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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Traumatisk skallskada drabbar relativt många och leder till personligt lidande och 

finansiell belastning för individ och samhälle då majoriteten får en svår till medelsvår 

funktionsnedsättning efter vårdtiden. På 1970-talet påvisades ett signifikant samband mellan 

högt ICP och sekundära hjärnskador. I studier där ICP >20 mmHg har förekommit kunde 

signifikant sämre utfall ses.  

Syfte Syftet med studien var att med hjälp av omvårdnadsprocessen observera 

intensivvårdssjuksköterskans identifiering och vidtagande av omvårdnadsåtgärder vid ett högt 

ICP samt utvärdera de utförda omvårdnadsåtgärderna.  

Metod Prospektiv tvärsnittsundersökning, där sju intensivvårdssjuksköterskor och fem 

patienter observerades med hjälp av ett observationsformulär. 

Resultat 51(73 %) av de höga ICP normaliserades inom en minut och 

intensivvårdssjuksköterskan uppskattades ha observerat högt ICP i 50(71 %) av tillfällena 

inom en minut. 19(27 %) tillfällen observerades inte och 11(65 %) av omvårdnadsåtgärderna 

skedde inom en minut. Omvårdnadsåtgärder som utfördes var administrering av bolusdos med 

läkemedel (35 %) eller dränera likvor (35 %). Efter utförd omvårdnadsåtgärd normaliserades 

högt ICP inom en till två minuter, 7(41 %), och 4(24 %) normaliserades inom två till tre 

minuter. 

Slutsats Majoriteten av tillfällena med högt ICP uppmärksammades inom en minut och 

vanligast förkommande omvårdnadsåtgärderna var administrering av bolusdos sederande 

läkemedel eller dränera likvor. Av de tillfällen med intrakraniell hypertension som inte blev 

observerade var enbart ett par tillfällen ihållande i längre än en minut och samtliga 

normaliserades spontant inom två minuter. Intensivvårdssjuksköterskorna identifierade och 

effektivt åtgärdade intrakraniell hypertension snabbt, vilket kan bidra till ett bättre utfall för 

patienterna.  

 

 

Nyckelord Traumatisk skallskada, sekundära hjärnskador, intrakraniell hypertension, 

omvårdnadsåtgärder, utfall 

 

 

 

 

 



	  

ABSTRACT 

Background Due to traumatic brain injury a financial burden is placed on the individual as 

well as the society and personal suffering also occurs. A significant correlation between 

elevated ICP and secondary injury was found in the 1970s. Significantly worse outcome was 

found in a numerous of studies where ICP >20mmHg occurred.  

Objective The aim of this study was to observe intensive care nurses nursing interventions 

and its efficiency to decrease ICP by using Orem’s Self-care deficit theory. 

Methods A prospective observational study. Seven intensive care nurses and five patients 

were observed. 

Results 51(73%) of the observed ICP >20mmHg were normalized within the minute. The 

intensive care nurses were estimated to have observed an on-going intracranial hypertension 

in 50(71 %) within the minute. 19(27 %) went unnoticed and 11(65 %) of the nursing 

interventions were executed within the minute. Nursing interventions executed were 

administration of a sedative (35 %), drainage of cerebrospinal fluid (35 %). Elevated ICP was 

normalized in 7(41 %) within two minutes and 4(24 %) within three minutes due to the 

nursing intervention. 

Conclusion Intensive care nurses noticed the majority of occasions with elevated ICP within 

one minute. The most commonly used nursing intervention was to administrate a sedative or 

to drain cerebrospinal fluid. All of the elevated ICP that went unnoticed normalized 

spontaneously within two minutes. The fast identification of and treated intracranial 

hypertension are likely to have contributed positively in the patient’s outcome. 

 

Keywords Traumatic brain injury, secondary brain injury, intracranial hypertension, nursing 

interventions, outcome 
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BAKGRUND 
Traumatisk skallskada drabbar relativt många och leder till personligt lidande (Feigin et al., 

2013) och finansiell belastning för både individ och samhälle då majoriteten får en svår till 

medelsvår funktionsnedsättning efter vårdtiden (Murray et al., 1999). Ett högt intrakraniellt 

tryck (ICP) är en vanlig komplikation vid skallskador och kan leda till sekundära hjärnskador 

vilket försämrar både patientens chans till överlevnad och ger sämre utfall, det vill säga hur 

bra en patients hjärnfunktion är bevarad efter vårdtiden (Chamberlain, 1998). Ett ICP över 20 

mmHg, det vill säga en intrakraniell hypertension (Stein et al., 2013), är associerat med ökad 

morbiditet och sämre utfall efter vårdtiden på sjukhus, det ska därför eftersträvas att ICP-

stegringar förebyggs eller så ska tiden då ICP är högt minimeras (Stein et al., 2013). Redan på 

1970-talet påvisades ett signifikant samband mellan ett högt ICP och sekundära hjärnskador 

(Reilly, Adams, Graham & Jennett, 1975) och i flera studier där ICP >20 mmHg har 

förekommit kunde ett signifikant sämre utfall ses (Juul, Morris & Marshall, 2000). 

ICP är det tryck som finns i hjärnan och det spinala rummet och normalt ska det ligga mellan 

5-15 mmHg. Inom neurointensivvård kan ett tryck på 20 mmHg tolereras och ett ihållande 

högt tryck kräver behandling (Blommengren & Ohlgren, 2007). Det ingår i en 

intensivvårdssjuksköterskas arbete att upprätthålla ett normalt ICP för att minska risken för 

sekundära hjärnskador och sämre utfall för patienten (Chamberlain, 1998) 

Omvårdnadsåtgärder som utförs för att sänka ett högt ICP kan vara att administrera en 

bolusdos sederande läkemedel, dränera likvor (Johannigman et al., 2015) eller ändra 

patientens läge i sängen (Reinprecht et al., 2003). 

Incidens av traumatiska skallskador 

Incidensen av traumatiska skallskador i norra Sverige var 354/100,000 invånare och år 

(Styrke, Stålnacke, Sojke & Björnstig, 2007) Traumatisk skallskada drabbar främst barn, unga 

vuxna och äldre i åldern 75 år och uppåt. De flesta skador inträffar i hemmet, på fritiden eller 

i trafiken (Scholten, Haagsma, Panneman, van Beeck & Polinder, 2014). I en studie av 

Murray et al. (1999) samlades data in från över 1000 patienter med skallskador i Europa och 

medelåldern hos dessa patienter var 38 år. Av patienterna klassificerades mer än hälften ha en 

allvarlig skallskada. Enligt Feigin et al. (2013) leder traumatisk skallskada till en finansiell 

belastning både för den enskilde individen och samhället.  
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I Nederländerna beräknas kostnaderna för alla traumatiska skallskador, oavsett 

allvarlighetsgrad, vara 314,6 miljoner euro per år (Scholten et al., 2014). Patienter med en 

svår skallskada vårdades i snitt 21 dagar på en intensivvårdsavdelning och majoriteten av 

dessa patienter avled inom tre månader (Stenberg, Koskinen, Levi & Stålnacke, 2013).  

