smith, 2007). I vidare undersökningar bör därför undersökas hur 

man lätt kan registrera omvårdnadsåtgärder utan att fördröja varken registreringen av 

omvårdnadsåtgärden och utförandet av själva omvårdnadsåtgärden hos patienten. Om detta 

lyckas kan man snabbt få en överblick över vilka omvårdnadsåtgärder som kan ge sekundära 

insulter och hur man då kan motverka att dessa uppstår. Forskning visar att individuell 

behandling med hjälp av multimodal monitorering har möjligheten att förbättra patienters 

outcome efter TBI (Tisdall & Smith, 2007).  

Tillvägagångssättet har i det stora hela fungerat bra. Givetvis har fler omvårdnadsåtgärder 

utförts än de som registrerats under studiens tidsperiod men i den kliniska verkligheten kan 

patientansvar över två patienter och samtidig registrering data för forskning ibland vara 

svårgenomkomligt. I framtida studier inom ämnet kan det därför vara bra om en oberoende 

observatör kan registrera data oavsett vad som händer i vårdsituationen. Utöver de icke 

registrerade omvårdnadsåtgärderna återfanns även ett litet bortfall, av de på pappershäften 

registrerade omvårdnadsåtgärderna, då klockslaget var otydbart på grund av handstil.  

I analysen skapades en omvårdnadskategori som kallades multiomvårdnadsåtgärd grund av att 

flera omvårdnadsåtgärder utfördes så tätt att det inte gick att särskilja effekten av en och en. 

Detta tillförde studien ytterligare data att bearbeta och sågs som en intressant vinkel om man 

kunde se huruvida multiomvårdnadsåtgärder orsakade sekundära insulter i större utsträckning 

än omvårdnadsåtgärder som utfördes en och en. 
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Studiens resultat har en klar koppling till den kliniska verksamheten på NIVA då man kan se 

att omvårdnadsåtgärder i sig kan resultera i sekundära insulter vilket påvisar att individuell 

anpassad omvårdnad är av vikt för att undvika onödig sekundära insulter på patienter inom 

neurointensivvården.  Att omvårda neurointensivvårds patienter är komplext och involverar 

evidensbaserad kunskap och minut för minut baserad bedömning av den multifaktoriella 

övervakningen och en holistisk syn på omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskans roll är 

ovärderlig, då det är dennes ansvar att balansera alla parametrarna inom omvårdnaden. När 

man nått en balans i detta finns det en möjlighet att förebygga sekundära insulter och försäkra 

den bästa möjliga outcome för patienten (Chamberlain, 1998).  

Slutsats  

På en neurointensivvårdsavdelning utförs dagligen mängder av omvårdnadsåtgärder och lite 

mindre än var 10:e orsakar en sekundära insult hos patienterna i den här studien. Det är därför 

av stor vikt att intensivvårdsjuksköterskan är medveten om och tydlig i sin ansvarsroll genom 

att aktivt planera, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet. Detta genom att varje 

omvårdnadssituation bedöms, utifrån gällande parametrar, för att förhindra uppkomsten av 

sekundära insulter.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

 

Omvårdnadsåtgärder: 

0. Munvård (tandborstning, corsedyl) 

1. Vändning 

2. Sugning (övre- och nedre luftvägar) 

3. Nebulisering (inhalation med NaCl och combivent via respirator) 

4. Morgontvätt (övre toalett, framsida) 

5. Kvällstvätt (övre- och nedre toalett, fram- och baksida samt byte av lakan) 

6. Kontrakturprofylax  

7. Hygien 
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Bilaga 2. 

 

Observationsstudie av omvårdnadsåtgärder registrerade på ODIN 

Syftet med studien är att titta på sekundära insulter i samband med olika omvårdnadsåtgärder. 

Målet med studien är att se vilka patienter som är mer känsliga för vissa omvårdandsåtgärder 

och hur vi kan förbättra vården för dessa.  

Alla patienter över 18 år som kommer till NIVA och som vårdas med respirator och 

intrakraniell tryckmätare skall delta i studien. Studien skall omfatta 30 patienter i den akuta 

delen av insjuknandet. Registreringen skall påbörjas så snart som möjligt efter att patienten 

fått sin tryckmätare dock senast inom 24 timmar efter att tryckmätaren lagts in och fortgå i 7 

dagar. 

Detta häfte innehåller ett papper för varje dag patienten är med i studien. På varje papper ska 

ni dokumentera det klockslag för när ni påbörjar en omvårdnadsåtgärd. Klockslaget kan även 

skrivas in direkt på Odin. Instruktioner om vad ni skall dokumentera och hur ni skall göra 

finns på varje sida. Sist i häftet finns information hur ni dokumenterar på Odin. När vi 

påbörjar ett nytt dygn kl 06.00 vänder ni alltså blad i häftet, skriver dagens datum längst upp 

till höger och fortsätter att skriva på det nya papperet.  

