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Ordlista 
Anoxi – syrebrist 
 
Axoner – nervfibrer som utgår från nervcellskroppen  
 
CPP – cerebralt perfusionstryck – hjärnans genomblödningstryck 
 
Diffus axonal skada (DAI) – en hjärnskada då axonen skadas 
 
Durarifter – duran, den hårda hjärnhinnan är skadad 
 
Epiduralhematom – ett hematom utanpå hjärnan mellan skallbenet och duran  
 
Expansiva processer – då någon av hjärnans delvolymer ökar.  
 
Fokala skador – skador på en del av hjärnan som ger fokala symtom som till 
exempel bortfall en arm, talet mm 
 
Foramen magnum – hålet i skallbenet där hjärnstammen går ner och bildar 
ryggmärgen 
 
Good monitoring time – den tid som patienten är fullt ut monitorerad 
 
Guidelines – vårdinstruktionsprogram, protokoll mm. På NIVA kallas det VIP, 
vårdinstruktionsprogram 
 
Herniering – inklämning – förskjutning av hjärnvävnad. 
 
Hjärnstammen – där hjärnan övergår till ryggmärgen 
 
Hjärnödem – svullnad i hjärnan 
 
Hyperglykemi – för högt blodsocker  
 
Hyperkapni – för höjd halt koldioxid i blodet 
 
Hypertermi – feber 
 
Hyponatremi –  för låg halt natrium i blodet 
 
Hypotension – lågt blodtryck 
 
Hypoxi – för låg halt syrgas i blodet 
 
Insulttid – Tiden då patienten har patologiska mätvärden i relation till de 
uppsatta behandlingsmålen 
 
Intrakraniellt tryck (ICP) – trycket innanför skallbenet 
 
Ischemi– syrebrist 



 

Kontusioner – krosskador i hjärnparenkymet 
 
Neurointensivvårdsavdelning – en intensivvårdsavdelning som vårdar patienter 
med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet 
 
Primär hjärnskada – Den hjärnskada som uppstår vid skadetillfället 
 
Sekundär hjärnskada – Den hjärnskada som kan uppstå under vårdtiden  
 
Subduralhematom – hematom mellan dura mater och araknoidea 
 
Traumatisk subaraknoidalblödning – en blodansamling i det subaraknoidala 
rummet efter ett trauma 
 
Vasospasm – hopdragning av hjärnans blodkärl 
 
Vitala parametrar – mätvärden som rör hjärta, lungor, njurar och andra 
livsviktiga funktioner 
 
 

Förkortningar 

CPP – cerebral perfusion pressure 
 
DAI – diffuse axonal injury 
 
GMT – good monitoring time 
 
ICP – intracranial pressure 
 
RLS – the Reaction Level Scale, en standardiserad metod för att bedömma 
medvetandegraden 
 
SBT – systoliskt blodtryck 
 
NIVA – neurointensivvårdsavdelning 
 
VIP – vårdinstruktionsprogram 
 
 



 

SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord 

skallskada, avoidable factors, journalgranskning, guidelines, omvårdnad, monitorering 

 

Syftet var att genom journalgranskning kartlägga i vilken omfattning identifiering och 

dokumentation görs av förekomsten av avoidable factors hos skallskadade patienter, av 

sjuksköterskor på en neurointensivvårdsavdelning (NIVA), samt undersöka 

överensstämmelsen mellan dokumentation och monitorvärden rörande intrakraniellt tryck 

(ICP), cerebralt perfusionstryck (CPP), systoliskt blodtryck (SBT) och temperatur som 

registrerats via övervakningsutrustningen. Dokumentationen gjordes med ledning av en 

befintlig guideline. Urvalet var konsekutivt och studien innefattade 25 patienter. Antalet 

bedömningar i studien var totalt 2176 stycken. Vid 85 % av bedömningstillfällena 

dokumenterade sjuksköterskan i bedömningsformuläret. För ICP, CPP och SBT bedömdes det 

vid 70-80 % av tillfällena som att inga problem hade funnits och vid 55 % av tillfällena 

bedömdes det att det inte varit några problem med temperaturen. Det fanns signifikanta 

skillnader mellan då avvikelser och inga avvikelser var dokumenterade för insulttiden för ICP, 

samt insulttiden och monitormedelvärde för CPP och temperatur. Med hjälp av guidelines och 

formulär för att dokumentera avoidable factors kan patienter med sekundära insulter 

identifieras i stor utsträckning. Insulttiden då värdena avviker från det normala väger in 

starkare i bedömningen än hur avvikande värdet varit.  

Att vårda skallskadade patienter innebär att ständigt väga behovet av omvårdnadsåtgärder mot 

risken för att det kan leda till sekundära insulter. 



 

ABSTRACT 

 

Keywords 

head injury, avoidable factors, medical chart review, guidelines, nursing, monitoring 

 

The aim of the study was to examine to what extent the identification and documentation of 

the presence of avoidable factors in patients with head injury were made by nurses in a 

neurointensive care unit (NICU). The study compared documentation of avoidable factors 

with values of intracranial pressure (ICP), cerebral perfusion pressure (CPP), systolic blood 

pressure (SBP) and temperature recorded by surveillance equipment. The documentation was 

based on an existing guideline. The study included 25 consecutive patients. The number of 

assessments was 2176 all together. The nurse filled in the assessment list on 85% of the 

occasions. In 70-80% of these occasions for ICP, CPP and SBP, it was considered that there 

were no problems. In 55% of the occasions it was considered that there were problems with 

temperature. There were significant differences between documented absence and presence of 

avoidable factors for the duration of ICP, as well as duration and mean values of CPP and 

temperature. Patients with secondary insults can be identified to a large extent when 

guidelines and charts for documentation are used. The duration when values are abnormal has 

a greater impact on the assessment than the magnitude of the abnormal value. Taking care of 

head injured patients implies to constantly balance the need for nursing against the risk that it 

may lead to secondary insult.  
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BAKGRUND 

 

Skallskada 

Varje år drabbas ca 200/100 000 personer av en skallskada i Sverige. De flesta av dessa 

personer, ca 80 %, drabbas av en lindrig skallskada och behöver inte vårdas på en 

neurokirurgisk klinik. Av de återstående patienterna drabbas 10 % av medelsvår och 10 % av 

svår hjärnskada och vårdas på en neurointensivvårdsavdelning. Dessa skallskador delas upp i 

fokala och diffusa skador. Med fokala skador menas epiduralhematom, subduralhematom, 

kontusioner och traumatisk subaraknoidalblödning. När en patient har fått en medelsvår till 

svår skallskada föreligger ofta flera olika typer av skallskador samtidigt och det kan även 

förekomma frakturer på skallbenet. Dessa skadetyper ger symtom som kommer från den 

skadade delen av hjärnan men de ger också ofta symtom som kommer av högt intrakraniellt 

tryck (ICP). Vanliga tecken på förhöjt ICP är motorisk oro, illamående, huvudvärk och till 

slut medvetslöshet. Ökat ICP leder till att hjärnans genomblödning (CPP) blir sämre (CPP = 

medelartärtrycket - ICP). Anledningen till att ICP ökar när någon/några av hjärnans 

delvolymer (blod, liquor eller hjärna) ökar i storlek är att hjärnan ligger i ett slutet rum 

omgärdat av skallbenet. Detta brukar kallas att det finns en expansiv process i hjärnan. Då 

finns det risk för herniering, det vill säga att hjärnstammen pressas samman och ut genom 

foramen magnum. Om den processen inte stoppas leder det till döden. Det innebär att för 

skallskadade patienter kan blodtrycksfall få mycket allvarliga konsekvenser. Den mest 

expansiva fasen efter en skallskada brukar vara 7-10 dagar efter skadetillfället. När patienten 

har blivit utsatt för ett mycket kraftigt våld mot huvudet kan en diffus axonal skada (DAI) 

uppstå. Det innebär att det blivit en slitning i axonet eller att axonet sväller vilket leder till att 

axon och nervcell skiljs åt. Det leder till att den normala överföringen av nervimpulser störs 

med medvetandepåverkan som följd (Blommengren & Ohlgren, 2007).  