Traumatisk skallskada är en av de vanligaste orsakerna till långtidshandikapp hos yngre 

människor (Feigin et al., 2013). Det är mer vanligt att drabbas av livslånga handikapp än 

kortare handikapp (Scholten et al., 2014). Sex månader efter utskrivning från sjukhus visade 

det sig att mer än en tredjedel av studiepopulationen hade en medelsvår till svår 

funktionsnedsättning (Murray et al., 1999). Det var 69 % av dem som drabbats av en 

traumatisk skallskada som dog en förtidig död (Scholten et al., 2014) och skallskadade 

patienter hade en signifikant högre risk att dö i förtid i förhållande till kontrollgruppen (Fazel, 

Wolf, Pillas, Lichtenstein & Långström, 2014). Detta bekräftar en studie gjord av Ulfarsson et 

al. (2014) där det visade sig att patienterna med en traumatisk skallskada hade signifikant 

högre risk för dödsfall i förtid och en tredjedel av studiepopulationen dog inom tio år efter 

skadetillfället.  

I en studiepopulation i Europa där 1005 neurokirurgiska patienter inkluderades hade 40 % 

drabbats av en subarachnoidalblödning (Murray, 1999). Hu, Wang och Luo (2013) studerade 

266 patienter med intracerebralt hematom, det visade sig att 24 % av patienterna avled, 50 % 

hade bestående men och 22 % blev helt återställda efter sjukdomstillståndet. 

Primär och sekundär hjärnskada 

Inom neurointensivvård klassificeras en skada eller tillstånd som primär eller sekundär 

hjärnskada och neurokirurgiska patienter drabbas av båda i olika utsträckning. Den primära 

skadan innebär förstörelsen av hjärnan som sker vid till exempel ett trauma medan den 

sekundära skadan som kan uppkomma beror på efterföljande patologiska processer 

(Stubberud, 2009). Sekundära hjärnskador orsakas av sekundära insulter som till exempel 

hypoxi, hypotension, lågt cerebralt blodflöde och högt intrakraniellt tryck (ICP) (Chamberlain 

1998).  

Minutiös monitorering är av största vikt för patienter på en intensivvårdsavdelning med 

traumatisk skallskada för att snabbt upptäcka och behandla sekundära insulter i syfte att 

minimera sekundära hjärnskador (Bellander et al., 2011). Däremot har det i en studie av 
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Christensen, Dodds, Sauer & Watts (2014) visat sig att intensivvårdssjuksköterskor upplever 

att på grund av alla de gånger som övervakningsutrustningen larmar men ingen åtgärd krävs, 

så minskar deras reaktionsförmåga för pågående larm samt att uppkomsten av att tysta larmen 

eller att ställa om larmgränserna ökar. 

År 1965 rapporterades den första kontinuerliga ICP-mätningen hos patienter med akut 

skallskada. Dessförinnan mättes kontinuerligt ICP endast hos patienter med intrakraniell 

hypertension som inte berodde på trauma (Lundberg, Troupp & Lorin, 1965). Kontinuerlig 

mätning av ICP kan göras i det akuta skedet utan att patienten utsätts för en för stor risk. ICP 

monitoreras invasivt med en intrakranielltryckmätare, då antingen via en intraventrikulär- 

eller en parenkymtryckmätare (Morgenstern et al., 2010; Yuan et al., in press). Riskerna med 

ICP-mätning är infektion och blödning intrakraniellt. Risken är större då ventrikeldränage 

används jämfört med en parenkymtryckmätare (Morgenstern et al., 2010).  

I studier av Clayton, Nelson & Manara (2004) och Elf, Nilsson & Enblad (2002) studerades 

patienter som drabbats av traumatiska skallskador. Ett program för sekundära insulter och ett 

standardiserat behandlingsprotokoll infördes med fokus på vikten av att undvika sekundär 

hjärnskada. Efter införandet av detta protokoll minskade dödligheten och utfallet för 

skallskadade patienter förbättrades (Clayton et al., 2004; Elf et al., 2002).  

Enligt Jones et al. (1994) blir en sekundär insult skadlig och försämrar patientens utfall vid 

ihållande fem, eller fler, minuter och att korta durationer av sekundära insulter är vanligt hos 

skallskadade patienter. Vid förekomst av sekundära insulter är det större risk att patienten 

avlider eller får sämre utfall efter tiden på sjukhus (McHugh et al., 2007). Även en studie från 

Sarrafzadeh et al. (2001) visade signifikant data vad gäller att ett högt ICP är en stor faktor i 

patientens utfall efter tiden på sjukhus. Variationer i ICP tenderar att vara av stor vikt för 

utvecklingen av cerebral dysfunktion efter en akut skallskada (Lundberg, Troupp & Lorin, 

1965). Juul et al. (2000) genomförde en studie där man kunde se att ett högt ICP var en stark 

faktor som bidrar till ett sämre utfall för patienten. Detta bekräftades i en studie av Stein et al. 

(2013) där ju fler tillfällen patienten hade en intrakraniell hypertension med ICP över 20 

mmHg, kunde ett signifikant sämre utfall påvisas. Det påvisades även att inom de första fem 

dagarna kunde de högsta ICP-stegringarna ses och av ICP-stegringar med fem procents 

ökning blev det 21 % större risk för sämre utfall efter sjukhusvistelsen.  
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Omvårdnadsåtgärder vid högt ICP 

I en studie av Johannigman et al. (2015) studerades elva patienter med en intraventrikulär 

tryckmätare som transporterades med flyg till ett annat sjukhus. I studien visade det sig att det 

skedde en ICP-stegring av både yttre stimuli, såsom ljud och vibrationer, men även av den 

accelererande och decelererande kraften. Åtgärderna som utfördes för att sänka ICP var att 

antingen dränera likvor eller att ge en bolusdos med sederande läkemedel. 

Propofol är det mest använda läkemedlet för sedering av patienter med neurokirurgiska 

diagnoser (Erdman et al., 2014). I en studie sederades en grupp med morfin och en grupp med 

propofol. Gruppen som fick propofol hade lägre ICP tredje dagen jämfört med gruppen som 

fick morfin. Patienterna som sederats med morfin hade ett ökat behov av att dränera likvor än 

de som sederats med propofol. Det användes mindre muskelrelaxantia och benzodiazepiner 

till gruppen som fick propofol, dock användes vasopressorer och mannitol i större 

utsträckning än hos gruppen som fick morfin. Sex månader efter skadetillfället hade gruppen 

som fick propofol bättre återhämtning och mindre mortalitet än gruppen som fick morfin. 