Om patienten extuberas eller om tryckmätaren avlägsnas permanent (gäller inte om patienten 

skall få en ny tryckmätare) innan 7 dagar har gått skrivs detta på raden nedanför. Häftet läggs 

sen till sekreteraren och studien avslutas. Häftet kodas därefter och ingen slut data går att 

spåras till patient. 

Kontrollera innan studien påbörjas att: 

- Rätt personnummer är inskrivet på Odin       (Ja) 

- Märk alla papper i häftet från dag 1-7 med personnummer        (Ja) 

Studien avslutas innan 7 dagar har gått pga: 

- Patient extuberas          datum ..... 

- Tryckmätaren avlägsnas permanent         datum ..... 

-  

Vid frågor ring gärna hem om jag inte är på jobbet. 

Tack så mycket för er hjälp! Mvh Erika 
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     Dag 1-7 ...... (datum) 

 

Observationsstudie av omvårdnadsåtgärder registrerade på ODIN 

Detta skall utföras av sjuksköterska/undersköterska: 

1. Skriv ner exakt klockslag då ni påbörjar en någon av nedanstående 
omvårdnadsåtgärder, antingen på bifogad lista eller direkt i Odin. 

2. Om patienten har v-dränage är det VÄLDIGT VIKTIGT att ni ställer in rätt höjd 
direkt då patienten ändrar läge (t.ex. läggs plant) även om det bara är för några 
minuter. 

3. För sedan över klockslagen på Odin om ni har möjlighet (Se bilaga längst bak). Stryk 
över de klockslag som blivit överförda till Odin så att det bli lättare för mig att 
överföra de som inte hunnits med. 

Omvårdnadsåtgärder som skall registreras: 

0.   Munvård (tandborstning, corsedyl) 
1. Vändning 
2. Sugning (övre- och nedre luftvägar) 
3. Nebulisering (inhalation med NaCl och combivent via respirator) 
4. Morgontvätt (övre toalett, framsida) 
5. Kvällstvätt (övre- och nedre toalett, fram- och baksida samt byte av lakan) 
6. Kontrakturprofylax  
7. Hygien (t.ex. blöjbyte)  

 

Tid Omvårdnadsåtgärd Tid Omvårdnadsåtgärd 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Se första sidan för mer info om studien! Vänd blad kl 06.00. 

OBS! Om det ej går att skriva in omvårdnadsåtgärderna på Odin, gå ur programmet genom att 
klicka på X högst i högra hörnet. Klicka sen på ikonen för Odin på skrivbordet, kontrollera att 
det är rätt personnummer och påbörja registrering av omvårdnadsåtgärderna.  

  

Patient id 
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Bilaga 3. 
 

Kära Kollegor! 

Den (startdatum för studien) kommer min studie av sekundära insulter i relation till 

omvårdnadsåtgärder att starta. Från startdatumet skall alla patienter som behandlas med 

respirator och intrakraniella tryckmätare (ventrikeldränage, Codman och Neurovent) tas med i 

studien. Totalt skall data från 30 patienter samlas in.  Varje patient skall vara med i upp till sju 

dagar, med början från den dag då patienten anländer till oss på NIVA och fått en intrakraniell 

tryckmätare.  För att kunna genomföra studien behöver jag er hjälp! 

På studiedagarna har en presentation visats om studiens syfte, mål och genomförande. Här 

kommer en sammanfattning av detta! 

Syftet med studien är att titta på sekundära insulter i samband med omvårdnadsåtgärder. 

Målet med studien är att få information som kan förbättra vården för våra patienter. 

Genomförande: 

1. När en ny patient i respirator kommer till NIVA, kontrollera att rätt personnummer 

finns inskrivet på Odins bildskärm. 

2.  Alla utförda omvårdnadsåtgärder (se nedanstående lista) skall skrivas in på Odins 

monitor vid den tidpunkt som omvårdnadsåtgärden påbörjades. Se bilaga för bild 

instruktion av registrering på Odin.  

Lista på omvårdnadsåtgärder som skall registreras 

• Munvård (tandborstning, corsedyl) 
• Vändning 
• Sugning (övre- och nedre luftvägar) 
• Nebulisering (inhalation med NaCl och combivent) 
• Morgontvätt (övre toalett) 
• Kvällstvätt (övre- och nedre toalett samt byte av lakan) 
• Kontrakturprofelax  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar   
Erika Steffansson 

 