 

Sekundär skadeutveckling 

Vid ett skalltrauma uppkommer vissa skador direkt vid skadetillfället, till exempel frakturer, 

kross- och slitskador på blodkärl och nervceller, skador på duran och slitningar i axoner. För 

dessa skador finns ingen bot i dagsläget. Om expansiva processer i form av större kontusioner 

eller hematom uppstår efter traumat måste de utrymmas kirurgiskt då hjärnan ligger i ett slutet 

rum och expansiviteter leder till ökat ICP (Mellergård, 1998). Skallskadan leder också till 

kaskader av biomedicinska förändringar som utvecklas under loppet av dagar, vilka leder till 
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att sekundära skador utvecklas och drabbar större delar av hjärnan än de som skadades vid 

olyckstillfället, det vill säga att kontusioner, hjärnödem och ischemiska processer progredierar 

över tid. Det är också känt att en skadad hjärna är mer känslig för blodtrycksfall, anoxi, 

förhöjt ICP och anemi. En frisk hjärna kan tolerera dessa företeelser men då hjärnan är skadad 

kan det ge upphov till ytterligare irreversibla skador (Mellergård, 1998). 

Begreppet sekundär insult beskriver en eller flera händelser som patienten råkar ut för efter 

det initiala skadetillfället som kan leda till sekundär hjärnskada. Här kan nämnas till exempel 

infektioner, cirkulatoriska problem eller problem med ventilationen. Om flera sådana 

händelser förekommer samtidigt ger det störst risk för skada. Det är en förändring i hjärnans 

blodflöde (CPP) och hjärnans metabolism som orsakar ischemi runt skadan (Norma, 1999). 

Det är inte bara skadan som uppkommer vid skadetillfället som avgör hur framtiden blir för 

patienten utan hur svårt patienten drabbas av sekundära insulter. Den sekundära skadan som 

uppkommer från minuter till dagar efter olyckan ger ökad mortalitet och sämre tillfrisknande. 

De riktlinjer som finns för hur sekundära insulter ska undvikas måste implementeras hos såväl 

läkare som sjuksköterskor som vårdar skallskadade patienter (Iacono, 2000).  

 

Avoidable factors  

På 1970-talet undersöktes vad som hänt med 66 patienter som efter ett skalltrauma hade pratat 

och sedan dött, så kallade ”talk and die patienter”. Det visade sig vid obduktion att de råkat ut 

för komplikationer i form av lågt blodtryck, högt ICP, hypoxi och hyperkapni. 

Komplikationerna ledde till ischemi runt skadan och senare till döden för patienterna. Dessa 

faktorer kom att kallas avoidable factors det vill säga faktorer som måste undvikas då de kan 

leda till sekundär hjärnskada (Reilly, 1975). En studie från Edinburgh visar att ICP över 20 är 

den enda av avoidable factors som påverkar dödlighet och leder till kvarstående skador och att 

det är tiden som ICP är över 20 som är avgörande. Om ICP är högt tidigt i skadeförloppet (de 

första 72 timmarna) så innebär det att prognosen för patienten är dålig (Signorini, 1999). 

Dessa och många andra studier resulterade i att neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala under 90-talet införde rutiner kring hur avoidable factors 

skulle dokumenteras och vilka mätvärden som skulle användas som riktlinjer. Samtidigt 

skrevs flera andra dokument som reglerade hur olika rutinarbeten med patienterna skulle 

utföras. Det var personalen på NIVA som skrev dokumenten och sedan godkändes de av 

ansvarig läkare. Dokumenten sattes samman i en pärm och kallas VIP:ar, 

vårdinstruktionsprogram. 

Där finns följande att läsa om avoidable factors: 
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”Definition av avoidable factors 

Teoretiskt kan avoidable factors definieras som avvikelser från nedanstående behandlingsmål 

eller andra målordinationer som givits: 

• ICP < 20 mm Hg 

• CPP > 60 mm Hg 

• Systoliskt BT > 100 mm Hg 

• pO2 >12 kPa 

• pCO2 4,0-4,5 kPa 

• Temperatur < 38 grader C 

• B-glukos 5-10 mmol/L 

• Normala elektrolyter (inom normala referensintervall) 

• Inga tecken på epileptiska anfall” 

 

Det är sjuksköterskan som efter varje arbetspass ska dokumentera avoidable factors. Den 

dokumentationen syftar till att betona arbetet med att undvika avoidable factors och att 

underlätta rapportering. Men syftet är också att sjuksköterskor och läkare snabbt ska kunna 

bilda sig en uppfattning om hur patienten mår och vilka problem som varje enskild patient 

har. Vidare står: ”Storleken och tiden det varit en avvikelse från behandlingsmålet varierar 

och i praktiken är det svårt att definiera exakt när en avoidable factor ska registreras. En 

praktisk regel är att avoidable factors skall registreras när ansvarig sjuksköterska gjort alla 

generella rutinåtgärder och redan utstakade ordinationer utan effekt, och hon/han bedömer att 

ansvarig läkare måste tillkallas”(NIVAs VIP om avoidable factors).  

 

Behandlingsprinciper 

European brain injury consortium har sammanställt riktlinjer för hur patienter med svåra 

skallskador ska behandlas (Maas, 1997). Där står att lite kan göras för den primära 

hjärnskadan men mycket kan göras för att undvika sekundär hjärnskada och att det är viktigt 

att fokusera på de faktorer som orsakar sekundär hjärnskada för att undvika dessa. Faktorer 

som uppges är: hypoxi, hypotension, hyperkapni, hypertermi, hyperglykemi, hyponatremi, 

högt ICP, vasospasm, krampanfall och infektioner. 

Vid det akuta omhändertagandet ska vitala parametrar stabiliseras och skadorna undersökas 

med t.ex. röntgen. Om en skallskada föreligger ska patienten transporteras till ett sjukhus med 

neurokirurgiskt center. Där ska patienten monitoreras för att upptäcka tecken på faktorer som 
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kan ge sekundära insulter (skador). Patienterna som är medvetslösa ska ventileras i respirator 

för att säkerställa god ventilation. För att kunna följa hur skallskadan utvecklar sig ska ICP 

monitoreras och hjärnan röntgas regelbundet och vid behov (Maas, 1997).  

På NIVA i Uppsala finns ett vårdinstruktionsprogram (VIP) som beskriver vårdprinciperna 

vid svår skallskada. Där står att patienterna ska ha intensiv neurologisk och fysiologisk 

monitorering för att upptäcka komplikationer som kan leda till sekundära insulter. 