Bäst utfall, det vill säga hur väl hjärnfunktionen är bevarad, hade patienterna som fick 

propofol i hög dos (Kelly et al., 1999). En bolusdos propofol sänker ICP första timmen och 

under andra timmen ökade ICP obetydligt (Colton et al., 2014). Propofol är säkert och 

effektivt att använda till patienter med traumatisk skallskada. Patienten får snabbt tillbaka 

medvetandet då infusionen stängs av, jämfört med midazolam, dock kan hypertriglyceridemi 

uppkomma (Sanchez-Izquierdo-Riera et al., 1998). 

Om både den basala och specifika omvårdnaden utförs på korrekt sätt minskar risken för 

uppkomsten av sekundära hjärnskador. Det är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan att 

balansera mellan behovet av omvårdnad och risken att omvårdnaden orsakar högt ICP. Det 

ingår därför i intensivvårdssjuksköterskans arbete att upprätthålla ett normalt ICP hos 

patienten för att minska risken för cerebral ischemi och därmed sekundära hjärnskador 

(Chamberlain, 1998). Neurokirurgiska intensivvårdspatienter behöver specifik omvårdnad 

såsom övervakning av ICP, cerebralt perfusionstryck samt puls- och blodtrycksövervakning. 

Bland annat så ska ICP, blodtryck, ventilatorsinställningar och blodsocker ska dokumenteras. 

Komplikationer på grund av immobilitet ska förebyggas genom mobilisering i den mån 

patienten klarar av det (Morgenstern et al., 2010). 
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I en studie av McNett (2009) fick intensivvårdssjuksköterskor ett formulär som handlade om 

ett fiktivt patientfall. Intensivvårdssjuksköterskorna skulle bedöma patientens risk för 

sekundär hjärnskada, vilken omvårdnad situationen krävde samt när en annan disciplin bör 

konsulteras. Det som spelade roll i bedömningen och förmågan att förutse risk för sekundära 

hjärnskador var främst tiden på dygnet, intensivvårdssjuksköterskan hade lättare att göra 

bedömningen på ett dagskift. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet spelade också roll i 

bedömningen och förmåga att förutse risk för sekundära hjärnskador men inte i lika stor 

utsträckning som tiden på dygnet. McNett, Doheny, Sedlak och Ludwick (2010) gjorde en 

fortsättning av studien ovan med samma typ av metod. Resultatet visar att det behövs en 

standardiserad och evidensbaserad metod som riktar sig till intensivvårdssjuksköterskor för att 

vårda patienter med risk för sekundär hjärnskada till följd av traumatisk skallskada. 

Omvårdnad är viktigt för att upprätthålla ett stabilt ICP (Mitchell, 1986). Omvårdnadsåtgärder 

kan både höja och sänka ICP (McNett et al., 2010).  Omvårdnad som har visat sig sänka ICP 

är vridning av huvudet, 30 graders höjd huvudända, sugning av luftvägar och passiv vändning 

(Mitchell, 1986). Omvårdnadsåtgärder såsom ändring av läge i sängen kan sänka ett högt ICP 

(Reinprecht et al., 2003). Ytterligare omvårdnadsåtgärder för att sänka ett högt ICP är att 

minska det venösa återflödet genom att ha höjd huvudända och att hålla halsen rak, men det 

ses även en ICP-sänkning vid ytterligare administrering av sederande läkemedel (McNett & 

Gianakis, 2010). Patienter med ökad risk för sekundära insulter ska identifieras och vård och 

behandling ska planeras noga (Nyholm, Steffansson, Fröjd, Enblad, 2014). Alla 

omvårdnadsåtgärder, till exempel munvård till patienter med neurokirurgiska sjukdomar och 

skador bör vägas mot risken för högt ICP (Szabo, Grap, Munro, Starkweather, Merchant, 

2014).  

Teoretiskt ramverk 

Inom vårdvetenskap finns olika konsensusbegrepp varav omvårdnad identifierats som ett av 

dessa begrepp (Hall, 2012). Omvårdnad innefattar handlingar som vårdaren utför med syfte 

att åtgärda omvårdnadsproblem som tillkommer. Omvårdnadens beståndsdelar är: 

bestämningar, identifiering, planering, intervention och utvärdering (Bergbom, 2012). 

Vårdandets främsta uppgift är att hjälpa patienterna att återgå till sitt habitualtillstånd 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  
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I amerikansk omvårdnadslitteratur introducerades, under 1960-talet, begreppet 

omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen innehåller två centrala begrepp, det vill säga 

problemlösning och samspel mellan sjuksköterska och patient. Utefter denna 

omvårdnadslitteratur utformade Orem en egen omvårdnadsprocess vid namn ”Self-care 

deficit theory” (Skaug & Andersen, 2005). Orems omvårdnadsprocess utgår ifrån att bedöma 

en patients behov av stöd där dennes självständiga förmåga till egenvård inte räcker till.  

Teorin beskrivs mer specifikt som ett fastställande om varför patienten behöver omvårdnad, 

utformandet av ett system för omvårdnaden, att planera omvårdnadsåtgärder samt att följa 

upp resultatet av dessa omvårdnadsåtgärder (Orem, 2001). 

 

Enligt Orem (2001) kan omvårdnadsprocessen kan delas in i tre faser. I fas ett ska 

omvårdnadsproblemet identifieras och omvårdnadsbehovet analyseras. I fas två beslutas det 

om vilka åtgärder som vidtas och en förberedelse sker. Förberedelsen görs enligt tre system; 

det fullständigt kompenserade, det delvis kompenserade eller det stödjande och undervisande 

systemet. Inom intensivvård används oftast det fullständigt kompenserande systemet då 

patienten är medvetslös eller befinner sig i en akut fysisk eller psykiskt kristillstånd. Detta 

innebär att patienten själv inte medverkar i omvårdnadsåtgärden utan det är 

intensivvårdssjuksköterskan som utför den. I tredje och sista fasen utförs 

omvårdnadshandlingen efter valt system för att sedan följas upp och utvärderas (Orem 2001; 

Kristoffersen 1998). 

 

Omvårdnadsprocessens första steg är att identifiera ett omvårdnadsproblem (Orem, 2001). Ett 

ICP över 20 mmHg är ett omvårdnadsproblem som måste åtgärdas (Szabo et al., 2014). Den 

andra fasen är att bedöma vilken åtgärd som ska utföras (Orem 2001) och det kan till exempel 

vara ändring av patientens läge i sängen (Reinprecht et al., 2003) eller att ge bolusdos av 

sederande läkemedel (Colton et al., 2014). I sista fasen utförs omvårdnadsåtgärden för att 

sedan utvärdera resultatet (Orem 2001; Kristoffersen 1998). Vid justering av patientens läge i 

sängen kunde ett signifikant lägre ICP ses fem minuter efter utförandet (Olson, McNett, 

Lewis, Riemen & Bautista, 2013). 
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Problemformulering 

Ett ihållande högt ICP utan behandling kan ge sekundära hjärnskador vilket minskar chansen 

till överlevnad och optimalt utfall, dock finns det ingen vetskap gällande vid vilket tryck eller 

duration som en hjärncell dör. Intensivvårdssjuksköterskan är ansvarig för att monitorera och 

övervaka patienten för att tidigt uppmärksamma högt ICP och därefter vidta 

omvårdnadsåtgärder för att normalisera trycket. Det är få studier gjorda på vilka 

omvårdnadsåtgärder som används vid högt ICP och vilka omvårdnadsåtgärder som är 

effektiva för att sänka högt ICP. Det behövs vidare omvårdnadsforskning kring hur ICP sänks 

med omvårdnadsåtgärder då det saknas kontrollerade studier och starka vetenskapliga 

underlag. Genom att använda omvårdnadsprocessen kunde hela proceduren kring 

omvårdnadsåtgärden studeras.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att med hjälp av omvårdnadsprocessen observera 

intensivvårdssjuksköterskans identifiering och vidtagande av omvårdnadsåtgärder vid ett högt 

ICP samt utvärdera de utförda omvårdnadsåtgärderna.  

 

Frågeställningar  

 

Omvårdnadsprocessen 

 

Frågeställningar 

 

Identifiering av ett  

Hur lång tid tar det från det att ICP överstiger 20 mmHg tills det 

observeras av ansvarig intensivvårdssjuksköterska? 

omvårdnadsbehov Hur lång tid tar det från att intensivvårdssjuksköterskan har 

observerat ett högt ICP till en första omvårdnadsåtgärd vidtas? 

Genomförande av 

omvårdnadsåtgärd 

 
Vilka omvårdnadsåtgärder vidtas vid högt ICP? 

Utvärdering av utförd 

omvårdnadsåtgärd 

Hur lång tid tar det för ett högt ICP att normaliseras efter utförd 

omvårdnadsåtgärd? 
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METOD 

Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som valdes till denna studie var av kvantitativ design. Detta då syftet 

var att genomföra en prospektiv tvärsnittsundersökning där intensivvårdssjuksköterskors 

omvårdnadsåtgärder vid ett förhöjt ICP observerades (Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering[SBU], 2013). 

 

Urval 

Till denna studie genomfördes ett bekvämlighetsurval där patienter inneliggande på 

Neurointensiven (NIVA) på ett universitetssjukhus i Sverige vid mättillfällena inkluderades. 

Inklusionskriterier var att patienten skulle vara över 18 år och ha ett instabilt ICP, vårdas i 

respirator, ha en intrakraniell tryckmätare som inte är öppen och patienten skulle ha en 

neurokirurgisk diagnos. Med instabilt ICP menades att patienterna var i behov av en 

intrakraniell tryckmätare som kontinuerligt mätte ICP och krävde behandling för att 

normalisera det höga trycket. En öppen intrakraniell tryckmätare omöjliggör högt ICP då den 

ställs in på ett specifikt maxtryck för att dränera likvor vid tryckstegring över den inställda 

gränsen. Av denna anledning exkluderas dessa patienter ur studien. Ytterligare 

exklusionskriterier var patienter som inte tillhörde neurokirurgen samt palliativa patienter. 

 

Då observationerna ägde rum på en specifik avdelning innebar det att samma patient och 

intensivvårdssjuksköterska blev observerade vid flera tillfällen under studiens gång. 

Observatörerna tog inte hänsyn till om ICP steg i vila eller vid aktivitet och observerade vid 

båda situationerna. Aktivitet innebar då patientansvarig personal utförde omvårdnadsåtgärder, 

till exempel munvård, sugning i endotrachealtub eller andra medicinska åtgärder. 

 

Det var totalt sju intensivvårdssjuksköterskor som blev observerade och fem patienter med 

totalt 70 tillfällen då ICP var över 20 mmHg. De observerade intensivvårdssjuksköterskorna 

var i olika åldrar och hade olika lång erfarenhet, majoriteten var kvinnor. Patienterna som 

observerades hade olika neurokirurgiska diagnoser där hälften av gruppen hade varit med om 

ett trauma. Kön- och åldersfördelningen mellan patienterna var jämt fördelad. Urvalet och 

datainsamlingen pågick under ett par veckor i april, 2015. 
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Datainsamlingsmetod 

Varje kategori i observationsprotokollet(se bilaga 1 & 2) förklarades entydig. Systemet med 

kategorier resulterade i en checklista vilken användes då observationen utfördes (Polit & 

Beck, 2013). Observationsprotokollet utgick ifrån omvårdnadsprocessen genom punkterna; 

hitta ett omvårdnadsproblem, genomförandet av en omvårdnadsåtgärd och utvärdering av 

resultatet. I omvårdnadsprocessen ingår även fasen planering vilket inte ingick i 

observationsprotokollet, detta då observatörerna inte frågade intensivvårdssjuksköterskan hur 

denne planerade att sänka ett högt ICP.  

 

Vid tidpunkten för observationen fanns inget observationsprotokoll som kunde besvara syftet 

och frågeställningarna, varav att det beslöts att ett observationsprotokoll skulle utformas 

enkom för observationsstudien. Observationsprotokollet som användes bestod av två separata 

dokument. Det första dokumentet bestod av den del av observationsprotokollet som 

observatören använde för att anteckna tidpunkter, ICP-värden och omvårdnadsåtgärder, detta 

kodades med siffrorna 1-7. I det andra dokumentet antecknades patientens kön, ålder och 

sjukdomstillstånd och kodades med bokstäverna a-g. Observationsprotokoll nummer ett 

tillhörde dokumentet med bokstaven a och protokoll nummer två med bokstaven b, och så 

vidare.  

 

I observationsprotokollets första dokument antecknade observatören när ICP steg över 20 

mmHg och det högsta observerade ICP under det tillfället. Observatören antecknade sedan 

den uppskattade tiden det tog för intensivvårdssjuksköterskan att identifiera ett högt ICP. 

Därefter dokumenterades det vilken omvårdnadsåtgärd som användes samt tiden från att ICP 

steg över 20 mmHg till dess att ICP normaliserades. Om intensivvårdssjuksköterskan använde 

sig av flera omvårdnadsåtgärder för att sänka ett högt ICP dokumenterades samtliga av dessa 

åtgärder i protokollet. De mest troliga omvårdnadsåtgärderna kodades som nummer för att det 

skulle gå snabbt att anteckna.  

 

En pilotstudie genomfördes för att testa observationsprotokollet och om tiden för 

observationen var rimlig. Observationsprotokollet behövdes inte förändras och den avsatta 

tiden för observationen var tillräcklig, varav data från pilotstudien inkluderades till resultatet. 