Basbehandlingen för att undvika högt ICP består av: Höjd huvudända, hyperventilation, 

kirurgisk behandling, liquordränage och antihypertensiv behandling, det vill säga, de patienter 

som är stressade, har hög puls och högt blodtryck behandlas försiktigt för att sänka 

blodtrycket. Det ger förhoppningsvis ICP och CPP på mer normala nivåer. Alla dessa åtgärder 

syftar till att uppnå behandlingsmålen eller avoidable factors (NIVAs VIP om 

skallskadebehandling –basbehandling). 

För att följa patienternas medvetandegrad görs neurologstatus regelbundet, på NIVA i 

Uppsala används då The Reaction Level Scale (RLS 85) som är en standardiserad metod att 

undersöka medvetandegraden. Patienterna bedöms efter deras förmåga att svara på tilltal och 

om de inte svarar på tilltal hur det reagerar på smärtstimulering. RLS 1-3 innebär att patienten 

är vid medvetande och vid RLS 4-8 är patienten medvetslös (Stålhammar, 1988).  

 

Vårdinstruktionsprogram 

Skriftliga rutiner har många namn, till exempel riktlinjer (guidelines) och 

vårdinstruktionsprogram. På NIVA i Uppsala arbetar man efter vårdinstruktionsprogram 

(VIP) som kan liknas vid guidelines i den engelskspråkiga världen. I uppsatsen behandlas 

begreppen VIP och guidelines som samma företeelse.  

Terrence har gjort en utvärdering av guidelines som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 

Författaren skriver att avsikten med guidelines är att de ska säkra kvaliteten på vården genom 

att de ska grundas på evidens, de ska garantera alla patienter samma vård oavsett vem som är i 

tjänst och de ska ge en kostnadseffektiv vård. Studien visade att de guidelines som 

undersöktes (279 stycken som var publicerade 1985-1997) inte uppfyllde kraven (Terrence, 

1999). 

En definition för guidelines är: Ett systematiskt utvecklat dokument som är till hjälp för 

kliniker att fatta bra beslut i vården av patienter i en speciell situation. Med guidelines kan 

man skapa en brygga mellan klinik och forskning. Att använda guidelines gör också att alla 

patienter får samma vård. Det ska dock betänkas att guidelines är skrivna för att passa en 

grupp patienter och det innebär att de kan vara fel riktlinjer för enskilda patienter. Det har 
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även visat sig att användandet av guidelines är kostnadseffektivt. De är dock tids- och 

resurskrävande att skriva. Det finns en risk att de blir felaktigt eller otydligt utformade och det 

kan vara en risk för patienterna. Det är därför viktigt att de skrivs efter evidens (Woolf, 2008). 

För att uppnå hög kvalitet på guidelines ska de skrivas på ett strukturerat och samordnat sätt 

av en grupp personal med adekvat utbildning och erfarenhet (Burgers, 2003) En guideline 

måste vara utformad så att den ger flexibilitet i olika kliniska situationer (Lin, 2009) 

 

Hur vårdinstruktionsprogram påverkar vården 

Afessa har i sin studie visat att outcome förbättras och dödligheten minskar på en medicinsk 

intensivvårdsavdelning efter att evidens-baserade  guidelines har införts i arbetssättet (Afessa, 

2007).  Connie visar att införandet av standardvårdplaner minskar antalet sekundära insulter 

hos skallskadade patienter. Studiens slutsats är att patienterna måste övervakas för att 

upptäcka avoidable factors och om de uppstår måste de behandlas aggressivt för att undvika 

sekundära insulter och förbättra patienternas outcome (Connie, 1992). Norma skriver att 

sjuksköterskor som vårdar patienter med traumatisk hjärnskada ska fastställa förekomsten av 

avoidable factors för att sedan tillsammans med läkare förebygga sekundära insulter (Norma, 

1999). Genom att införa evidence baserade guidelines för skallskadade patienter minskade 

dödligheten och tiden på sjukhus vilket kan tyda på att prognosen för dessa patienter också 

kan förbättras (Fakhry, 2004, Yaseen, 2009). 

 

VIP:arna på NIVA är skapade med inspiration av ett system som heter ”standard operating 

procedure” (SOP) utvecklat av The U.S. Environmental Protection (www.epa.gov/quality). 

En SOP är en skriven rutin och den utgör en viktig del av verksamhetens kvalitetssystem då 

den ger information till individerna som arbetar hur arbetet ska utföras. En SOP ska detaljerat 

beskriva en rutin i en specifik organisation och ska inte ses som allmängiltig. De ska skrivas 

koncist med ett enkelt språk, gärna i punktform och vara märkta med datum, version och 

författare. De personer som skriver dokumentet ska vara väl insatta i rutinen såväl som 

organisationen. Arbetet med att utforma dokumentet kan gärna göras i grupp då fler aspekter 

kommer med, detta gäller särskilt vid komplexa moment. Det är viktigt att SOParna skrivs 

korrekt för att uppnå resultat men det är också viktigt att de följs. De behöver revideras då 

rutiner ändras men även regelbundet för att förbli giltiga och de som inte är giltiga ska tas 

bort. Den stora vinsten är att risken för en varierande kvalitet minskar på verksamheten om de 

följs av alla, de minskar också risken för missförstånd. Varje organisation behöver en 
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procedur som bestämmer vilka rutiner som ska dokumenteras enligt SOP 

(www.epa.gov/quality). 

 

Det gjordes en studie på NIVA i Uppsala efter att VIParna införts för att se om 

återhämtningen för skallskadade patienter hade förbättrats. Frågeformuläret The Extended 

Glasgow Outcome Scale (GOS) användes för att utvärdera patienternas återhämtning och 

patienterna grupperades i tre tidsintervall, tiden före neurointensivvård 1980-1981, tiden då 

basal neurointensivvård bedrevs 1987-1988 och tiden efter det att standardiserad 

neurointensivvård hade införts med VIPen om avoidable factors1996-1997. Resultatet visade 

att antalet patienter med ”good recovery” och ”moderate disability” ökat och att antalet 

patienter med ”vegetative state” eller döda har minskat signifikant efter införandet av VIParna 

(Elf, 2002). 

 

Sjuksköterskornas arbete med att förebygga sekundära insulter 

Många av de omvårdnadsåtgärder som till exempel vändning och sugning av luftvägar som 

sjuksköterskan gör med den skallskadade patienten påverkar ICP, det är viktigt att planera 

åtgärderna så att ICP påverkas så lite som möjligt. Dessa patienter måste därför monitoreras 

noggrant och det är sjuksköterskans uppgift att vara uppmärksam på sekundära insulter och då 

det förekommer genast vidta adekvata åtgärder för att avbryta insulten (Connie, 1992). Att 

vårda skallskadade patienter är komplext och kräver ständig monitorering och en holistisk syn 

på omvårdnaden. Det är sjuksköterskans ansvar att hitta en balans mellan omvårdnadsåtgärder 

och prevention av sekundära insulter då dessa två ibland kan vara varandras motsatser. När 

balansen är uppnådd ger det patienten en möjlighet till bästa möjliga tillfrisknande 

(Chamberlin, 1998).  