 



10 
 

Tillvägagångssätt 

Författarna ansökte tillstånd för studien hos verksamhetschef och avdelningschef. Personalen 

på NIVA informerades gällande studien genom ett informationsbrev i personalrummet, 

information skrevs ut på intranätet samt att författarna informerade den patientansvariga 

intensivvårdssjuksköterskan inför varje observation. I informationen framgick det vilka 

författarna är, studiens syfte och metod samt att närvarande personal hade rätt att frånsäga sig 

ett deltagande i studien samt att observatörernas roll var helt passiv och hade därför inget 

patientansvar. Varje observationstillfälle pågick i maximalt två timmar. Kontakt med NIVAs 

platschef togs dagligen för att fråga om det fanns patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Observationsprotokollet är utformat enligt Codex’s regler och riktlinjer för forskning 

(CODEX, 2015). Detta innebär att det som antecknades under observationen inte kunde 

härledas till en specifik patient eller patientansvarig personal.  

 

Patientens kön, ålder och sjukdomstillstånd skrevs på ett separat protokoll som under hela 

studien varit inlåst. På protokollet antecknades det ej något gällande patientansvarig personal, 

endast deras handlingar observerades och antecknades. För att undvika att personalen på 

något vis kunde uppleva observationstillfället som kränkande blev de informerade gällande att 

de hade rätt att frånsäga sig en observation. 

 

En annat etiskt dilemma har varit att observatörerna har identifierat ett högt ICP utan att vidta 

åtgärder som att till exempel informera patientansvarig intensivvårdssjuksköterska. Detta 

ansågs ändock vara rimligt då observatörerna tydligt informerat att de inte var personal.  

 

Bearbetning och analys 

Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av en deskriptiv analysmetod av det resultat som 

inhämtades från observationerna. Syftet med deskriptiv forskning är att observera, beskriva 

och dokumentera särskilda aspekter i en viss situation (Polit & Beck, 2013). 
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Tidsåtgång för intensivvårdssjuksköterskans upptäckt av högt ICP 

För att besvara denna frågeställning delades tiden för upptäckt in i olika kategorier för att 

sedan redovisas i en tabell. Tidsintervallet delades upp i följande kategorier: < 1 minut, 1-2 

minuter, 2-3 minuter, 3-5 minuter och 5-10 minuter. 

 

Tidsåtgång från högt ICP till första omvårdnadsåtgärd utförs 

Denna frågeställning besvarades på samma sätt som förgående frågeställning, det vill säga 

redovisas i form av en tabell. Tidsintervallet delades upp i följande kategorier: < 1 minut, 1-2 

minuter, 2-3 minuter, och 3-5 minuter. 

 

Omvårdnadsåtgärder vid högt ICP 

För att besvara denna frågeställning sammanfattades resultatet till en tabell där 

omvårdnadsåtgärderna respektive antalet gånger dessa åtgärder utfördes. 

 

Tidsåtgång från utförd omvårdnadsåtgärd till normalisering av ICP 

Även denna frågeställning besvarades med hjälp av en tabell där tidsintervallet redovisades. 

Tidsintervallet kategoriserades i < 1 minut, 1-2 minuter, 2-3 minuter och 3-5 minuter. 
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RESULTAT 
I studien observerades totalt 70 tillfällen då patienterna hade ett ICP över 20 mmHg. Av dessa 

tillfällen skedde en åtgärd vid 17, motsvarande 24 % (Figur 1). Av tillfällena med högt ICP 

var det 73 % som normaliserades inom en minut och 10 % normaliserades inom två till tre 

minuter (Tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över antalet höga ICP som observerades (bevittnades) och åtgärdades 

av patientansvarig intensivvårdssjuksköterska (SSK). 

 

Tabell 1. Antal tillfällen med högt ICP och dess duration uppdelat på antal åtgärdade och ej 

åtgärdade ICP >20 mmHg. 

 
Min. med ICP >20 mmHg 

 
     Åtgärdade 

 
Ej åtgärdade 

 
Antal tillfällen(%) 

 
<1 min. 

 
     5 

 
46 

 
                  51 (73) 

 
1-2 min. 

 
     3 

 
3 

 
                   6 (9) 

 
2-3 min. 

 
     4 

 
3 

 
                   7 (10) 

 
3-5 min. 

 
     5 

 
 

 
                   5 (7) 

 
5-10 min. 

 
 

 
1 

 
                   1 (1,4) 

 
Totalt 

 
    17 

 
53 

 
                  n=70 

Totalt inkluderade ICP >20mmHg, n (%) 
 

Antal obevittnade(av SSK): 19 (27) 
 

Antal bevittnade(av SSK): 51 (73) 

Antal icke åtgärdade: 34 (66) 
	  

Antal åtgärdade: 17 (34) 

70 

51 
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Tidsåtgång för intensivvårdssjuksköterskans upptäckt av högt ICP 

Av 70 observerade höga ICP blev 73 % bevittnade respektive 27 % obevittnade (Figur 1). 

Den uppskattade tiden för intensivvårdssjuksköterskans upptäckt av ett högt ICP skedde i 71 

% av fallen inom 1 minut. I 27 % av tillfällena observerades inte alls ett högt ICP av ansvarig 

intensivvårdssjuksköterska och av dessa obevittnade tillfällen var det sju som inte blev 

uppmärksammade trots larm och vid sju av tillfällena larmade inte övervakningsutrustningen 

(Tabell 2). 

 

Tabell 2. Uppskattad tid till dess att patientansvarig intensivvårdssjuksköterska (SSK) 

observerat ett högt ICP och obevittnade, av SSK, ICP >20mmHg och dess duration. 

 

Tidsåtgång från högt ICP till första omvårdnadsåtgärd utförs 

Av de 70 observerade tillfällena med högt ICP skedde en åtgärd vid 17, motsvarande 24 % 

(Figur 1). Av dessa 17 tillfällen skedde en första omvårdnadsåtgärd vid 11 av tillfällena inom 

en minut och tre inom 2-3 minuter. I ett av tillfällena skedde en åtgärd efter mer än 3 minuter 

(Tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Min. till ssk  
observerat  
ICP >20 mmHg 

 
Antal bevittnade 
ICP >20 mmHg,  
n (%) 

 
Ej sett av ssk,  
n (%) 

 
Ej larmat,  
n (%) 

 
Alla larm av,  
n (%) 

 
Totalt 

 
<1 min. 

 
50 (71) 

 
   5 (7) 

 
    7 (10) 

 
      5 (7) 

 
   67 

 
1-2 min. 

 
 

 
   2 (3) 

   
    2 

 
2-3 min. 

 
1 (1,4) 

    
    1 

 
Totalt: 

 
51 (73) 

 
   7 (10) 

 
    7 (10) 

 
      5 (7) 

 
   70 

               
n=70 
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Tabell 3. Tidsåtgång innan ett högt ICP blir åtgärdat. 

 
Tidsåtgång till första åtgärd 

  
    Antal tillfällen, n (%) 

 
<1 min. 

  
                      11 (65) 

 
1-2 min. 

  
                        2 (12) 

 
2-3 min. 

  
                        3 (18) 

 
3-5 min. 

  
                        1 (6) 

   
           Totalt =17 

 

 

Omvårdnadsåtgärder vid högt ICP 

I sex av tillfällena då åtgärd krävdes valde ansvarig intensivvårdssjuksköterska att ge en 

bolusdos med läkemedel, i ytterligare sex tillfällen dränerades likvor och vid fyra tillfällen 

genomfördes två eller fler omvårdnadsåtgärder samtidigt (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Omvårdnadsåtgärder vid högt ICP 

 
Omvårdnadsåtgärder vid  
ICP >20mmHg 

 
Antal utförda åtgärder, n (%) 

 
Bolus läkemedel 

 
                                 6 (35) 

 
Dränering av likvor 

 
                                 6 (35) 

 
Ändring av läge i sängen 

 
                                  1 (6) 

 
>2 av ovanstående åtgärder 

 
                                 4 (24) 

  
                    Totalt = 17 

 

Tidsåtgång från utförd omvårdnadsåtgärd till normalisering av ICP 

I studien framkom det att i sju av tillfällena normaliserades det efter 1-2 minuter och i fem av 

tillfällena då ICP var högt normaliserades det inom 2-3 minuter (Tabell 5). 
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Tabell 5. Tidsåtgång för normalisering av ICP efter utförd omvårdnadsåtgärd.  

 
Tidsåtgång från åtgärd till 
normalisering av ICP 

  
Antal tillfällen, n (%) 

 
<1 min. 

  
                  4 (23,5) 

 
1-2 min. 

  
                  7 (41,1) 

 
2-3 min. 

  
                  5 (29,4) 

 
3-5 min. 

  
                  1 (5,9) 

      
    Totalt = 17 

 

 

DISKUSSION 
Av tillfällena med högt ICP normaliserades 51 (73 %) inom en minut och patientansvarig 

intensivvårdssjuksköterska uppskattades att ha observerat ett högt ICP i 50 (71 %) av 

tillfällena inom en minut. I 11 (65 %) av tillfällena då ett högt ICP blev åtgärdat skedde detta 

inom en minut. De vanligaste omvårdnadsåtgärder som utfördes för att sänka ett högt ICP var 

att ge en bolusdos läkemedel (35 %) eller dränera likvor (35 %). I 4 fall (24 %) utfördes två 

eller fler omvårdnadsåtgärder samtidigt. Efter utförd omvårdnadsåtgärd skedde en 

normalisering av högt ICP inom en till två minuter i 7 (41 %) av tillfällena och 4 (24 %) 

normaliserades inom två till tre minuter. 

 

Resultatdiskussion 

I första fasen i omvårdnadsprocessen ska sjuksköterskan identifiera omvårdnadsproblemet 

och analysera omvårdnadsbehovet (Orem, 2001) och ett ICP över 20 mmHg är ett 

omvårdnadsproblem som behöver åtgärdas (Szabo et al., 2014). I studien framkom det att av 

de 53 tillfällen med högt ICP som blev observerade av en intensivvårdssjuksköterska så var 

det endast 17 som åtgärdades. Däremot observerades det att majoriteten av dessa höga ICP 

normaliserades spontant inom en minut. Vidare i omvårdnadsprocessen sker en analys av 

omvårdnadsproblemet och då bedömer intensivvårdssjuksköterskan vilken omvårdnadsåtgärd 

som ska genomföras, till exempel om patienten behöver sederas, dränera likvor (Johannigman 

et al., 2015) eller vändas i sängen (Reinprecht et al., 2003). Omvårdnadsprocessen övergår 
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sedan till att en specifik omvårdnadsåtgärd ska utföras och i en tredjedel av de observerade 

åtgärderna valde intensivvårdssjuksköterskan att ge patienten en bolusdos av läkemedel, 

vanligen propofol, medan en tredjedel valde att dränera likvor. Vid fyra tillfällen observerades 

det att patientansvarig intensivvårdssjuksköterska valde att utföra två, eller fler, 

omvårdnadsåtgärder under samma tillfälle då ICP var högt.  

 

Åtgärderna som intensivvårdssjuksköterskan i observationsstudien använde kan betraktas som 

tillräckligt kraftfulla eftersom majoriteten av de höga ICP sjönk inom två minuter efter att 

omvårdnadsåtgärden utfördes. Resultatet gällande vilka omvårdnadsåtgärder som utfördes 

bedöms även vara av bra värde då Maas et al. (2000) skriver i sina riktlinjer att propofol är ett 

bra alternativ att sedera neurokirurgiska intensivvårdspatienter med, detta då den utöver sin 

sederande effekt även har en ICP-sänkande effekt. I jämförelse med opioid-sedering kan ett 

signifikant lägre ICP ses tre dagar från skadetillfället då patienten varit sederad med  

propofol (Maas et al., 2000).  
 

Av de tillfällen som patientansvarig intensivvårdssjuksköterskan valde att åtgärda ett högt 

ICP skedde mer än hälften av omvårdnadsåtgärderna inom en minut. Cirka en tiondel av 

åtgärderna skedde inom en till två minuter, en femtedel inom två till tre minuter och endast i 

ett av tillfällena skedde åtgärden efter tre minuter. Även detta resultat kan med hjälp av 

riktlinjerna av Maas et al. (2000) tolkas som ett mycket bra resultat vad gäller snabbt 

åtgärdande av en pågående sekundär insult, detta då majoriteten av åtgärderna skedde inom en 

minut.  

 

Redan på 1970-talet konstaterades ett signifikant samband mellan ett högt ICP och sekundära 

hjärnskador (Reilly et al., 1975). Hos de patienter som blev neurologiskt försämrade kunde ett 

högt ICP observeras (Juul et al., 2000). Under studien observerades det att i majoriteten av 

tillfällena normaliserades ICP inom en till två minuter efter utförd omvårdnadsåtgärd. En 

femtedel av tillfällena normaliserades inom en minut och en tredjedel inom två till tre minuter 

eller efter tre minuter. Enligt Jones et al. (1994) beskrivs det att en sekundär insult 

uppkommer då den varit närvarande under minst fem minuter, men det är ännu okänt vid 

vilket intrakraniellt tryck och efter vilken duration som en hjärncell faktiskt dör och tyvärr 

finns det väldigt lite forskning gällande detta. Det är därför troligen fördelaktigt att snabbt 

sänka ett högt ICP till under 20 mmHg, vilket i observationsstudien vanligast skedde spontant 

eller med hjälp av intensivvårdssjuksköterskornas valda omvårdnadsåtgärd. 