 

Problemformulering 

Då vårdinstruktionsprogram används på NIVA i Uppsala är det intressant att studera hur 

sjuksköterskor att identifierar och i journalen dokumenterar avoidable factors hos 

skallskadade patienter på avdelningen. En korrekt identifiering av avoidable factors som följs 

av adekvata åtgärder förbättrar patienternas möjlighet till återhämtning enligt flera studier. 
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Syfte 

Att genom journalgranskning kartlägga i vilken omfattning identifiering och dokumentation 

görs av förekomsten av avoidable factors hos skallskadade patienter av sjuksköterskor på en 

neurointensivvårdsavdelning, samt undersöka överensstämmelsen mellan dokumentation och 

monitorvärden. 

 

Frågeställningar 

Sjuksköterskans dokumentation av avoidable factors: 
1. Hur ofta har ansvarig sjuksköterska dokumenterat om det funnits avoidable 

factors gällande ICP, CPP, systoliskt blodtryck (SBT) och temperatur? 
2. Hur ofta dokumenteras avvikelser (ja) respektive inte avvikelse (nej) av 

parametrarna ICP, CPP, SBT och temperatur? 
Monitorering av ICP, CPP, SBT och temp: 

3. Hur många av arbetspassen är ICP, CPP och temperatur monitorerade mer än 
90 % av tiden? 

4. Hur ofta dokumenteras ja respektive nej då insulttiden är 0 minuter? 
Överensstämmelse mellan sjuksköterskors dokumentation av avoidable factors och 
monitormätvärden: 

5. Vilka mätvärden och vilken insulttid på ICP, CPP, SBT och temperatur under 
ett arbetspass föranleder att sjuksköterskor dokumenterar att det funnits en 
avoidable factor respektive att det inte funnits en avoidable factor? 

6. Finns skillnader avseende medelvärden och insulttid i minuter då 
sjuksköterskor dokumenterar (ja) och inte dokumenterar (nej) ICP, CPP, SBT 
och temperatur som en avoidable factor? 

7. Hur förhåller sig insulttiden i minuter på ICP till sjuksköterskornas 
dokumentation av om det funnits en avoidable factor eller att det inte funnits en 
avoidable factor? 

8. Hur förhåller sig insulttiden i procent av good monitoring time (GMT) på ICP, 
CPP, SBT och temperatur till sjuksköterskornas dokumentation av om det 
funnits en avoidable factor eller att det inte funnits en avoidable factor? 

9. Vilken sensitivitet och specificitet har bedömningsformuläret för avoidable 
factors? 

 
 

 

METOD 

Design 

Detta är en deskriptiv, komparativ studie med kvantitativ ansats. 

 

Urval 

Data samlades in från patientjournaler. Urvalet skedde konsekutivt från journaler för 

skallskadade patienter som vårdades från 080101 till och med 081031. Studien innefattade 
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journaler över de första 91 patienterna varav 36 av patienterna uppnådde inklusionskriteriet: 

äldre än 18 år, med skallskada, som vårdades på NIVA, Akademiska sjukhuset under 2008, 

som haft övervakning vad gäller arteriell blodtrycksmätning, ICP-mätning, CPP-mätning och 

temperatur mätning via urinvägskateter de första 7 dygnen. Ytterligare 11 patienter föll sedan 

bort då det visade sig att de haft långa uppehåll i monitoreringen under vårdtiden. Studien 

innefattade 25 patienter varav 20 män och 5 kvinnor som monitorerats i 7 dygn och vars 

avoidable faktors varit bedömda 3 gånger per dygn.  

Tabell 1 visar medelvärde och spridning för ålder och ankomstRLS. Figur 1 Visar 

fördelningen av ålder och ankomst RLS. 

 

Tabell 1. Demografiska data i form av ålder och ankomst RLS. 
 Medel Max Min 
Ålder 39 72 18 

Ankomst RLS 3,8 7 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fördelningen av patienternas ankomst-RLS (överst) och ålder (nederst). 
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Datainsamlingsmetod 

Demografiska data som ålder, kön, neurologstatus vid ankomst till NIVA enligt RLS 

hämtades från patientjournalen Cosmic. På NIVA i Uppsala används Drägers 

övervakningsutrustning som är kopplad till ett datajournalsystem (QS). QS samlar in de 

mätvärden som registreras från patienten varje minut och lagrar det i en databas. QS används 

också för dokumentation av olika omvårdnadsåtgärder samt att det innehåller formulär för 

dokumentation av bland annat avoidable factors (se bild 1). Journalerna granskades med hjälp 

av en granskningsmall, (se bilaga 1). De variabler för vilka avoidable factors valts ut att 

granskas är systoliskt blodtryck SBT, ICP, CPP och temperatur. Att dessa har valts beror på 

att de registreras för alla patienter varje minut på ett tillförlitligt sätt via 

övervakningsutrustningen. Ordinationerna kring dessa parametrar är tydliga och det görs 

sällan några individuella justeringar för enskilda patienter. 

QS skickar dessutom data varje minut till en intern databas vid namn Odin browser. Via 

denna databas kan procent av GMT räknas ut. Det vill säga hur många procent av den tid som 

patienten varit korrekt monitorerad har patienten inte uppfyllt behandlingsmålet, ICP <20 

mmHg, CPP >60 mmHg, SBT >100 mmHg och temperatur >38 grader. För att utifrån GMT 

kunna avgöra om det förekommit avoidable factors eller inte har en cut off bestämts till ≥5%.  

Med insulttid mens den tid som patientens monitorvärden ligger utanför behandlingsmålen det 

vill säga den tid som patienten drabbas av en sekundär insult. Insulttiden räknas i både 

minuter och som % av GMT i det här arbetet. Det gjordes även beräkningar på formulärets 

sensitivitet och specificitet för att undersöka i vilken omfattning formuläret hittar respektive 

utesluter de patienter som drabbas av sekundära insulter. Genom att kunna samla alla 

monitorerade värden till en databas kan parametrarna studeras mycket noggrant.  
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Bild 1. Bedömningsformuläret i QS där sjuksköterskorna dokumenterar förekomst eller inte 
förekoms av avoidable factors. 
 

Procedur 

För att fastställa vilka patienter vars journaler som skulle inkluderas användes avdelningens 

register, patientjournalsystemet Cosmic och datajournalsystemet QS. Data började granskas 

när all för studien relevant mätutrustning kommit i bruk, ICP-mätare, arteriell 

blodtrycksmätare och temperaturmätning via urinkateter. Datagranskningen omfattar sedan 7 

dygn, det vill säga den mest instabila fasen av vårdtiden. När alla patienter inkluderats 

granskades respektive formulär för dokumentation av avoidable factors i QS se bild 1. 

Avoidable factors dokumenteras av sjuksköterskan efter varje arbetspass. Arbetspassens längd 

är enligt följande: Förmiddag klockan 07.00-14.00 (1), eftermiddag klockan 14.00-21.00 (2) 

och natt klockan 21.00-07.00 (3). Monitormätvärden för ICP, CPP, SBT och temperatur 

granskades i relation till dokumentationen om avoidable factors hade identifierats eller inte. 

Dessa monitormätvärden har sammanställs vad gäller hur avvikande de varit och under hur 

lång tid mätvärdena har avvikit. För att få fram ett värde på graden av avvikelse togs alla 

normala värden bort. Medelvärdet är alltså beräknat på de ICP-värden >20 mmHg, CPP-

värden <60 mmHg, SBT-värden <100 mmHg och temperatur >38 grader som registrerats. 

Tiden beräknas både i minuter, och som procent av korrekt monitorerad tid, good monitored 

time (GMT). Det gjordes även en kartläggning av hur ofta sjuksköterskorna fyller i formuläret 

och hur ofta de identifierar förekomst respektive ingen förekomst av avoidable factors.  
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Statistisk bearbetning och analys av data 

Analyserna skedde via SPSS 17.00, Microsoft Excel och Odin browser och utgörs av 

deskriptiva analyser samt parametriska test för att beräkna skillnader, se tabell 2. 

 
Tabell 2. Sammanställning av de analysmetoder som användes till respektive frågeställning. 

Frågeställning Analys 

1. Hur ofta har ansvarig sjuksköterska dokumenterat 
om det funnits avoidable factors gällande ICP, 
CPP, systoliskt blodtryck (SBT) och temperatur? 

 

Deskriptivt 

2. Hur ofta dokumenteras avvikelser (ja) respektive 
inte avvikelse (nej) av parametrarna ICP, CPP, 
systoliskt blodtryck (SBT) och temperatur? 

 

Deskriptivt 

3. Hur många av arbetspassen är ICP, CPP och 
temperaturen monitorerade mer än 90 % av tiden? 

Deskriptivt 

4. Hur ofta dokumenteras ja respektive nej då 
insulttiden är 0 minuter? 

 

Deskriptivt 

5. Vilka mätvärden och vilken insulttid på ICP, 
CPP, SBT och temperatur under ett arbetspass 
föranleder att sjuksköterskor dokumenterar att det 
funnits en avoidable factor respektive att det inte 
funnits en avoidable factor? 

 
 

Deskriptivt 

6. Hur förhåller sig insulttiden i minuter på ICP till 
sjuksköterskornas dokumentation av om det 
funnits en avoidable factor eller att det inte 
funnits en avoidable factor? 

 

Deskriptivt 

7. Finns skillnader avseende medelvärden och 
insulttid i minuter då sjuksköterskor 
dokumenterar (ja) och inte dokumenterar (nej) 
ICP, CPP, SBT och temperatur som en avoidable 
factor? 

 

t-test 

8. Hur förhåller sig insulttiden i procent av good 
monitoring time (GMT) på ICP, CPP, SBT och 
temperatur till sjuksköterskornas dokumentation 
av om det funnits en avoidable factor eller att det 
inte funnits en avoidable factor? 

 

Deskriptivt 

9. Vilken sensitivitet och specificitet har 
bedömningsformuläret för avoidable factors? 

Deskriptivt 
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Etiska överväganden 

Riktlinjer om etiska ställningstaganden har beaktats utifrån forskningsetiska principer i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som finns att läsa på http://codex.vr.se . 

Studien är inom ramen för kvalitetssäkring varför etiskt tillstånd ej behövs och studien är 

godkänd av verksamhetschefen på Neurodivisionen. Journaluppgifterna i studien är 

avidentifierade och uppgifterna inkräktar inte på patienternas integritet. 
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RESULTAT 
 
Sjuksköterskornas dokumentation av avoidable factors 

Studiens material utgörs av 546 arbetspass för vilka det skulle ha gjorts en bedömning av 

avoidable factors. Efter denna sammanställning har några arbetspass exkluderats då det inte 

fanns tillräckligt med monitordata. Antalet bedömningar av avoidable factors gjorda av 

sjuksköterskor i studien är för ICP 545 stycken, CPP 542 stycken, SBT 543 stycken och för 

temperatur 546 stycken, det vill säga totalt 2176 bedömningar (se tabell 3).  

 

Tabell 3.  Bedömningar av avoidable factors i antal och procent. 

 

Procent dokumenterade, samt icke dokumenterade bedömningar av avoidable factors.  

Sjuksköterskan dokumenterar sin bedömning av avoidable factors i totalt 85 % av de möjliga 

bedömningstillfällena se (figur 2). 

 

Förekomst/frånvaro av avoidable factors enligt sjuksköterskans dokumentation per 

arbetstillfälle. 

Förekomst/frånvaro av avoidable factors vad gäller, ICP var 70 (13%)/383 (71%), CPP 41 

(8%)/410(76%), SBT 13 (2%)/443 (82%) och temperatur 155 (28%)/305 (57%) enligt 

sjuksköterskornas dokumentation (se figur 2 och 3).  

Figur 2.  Antalet bedömningar av förekomst/frånvaro av avoidable factors enligt 
sjuksköterskans dokumentation per arbetstillfälle. 
 
 

 ICP CPP SBT Temperatur Totalt 

Ja 70 (13%) 41 (8%) 13 (2%) 155 (28%)  

Nej 383 (71%) 410 (76%) 443 (82%) 305 (57%)  

Ej ifyllt 86 (16%) 86 (16%) 86 (16%) 86 (15%)  

Felaktigt ifyllt 6  5  1    

Totalt 545 542 543 546 2176 
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Figur 3. Förekomst/frånvaro av avoidable factors enligt sjuksköterskans dokumentation per 
arbetstillfälle i procent. 
 
 
Monitoreringen av ICP, CPP och temperatur. 
Andel av arbetspassen där ICP, CPP och temperatur varit monitorerade mer än 90 % av 
tiden. 
ICP och CPP monitorerades ≥90 % av tiden vid 432 (87 %) arbetspass. Temperaturen var 

monitorerad ≥90 % av tiden vid 252 (60 %) arbetspass (se tabell 4). 

  
Tabell 4. Procentandel samt antal arbetspass som är monitorerade mer än 90% av tiden. 
Parameter Procentandel av 

arbetspassen med 
monitorering mer än 90 % 
av tiden 

Antal arbetspass med 
monitorering mer eller mindre 
än 90 % av tiden 

ICP 87 % >90% = 432 st 
< 90% = 66 st 

CPP 87 % >90% = 432 st 
< 90% = 66 st 

Temperatur  60 % > 90% = 252 st 
< 90% = 166 st 
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Överensstämmelse mellan sjuksköterskors dokumentation av avoidable factors och 

monitormätvärden. 

  

Överensstämmelse av sjuksköterskans bedömning vid frånvaro av avoidable factors och 

monitormätvärden.  

Tabell 5 visar antalet tillfällen då det inte finns några monitormätvärden utanför 

referensområdet (dvs frånvaro av avoidable factors) samt hur sjuksköterskorna har bedömt 

dessa tillfällen. Frånvaro av avoidable factors (n= 803) för hela materialet har bedömts 

korrekt av sjuksköterskan i 776 (97%) fall och felaktigt i 27(3%) fall. 

 
Tabell 5. Antal bedömningar, nej respektive ja som inte har några monitorvärden utanför 
referensområdet (dvs. frånvaro av avoidable factors). 
 Antalet 

bedömningar  
Antal nej Antal ja 

ICP 58 57 1 
CPP 179 177 2 
SBT 320 320 0 
Temperatur 246 222 24 
Totalt 803 776 27 
 
 
Följande resultatredovisning baseras på de arbetspass då avoidable factors har förekommit 
enligt monitormätvärdena.  Detta gäller inte beräkningarna gjorda med GMT då alla 
arbetspass är inräknade. 
 
 
Monitormätvärden och insulttid av avoidable factors samt sjuksköterskans dokumentation av 

förekomst/frånvaro av avoidable factors per arbetspass. Skillnader i monitorvärden samt 

insulttid då sjuksköterskor har dokumenterat förekomst respektive frånvaro av avoidable 

faktors. 