17 
 

I genomförd observationsstudie sågs det att ICP sällan var över 20 mmHg under en längre 

period och ofta normaliserades det spontant. I en studie av Güiza et al. (in press) visade det 

sig att ICP på 20 mmHg under en period av cirka 60 minuter kan orsaka ett sämre utfall hos 

patienten och om ICP var 25 mmHg kunde signifikant sämre utfall inom 30 minuter ses. I 

samma studie framkom det även att ett ICP på 15 mmHg gav bättre utfall för patienten. I 

genomförd observationsstudie observerades det många tillfällen med högt ICP som 

normaliserades spontant inom en minut, men då i relation till studien av Güiza et al. (in press) 

skulle dessa korta tillfällen ändå behöva åtgärdas för att ICP ska hålla sig inom ett lägre 

intervall för att ge bättre utfall för patienten. I och med detta resultat väcks en tanke gällande 

att nuvarande ICP-gräns på 20 mmHg är en gräns som är för högt ställd. För att optimera 

neurokirurgiska intensivvårdspatienters chans till överlevnad och bättre utfall efter 

sjukhusvistelsen kan en sänkning av gränsen från 20 mmHg till 15 mmHg vara lämplig att ta 

upp för diskussion. 

 

Det är av största vikt att neurokirurgiska intensivvårdspatienter monitoreras minutiöst för att 

tidigt upptäcka och behandla sekundära insulter och i förlängningen då minimera sekundära 

hjärnskador (Bellander et al., 2011). Enligt Maas et al. (2000) finns det flera sätt att 

monitorera och behandla skallskadade patienter, men det är inte alltid att dessa riktlinjer som 

är framtagna följs. Det är av stor vikt att följsamheten och behandlingen sker enligt 

riktlinjerna för att kunna minska uppkomsten av sekundära hjärnskador. I studien framkom 

det att 19(27 %) av tillfällena med högt ICP blev det inte uppmärksammat av patientansvarig 

intensivvårdssjuksköterska. Det är alltså nästan en tredjedel av de registrerade höga ICP, det 

vill säga en pågående sekundär insult, som inte har uppmärksammats av 

intensivvårdssjuksköterskan. I sju av tillfällena berodde det på att övervakningsutrustningen 

inte larmade, i fem av tillfällena var larmet avstängt och i ytterligare fem av tillfällena 

uppmärksammades det inte trots att övervakningsutrustningen larmade. Detta resultat kan då 

jämföras och förklaras med hjälp av resultatet från Maas et al. (2000) då riktlinjer vad gäller 

övervakning inte alltid följs. Andra faktorer som kan ha spelat in vad gäller att larm gick 

ouppmärksammade är att samtliga observerade intensivvårdssjuksköterskor hade hand om två 

neurokirurgiska intensivvårdspatienter och kunde av den anledningen ibland stå upptagen 

med den andra patienten. Av de larmen som inte blev sedda, det vill säga att det larmade men 

ingen uppmärksammade detta, skedde till största del av att det intrakraniella trycket inte var 

högt i mer än en minut och intensivvårdssjuksköterskan då inte hann uppfatta detta förrän 

trycket återigen var normaliserat. 
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Enligt Christensen et al. (2014) är det patientansvarig intensivvårdssjuksköterska som har 

ansvaret för patientens vård och därmed patientens monitorering. Larmgränser som inte är 

inställda på rätt sätt kan orsaka en minskad känslighet för larmen. 

Intensivvårdssjuksköterskan kan ställa in individuella larmgränser för patienten, det baseras 

på intensivvårdssjuksköterskans kunskap om patientens tillstånd och behandling. Utbildning 

är en viktig aspekt då det gäller förståelse för monitorering. Efter genomförd 

observationsstudie kunde det ses att vid 10 % av tillfällena med högt ICP blev det inte 

uppmärksammat av patientansvarig intensivvårdssjuksköterska på grund av att 

övervakningsutrustningen inte larmade trots att ICP var över 20 mmHg, varav en påminnelse 

gällande larmrutiner för personalen skulle kunna behövas.  

 

Ett högt ICP kan leda till sekundära hjärnskador vilket minskar chanserna för överlevnad och 

ger sämre utfall för patienten (Chamberlain, 1998). Enligt Maas, Dearden, Servadei, 

Stocchetti och Unterberg (2000) uppkommer sekundära insulter hos 90 % av patienter med 

traumatisk skallskada, varav särskilt uppmärksamhet borde riktas mot tidig upptäckt, 

prevention och snabbt åtgärdande. Resultatet från genomförd observationsstudie visade att 

majoriteten av tillfällena med högt ICP upptäcktes av intensivvårdssjuksköterskan inom en 

minut, vilket då överensstämmer väldigt bra med riktlinjerna från Maas et al. (2000) vad 

gäller tidig upptäckt av sekundära insulter.  

 

Enligt Feigin et al. (2013) är en traumatisk skallskada en av de vanligaste orsakerna till 

långtidshandikapp hos yngre människor och detta leder till en finansiell belastning både för 

den enskilde individen och samhället. Det var vanligare att patienterna drabbades av livslånga 

handikapp än kortare handikapp och det visade sig att cirka 69 % dog en förtidig död 

(Scholten et al., 2014). Det är därför av största vikt att den sekundära insulten, ICP över 20 

mmHg, uppkommer i så få tillfällen som möjligt och på så vis minska risken för sekundära 

hjärnskador och sämre utfall för patienten. Eftersom den neurokirurgiska patientgruppen 

oftast innefattar yngre patienter är det viktigt att deras utfall optimeras så mycket som möjligt. 

En ung människa som drabbas av sämre utfall kommer under en längre tid, alternativt hela 

livet, vara i behov av någon typ av vård i hemmet.  

 

Enligt Ponsford, Spitz, Cromarty, Gifford & Attwood (2013) ökar den totala kostnaden för 

individen dels beroende på den primära hjärnskadans allvarlighetsgrad, men även beroende på 

de sekundära hjärnskadorna som kan tillkomma under vårdtiden. Detta innefattar dels en stor 
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kostnad för individen i förlorad inkomst, men även för samhället då en arbetande och 

skattebetalande människa faller bort från kalkylen och istället behöver insatser från samhället 

för att klara av vardagen (Scholten et al., 2014). Enligt Chen et al. (2012) uppkommer de 

högsta kostnaderna inom det första året efter en traumatisk skallskada, då inkluderat 

kostnaderna som uppkommer av att vara inlagd på en intensivvårdsavdelning. Under de 

efterföljande åren tillkommer dock kostnader som till exempel att patientens hem måste 

individanpassas, sjukgymnastik och för ungdomar hjälp till att återvända till skolan. Det ska 

dock inte glömmas vilket ökad lidande det blir för patienten i fråga, då denne till stor del blir 

bunden till att alltid behöva hjälp av andra människor för att klara av de dagliga aktiviteterna i 

livet, som till exempel att tillgodose den personliga hygienen eller dagligt födointag. 

 

Metoddiskussion 

Forskningsdesignen som valdes till studien är relevant för inhämtande av denna typ av data, 

detta då det sker en aktiv observation och det enbart är fokus på det som observeras. 

Observationsformuläret som användes bedömdes ha god reliabilitet eftersom den först 

prövades med en pilotstudie och resultatet kunde användas till att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Omvårdnadsprocessen som teoretiskt ramverk och underlag för 

observationsformuläret fungerade väldigt bra, då delarna identifiering, genomförande och 

utvärdering kunde användas. Dock förloras den del där intensivvårdssjuksköterskan planerar 

sin valda åtgärd, då observatörerna inte ställde en fråga gällande detta. Observatörerna 

observerade endast en patient åt gången vilket gjorde att all fokus las på att observera om ICP 

steg över 20 mmHg. En bra plats i rummet för observationen valdes ut av observatören för 

bästa möjliga översikt över patientplatsen. Då de vanligaste omvårdnadsåtgärderna var 

kodade i siffror gick det snabbt att dokumentera vilket gav mer fokus på ICP värdet och 

intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder samt tidtagning. 

  

Fördelar med vald observationsstudie är att personalen som observeras varken blir störda eller 

belastade, då det är observatören som fyller i all data själva. En nackdel kan dock vara att 

personalen upplever sig iakttagna eller bedömda. Fördelen är dock att alla deltagare är 

anonyma för att bevara intensivvårdssjuksköterskans integritet och att informationen gällande 

att frånsäga sig ett deltagande nådde personalen. En annan aspekt som skulle kunna påverka 

studiens resultat är att personalen kan bli mer uppmärksamma och agera fortare än de 

vanligtvis hade gjort, eftersom de vet att de blir observerade. I informationsbrevet framgick 
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det att observatörerna inte hade en aktiv roll i omvårdnaden, därför var det viktigt att hålla en 

passiv roll och inte uppmärksamma intensivvårdssjuksköterskan på att ICP var högt då denne 

inte hade sett det. Det kan vara ett ämne för etisk diskussion men det kan anses nödvändigt för 

att få veta hur stor andel ICP stegringar som upptäcks av intensivvårdssjuksköterskan vilket 

kan resulterar i ännu större andel bevittnade då medvetenheten om att alla ICP stegringar inte 

uppmärksammas. Detta kan göra framtida patienter nytta. 

 

I och med denna specifika grupp av patienter kan det vara svårt att hitta patienter som passar 

för studien. Detta då observationerna endast skedde dagtid under veckodagar, medan intaget 

på NIVA sker under dygnets alla timmar. I och med den begränsade tiden för datainsamling 

var det svårt att finnas på avdelningen i samband med att en patient fick ett instabilt ICP. 

Ytterligare en svårighet var att det fanns få patienter med ihållande instabilt ICP.  

Det vore önskvärt att flera omvårdnadsåtgärder hade vidtagits under observationstillfällena. 

Då tiden var knapp och patienterna inte var så instabila som skulle kunna önskas var det få 

deltagare i studien, sju intensivvårdssjuksköterskor och fem patienter. Det kan anses vara för 

få deltagare för att kunna generalisera resultaten till andra intensivvårdssjuksköterskor. Mer 

liknande studier skulle behövas för att kunna dra vidare slutsatser. 

 

Slutsats 

Majoriteten av alla tillfällen med högt ICP uppmärksammades inom en minut av 

patientansvarig intensivvårdssjuksköterska och de vanligast förkommande 

omvårdnadsåtgärderna var att antingen administrera en bolusdos sederande läkemedel eller 

dränera likvor. Av de tillfällena med intrakraniell hypertension som inte blev observerade var 

enbart ett par tillfällen ihållande i längre än en minut och samtliga normaliserades spontant 

inom två minuter. Intensivvårdssjuksköterskorna var därav snabba på att både identifiera och 

effektivt åtgärda intrakraniell hypertension, vilket kan bidra till ett bättre utfall för patienterna.  
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Omvårdnadsåtgärder	  
1:	  Ingen	  åtgärd	  
2:	  Dränering	  av	  likvor	  
3:	  Bolus	  läkemedel	  
4:	  Ändring	  av	  läge	  i	  sängen	  
5:	  Sugning	  av	  luftvägar	  
6:	  Felsökning	  utrustning	  
	  
	  
*	  =	  Tid	  för	  observerat	  högt	  ICP	  
av	  observatör.	  
**	  =	  Uppskattad	  tid	  för	  
observerat	  högt	  ICP	  av	  ansvarig	  
intensivvårdsjuksköterska.	  

BILAGOR 
Bilaga 1. OBSERVATIONSPROTOKOLL DEL 1  

 

Observationsprotokoll enligt omvårdnadsprocessen, del I.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Omvårdnadsproble
m	  
ICP	  mmHg	  

Tid	  1*	   Tid	  
2**	  

Omvårdnadsåtgärd-‐/er	  
Siffra/fritext	  

Tid	   Utvärdering	  
ICP	  mmHg	  

Tid	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  

Protokollidentitet
/SSK-initialer 



28 
 

Bilaga 2. OBSERVATIONSPROTOKOLL DEL 2. 
 
 
 
Observationsprotokoll enligt omvårdnadsprocessen, del II. 
 

Kön: Kvinna Man 

 

Födelseår: ___________ 

 

Diagnos:___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

	  
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollidentitet
/SSK-initialer 
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Bilaga 3. INFORMATIONSBREV 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informationsbrev gällande observationsstudie på NIVA. 
 

Vi heter Christina Lindgren och Jenny Reimers, vi går specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot intensivvård. Under våren kommer vi göra vår magisteruppsats med en 

observationsstudie på NIVA, handledare är Lena Nyholm och examinator är Birgitta 

Johansson.  

 

Syftet är att observera vilka omvårdnadsåtgärder intensivvårdssjuksköterskan vidtar vid högt 

intrakraniellt tryck (ICP). Observatörerna kommer att observera och dokumentera hur högt 

ICP är, vilka omvårdnadsåtgärder som vidtas för att sänka ett högt ICP samt tidpunkt då ICP 

normaliseras. Observatörerna kommer vara helt passiva under observationen. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att deltagaren behöver förklara varför. 

För att kunna veta hur många intensivvårdssjuksköterskor som har observerats dokumenteras 

hans/hennes initialer på observationsprotokollet. Även patientens kön, födelseår och diagnos 

kommer att dokumenteras. Varken uppgifter om intensivvårdssjuksköterskan eller patienten 

kommer att redovisas i examensarbetet, endast antalet kommer redovisas. 

Observationsprotokollen med dessa uppgifter kommer att förvaras i separata låsta skåp så att 

uppgifterna inte kan härledas till varandra.  

 

Vid frågor, kontakta: 

Christina Lindgren: Christina.Lindgren.4416@student.uu.se 

Jenny Reimers: Jenny.Reimers.3952@student.uu.se 

Lena Nyholm: lena.nyholm@gmail.com  