Vid dokumentation av förekomst av avoidable factors för ICP var insulttiden längre än vid 

dokumentation av frånvaro (se tabell 6) ( t = -7,4, df = 6,73, p < 0,001). För ICP fanns inga 

skillnader utan medelvärdet var det samma. Vid dokumentation av förekomst av avoidable 

factors för CPP var insulttiden längre än vid dokumentation av frånvaro (se tabell 6) 

( t = -5,41, df = 38, p < 0,001). När sjuksköterskorna dokumenterarade förekomst av 

avoidable factors för CPP var monitormedelvärdet lägre (t = 3,38, df = 66, p=0,001). Vid 

dokumentation av förekomst av avoidable factors för SBT fanns inga skillnader vare sig i 

insulttid eller medelvärde. Vid dokumentation av förekomst av avoidable factors för 

temperatur var insulttiden längre än vid dokumentation av frånvaro (se tabell 6)  (t = -8,79, df 



16 

= 148, p < 0,000). När sjuksköterskorna dokumenterade förekomst av avoidable factors för 

temperatur var monitormedelvärdet högre (t = -4,31, df = 125, p=0,000).  

Tabell 6 visar medelvärden (SD) dels för monitormätvärdena, dels för insulttid i minuter, för 

ICP, CPP, SBT och temperatur. Bilaga 2 visar hur monitormätvärdena och insulttiderna 

förhåller sig till sjuksköterskornas dokumentation av avoidable factors.  

 
 
Tabell 6. Medelvärde (SD) på insulttiden och monitormätvärdet av ICP, CPP, SBT och 
temperatur vid förekomst/frånvaro av avoidable factors 
 p Medelvärde (SD) Antal bedömningar 
  Ja Nej Ja Nej 
ICP insulttid (min) < 0,001 134 (111) 30 (47) 64 317 
ICP medelvärde  
(>20 mm Hg) 

0,95 24 (1,9) 24 (3,1) 63 318 

CPP insulttid 
(min) 

< 0,001 125 (110) 26 (44) 37 223 

CPP medelvärde 
 (< 60 mm Hg) 

0,001 54 (2) 56 (3) 37 223 

SBT insulttid(min) 0,26 19 (26) 9 (25) 10 119 
SBT medelvärde 
(SD) 
(<100 mmHg) 

0,71 92 (10) 91 (9) 10 119 

Temperatur 
insulttid (min) 

< 0,001 315 (166) 120 (111) 104 55 

Temperatur 
medelvärde 
( >38 grader) 

< 0,001 38,4 (0,31) 38,2 (0,27) 104 55 

 
 

 
 

 
 
Insulttiden i minuter för ICP i förhållande till sjuksköterskornas dokumentation av om det 

funnits en avoidable factor eller att det inte funnits en avoidable factor? 

Bilaga 3 visar förhållandet mellan sjuksköterskornas dokumentation av avoidable factors och 

hur lång insulttiden för ICP varit i minuter. Tabellen i bilaga 3 visar 161 stycken 

dokumentationstillfällen var av 32 ja, 106 nej och 23 ej ifyllt.
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Insulttid i procent av GMT för avoidable factors samt sjuksköterskans dokumentation av 

förekomst/frånvaro av avoidable factors per arbetspass. 

Procent av GMT per arbetspass som ICP har legat >20 mmHg, CPP <60 mmHg och 

temperatur >38 grader (se tabell 7). Figurerna 4-6 visar % av GMT samt sjuksköterskors 

dokumentation av avoidable factors. Den övre delen av figurerna 4-6 visar antalet 

bedömningar och den nedre delen visar procentuellt hur ofta det bedöms förekomst/frånvaro 

av avoidable factors per arbetspass. 

 

Tabell 7. Antal bedömningar (förekomst/inte förekomst) då insulttiden varit mindre än 5% av 
GMT samt antal bedömningar då insulttiden överstigit 5% av GMT. 
 Ja Nej 

 0-5% 5,1-100 % 0-5% 5,1-100 % 

ICP 0 58 (16%) 179 (49 %) 129 (35%) 

CPP 2 34 (9%) 282 (75%) 56 (15%) 

 Temperatur 25 (7%) 97 (27%) 183 (51%) 51 (14%) 
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Figur 4. Procent av GMT och sjuksköterskornas dokumentetion av avoidable factors, överst i 
antal och nedanför i procent gällande ICP. 
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Figur 5. Procent av GMT och sjuksköterskornas dokumentetion av avoidable factors, överst i 
antal och nedanför i procent gällande CPP. 
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Figur 6.  Procent av GMT och sjuksköterskornas dokumentetion av avoidable factors, överst i 
antal och nedanför i procent gällande temperatur. 
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Sensitivitet och specificitet för bedömningsformuläret rörande avoidable factors. 
Tabell 8 visar bedömningsformulärets sensitivitet och specificitet. Sensitiviteten för ICP är 
31%, CPP 38% och temperaturen 66%. Specificitet för ICP är 100%, CPP 99% och 
temperaturen 88%. 
 
Tabell 8. Beräknad sensitivitet och specificitet för bedömningsformuläret för avoidable 
factors.  

Avoidable factor ICP CPP Temperatur 

≥5,1% av GMT 
Förekomst av 
avoidable factors 

Sensitivitet 31 %  

581/1872 

Sensitivitet 38  

341/902  

Sensitivitet 66%  

971/1482 

≤5% av GMT 
Frånvaro av 
avoidable factors 

Specificitet 100%  

1793/1794 

Specificitet 99%  

2823/2844 

Specificitet 88%  

1833/2084 
1 Antal patienter för vilka förekomst av avoidable factors för ICP, CPP och temperatur registrerats.  
2 Antal patienter med förekomst av avoidable factors för ICP, CPP och temperatur.  
3 Antal patienter för vilka frånvaro av avoidable factors för ICP, CPP respektive temperatur registrerats.  
4 Antal patienter med frånvaro av avoidable factors för ICP, CPP och temperatur.  
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DISKUSSION 
 
Syftet var att genom journalgranskning kartlägga i vilken omfattning identifiering och 

dokumentation görs av förekomsten av avoidable factors hos skallskadade patienter av 

sjuksköterskor på en neurointensivvårdsavdelning, samt undersöka överensstämmelsen 

mellan dokumentation och monitorvärden. 

 

Antalet bedömningar i studien var totalt 2176 stycken. Vid 85 % av bedömningstillfällena 

dokumenterade sjuksköterskan i bedömningsformuläret. För ICP, CPP och SBT bedömdes det 

vid 70-80 % av tillfällena som att inga problem hade funnits och vid 55 % av tillfällena 

bedömdes det att det inte varit några problem med temperaturen.  

ICP och CPP monitoreras mer än 90 % av tiden vid 87 % av arbetspassen och temperaturen är  

monitorerad mer än 90 % av tiden vid 60 % av arbetspassen. 

Det fanns signifikanta skillnader mellan då avvikelser och inga avvikelser var dokumenterade 

för insulttiden för ICP, samt insulttiden och monitormedelvärde för CPP och temperatur.  

 

Resultatdiskussion 

Att använda guidelines har i många studier visat sig kunna minska dödligheten, förbättra 

outcome och minska kostnaderna för vården. (Afessa, 2007, Connie, 1992, Fakhry, 2004, 

Yaseen, 2009). Då guidelines är skrivna för att passa en stor patientgrupp måste det alltid 

beaktas att enskilda patienter kan behandlas olika. I vården av patienter måste alltid sunt 

förnuft användas tillsammans med erfarenhet och kunskaper om den patientkategori som 

vårdas. Flynn har i en kvalitativ intervju studie frågat intensivvårdssjuksköterskor om deras 

syn på att använda guidelines. Där framgår att det krävs ett visst mått av erfarenhet och 

kunskap för att kunna följa en standard men att de sjuksköterskorna som har stor erfarenhet 

och kunskap även kan bedöma när de kan frångå en given rutin. En av slutsatserna är att 

arbete utfört efter en guideline aldrig kan ersätta självständiga beslut fattade av en erfaren och 

kunnig sjuksköterska (Flynn, 2005). För att en intensivvårdsavdelning ska fungera bra krävs 

olika insatser. Det krävs regelbunden träning av praktiska moment, teoretisk undervisning, 

inhämtning av nya forskningsresultat och att personalen tillsammans skriver och uppdaterar 

avdelningens guidelines (Biancofiore, 2007). Intensivvården av skallskadade patienter bedrivs 

i en avancerad teknisk miljö där sjuksköterskan måste fatta många snabba beslut, ofta var 30:e 

sekund. Dessa beslut måste fattas korrekt och ofta utan stöd av läkare. Det har visat sig att det 

fattas signifikant bättre beslut på dagskiftet och att även erfarenhet ger bättre beslut (McNett, 
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2009). Under sådana arbetsförhållanden är det viktigt att det finns skriftliga rutiner, såsom 

guidelines att luta sig mot. 

 

Att beskriva hur avoidable factors ska handläggas passar bra i en guideline då dessa är relativt 

enkla att beskriva, har stor evidens och passar i stort sett alla skallskadade patienter. VIPen 

som styr hur formuläret ska fyllas i är formulerat ” Storleken och tiden det varit en avvikelse 

från behandlingsmålet varierar och i praktiken är det svårt att definiera exakt när en avoidable 

factor ska registreras. En praktisk regel är att avoidable factors skall registreras när ansvarig 

sjuksköterska gjort alla generella rutinåtgärder och redan utstakade ordinationer utan effekt, 

och hon/han bedömer att ansvarig läkare måste tillkallas”(NIVAs VIP om avoidable factors). 

Det finns olika åsikter bland sjuksköterskorna hur det ska tolkas. En är att om t.ex. 

blodtrycket hålls uppe med inotropt stöd så ska förekomst av avoidable factors för blodtryck 

dokumenteras, eftersom det krävs extra åtgärder, medan andra tycker att om blodtrycksvärdet 

är bra med inotropt stöd så finns det inget problem och frånvaro av avoidable factors 

dokumenteras. Det senare alternativet får ses som det korrekta.  Alltså tolkas instruktionen 

olika och bedömningarna görs på olika grunder. Genom att tydligare beskriva hur 

bedömningen ska göras i VIPen skulle sjuksköterskornas osäkerhet minska vid bedömningen. 

Med modern datateknik kan övervakningsutrustningen programmeras så att den bedömer om 

det funnits avoidable factors eller inte. Det skulle kunna medföra att koncentrationen på att 

uppmärksamma och åtgärda problemen minskar. Bedömnings formuläret skulle kunna 

kompletteras med dokumentation om hur problemen har åtgärdas för att ytterligare öka 

ansträngningarna för att undvika sekundära insulter. Rutinen att vid varje arbetspass fylla i om 

det funnits problem med avoidable factors eller inte ger en ökad medvetenhet om vikten att 

undvika sekundära insulter. En studie gjordes på NIVA i Uppsala efter införandet av VIPen 

rörande avoidable factors och där konstaterades att outcome för patienterna blivit bättre efter 

att dessa rutiner införts (Elf, 2002). Maas skriver att sekundära insulter ska inte bara 

identifieras de måste framför allt förebyggas och behandlas (Maas, 2000).  

 

Det görs ett stort antal bedömningar av avoidable factors på NIVA varje dygn. 

Arbetssituationen är ibland hårt pressad och ibland är patienterna på operation eller liknande 

vid arbetspassets slut och då kan det vara svårt att göra en bedömning och dokumentera i 

formuläret. Med tanke på detta får 85% ifyllda formulär anses vara ett bra resultat. Det relativt 

goda resultatet vad gäller användandet av bedömningsformuläret kan bero på att VIParna 
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finns men också på att det finns ett ständigt pågående samtal på avdelningen om vikten att 

motarbeta sekundära insulter.   

 

Resultatet visar att då det dokumenterats förekomst av avoidable factors har ICP, CPP och 

temperatur signifikant längre insulttid samt att det varit signifikant högre mätvärden för CPP 

och temperatur än då ingen förekomst dokumenterats. Trots detta var insulttiderna relativt 

långa då ingen förekomst dokumenterats. Resultatet visar vad gäller ICP och CPP att korta 

insulttider även om medelvärdet varit mycket avvikande sällan dokumenteras som ett ja. 

Korta incidenter som snabbt kan åtgärdas bedöms inte som ett problem vilket överensstämmer 

med instruktionen i VIPen. Den parameter som har de längsta insulttiderna är temperaturen 

vilket beror på att det är svårt att få bukt med feber i en intensivvårdssituation med många 

infektioner. Det är också svårt att utläsa resultatet då temperaturen är bristfälligt monitorerad. 

Det är tänkbart att patienterna med feber skulle kunna behandlas mer aggressivt till exempel 

med aktiv nedkylning.  

Det är få tillfällen som SBT <100 mmHg bedöms som ja och det är få problem med SBT över 

huvudtaget. 

 

I beräkningarna på insulttiden och medelvärde på ICP, CPP och SBT finns det många 

dokumenterade nej som inte haft någon insulttid dessa ”nej” finns inte med i beräkningarna 

men är helt korrekt ifyllda. Däremot finns det relativt många dokumenterade ”ja” vad gäller 

temperaturen som inte har någon insulttid enligt beräkningarna. Det beror på att temperatur 

monitoreringen via kateter i urinblåsan sker under kortare tider än monitoreringen av ICP, 

CPP och SBT. Temperaturen monitoreras även med axilärt tagna mätningar som inte 

redovisas i detta arbete och då är det dessa mätningar som ligger som grund till dessa ”ja”. Att 

det är svårt att få komplett monitorering av temperaturen beror på tekniska problem med 

mätutrustningen. Det är allvarligt då hög temperatur på skallskadade patienter måste 

uppmärksammas och åtgärdas. 

  

Efter att ha räknat ut insulttiden som procent av GMT visade det sig att vid några arbetspass 

var det en kort tid som blivit monitorerad men då med avvikande värden. Det gjorde att 

bedömningen ”ja” blev mer korrekt med tanke på att stor del av tiden varit avvikande även 

om tiden i minuter varit kort. 

 I ett försök att definiera avoidable factors, och för att kunna studera bedömningsformulärets 

sensitivitet och specificitet valdes en cut-off på 5% av GMT,  en gräns som bedömdes 
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relevant ur klinisk synvinkel.  Sammantaget visar resultatet att specificiteten får anses vara 

god för såväl ICP som CPP och temperatur, vilket betyder att vid närvaro av avoidable factors 

registrerades också närvaro, på bedömningsformuläret. Däremot visade sig sensitiviteten vara 

låg för såväl ICP som CPP och möjligen något bättre för temperaturen.  

Sammantaget är resultaten mycket intressanta ur omvårdnadssynpunkt. En tänkbar förklaring 

till varför det förekommer att sjuksköterskor i så stor utsträckning registrerar frånvaro av 

avoidable factors trots att patienten haft såväl högt ICP som lågt CPP kan vara att när dessa 

förändringar är kopplade till omvårdnadsåtgärder, uppfattar sjuksköterskan att det finns en 

direkt orsaksförklaring och att problemen med högt ICP/lågt CPP därmed inte betraktas som 

ett problem. En fråga som uppstår är om det bland sjuksköterskor finns en diskrepans mellan 

vetskapen om att högt ICP och lågt CPP är skadligt för patienten och vad man ändå väljer att 

göra med patienten.    

Det är sjuksköterskans ansvar att hitta en balans mellan omvårdnadsåtgärder och prevension 

av sekundära insulter då dessa två ibland kan vara varandras motsatser. När balansen är 

uppnådd ger det patienten en möjlighet till bästa möjliga tillfrisknande (Chamberline, 1998) 

Det är viktigt att planera omvårdnadsåtgärderna så att ICP påverkas så lite som möjligt 

(Connie, 1992). 

 

Beräkningarna i arbetet är gjorda både i minuter och i GMT. Resultaten i minuter visar tydligt 

i ett kliniskt sammanhang hur lång tid patienterna har haft insulter pågående och det blir lätt 

att relatera till den praktiska vardagen. Däremot visar det inte hur långt arbetspasset varit och 

då inte heller hur stor andel av arbetspasset som haft problem. Beräkningar i GMT tar bort 

dessa felkällor och blir på det viset ett bättre redskap i vetenskapliga studier. Genom att 

kombinera dessa två metoder blir bilden mer fullständig. Däremot kan noteras att de båda 

överensstämmer relativt bra då ett arbetspass på 7 timmar i genomsnitt har 30 minuters 

insulttid gällande ICP då ett nej dokumenteras och det motsvarar 7% av GMT. Dessutom har 

de olika resultaten jämförts och visat sig stämma vilket minskar risken för felräkningar då helt 

olika programvaror och metoder använts. 

 

Metoddiskussion 

Urvalet är gjort genom att inkludera de först inskrivna skallskadade patienterna år 2008 på 

NIVA i Uppsala med fullständig monitorering mer än 7 dygn. Sedan har bedömningarna av 

avoidable factors studerats vad gäller ICP, CPP, SBT och temp. Studien visar inte enskilda 

patienters resultat utan bara bedömningarna av avoidable factors i relation till 
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monitormätvärden och insulttider. Alla mätvärden är hämtade från patientens 

övervakningsmonitor via en databas.  

En studie har visat att trettiotvå procent av insulterna dokumenterades inte då mätvärdena 

dokumenterades på papper av vårdpersonalen jämfört med när monitormätvärdena samlades 

in via databas (Howells, 1995). Att samla in data via patientens monitorutrustning kan 

medföra felkällor. Det är viktigt att all mätutrustning är kalibrerad och inställd i rätt nivå för 

att få korrekta värden. I en studie visar Signorini att värdena på ICP, CPP och SBT är korrekta 

till över 98%. I studien dokumenterade personalen vad de gjort med patienten som t.ex. 

kalibrering av utrustningen, läkemedelsgivning, sugning av luftvägarna, sjukgymnastik, 

ändring av läge i sängen m.m. I efterhand granskades och korrigerades mätvärdena och det 

visade att ICP, CPP och SBT värdena inte ändrades mer än 0,5-2 % efter valideringen 

(Signorini, 1997).  

 

De beräkningar som är gjorda visar bara den samlade insulttiden under arbetspasset, inte om 

det varit många korta tillfällen eller några längre. Troligen bedöms de längre 

sammanhängande perioderna som mer problematiska och får då oftare ett ”ja” i formuläret. 

Med tanke på att VIPen beskriver att ett ja ska dokumenteras om problemen kvarstår efter att 

alla rutinåtgärder är vidtagna får det anses vara ett korrekt sätt att utföra bedömningen. 

Mätvärdena är beräknade på de värden som faller utanför riktlinjerna. Genom att ta bort alla 

normalvärden innan medelvärdet beräknas blir det tydligare hur stor avvikelsen har varit. 

 

Efter att det visat sig att det var få problem med lågt SBT och att de bedömningarna saknade 

signifikans gjordes inga beräkningar av GMT av SBT. Beräkningar av insulttiden i minuter 

gjordes bara på ICP med anledning av att en studie visat att ICP är den mest utslagsgivande 

avoidable factorn (Signorini, 1999) 

 

Beckmann har i sin studie visat att det är lättare att identifiera problem med vårdkvalitet 

genom att genomföra journalgranskning än genom att gå igenom registrerade incidenter. 

Journalgranskning ger också mer information runt incidenter och det påvisar fler problem som 

går att förebygga (Beckmann, 2003).  

 

Det vore intressant att ytterligare förbättra och klargöra rutinerna kring hur avoidable factors 

bedöms och dokumenteras, för att sedan göra om mätningarna och se om formulärets 
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sensitivitet förbättrats. För att minska risken för sekundära insulter behövs fortsatta studier för 

att utveckla omvårdnadsåtgärderna till dessa patienter. 

 

Studier av det här slaget kan leda till förbättrade guidelines som bättre stämmer överens med 

den kliniska verkligheten. Om klinik och guidelines överensstämmer blir det lättare för 

sjuksköterskorna att fatta riktiga beslut.  

Att studera hur arbetet med att undvika sekundära insulter fungerar i kliniken leder till ökad 

medvetenhet om dessa problem. Sjuksköterskans arbete med patienten måste alltid planeras 

och prioriteras utifrån patientens behov för att minimera riskerna för sekundära insulter. 

Sjuksköterskans mål med sitt arbete måste alltid vara att patienten inte ska drabbas av några 

sekundära skador som försämrar prognosen. 

 

Slutsats 

Med hjälp av guidelines och bedömningsformulär för att dokumentera avoidable factors 

säkras att arbetet med att förhindra sekundära insulter är ständigt pågående. 

Insulttiden då värdena avviker från det normala tycks väga in starkare i sjuksköterskans 

bedömning av förekomst av avoidable factors än hur avvikande värdet varit.  

Att vårda skallskadade patienter innebär att ständigt väga behovet av omvårdnadsåtgärder mot 

risken för att det kan leda till sekundära insulter.
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Bilaga 1 
 
 
Journalgranskningsmall 
 
All data kommer att registreras i ett Excel-blad och beräkningarna kommer att göras med 
hjälp av SPSS. I Excelbladet kommer nedanstående uppgifter att registreras. 
Journalnummer utefter den ordningen patienterna har vårdats på NIVA.  
 
Vårdtid de aktuella 7-dygnen   Cosmic och QS 
Ålder     Cosmic 
Kön     Cosmic 
Typ av skada     Cosmic 
Neurologiskt status vid ankomst till NIVA enl RLS  QS 
Formulär för avoidable factors   QS 
Systoliskt BT    QS 
CPP     QS 
ICP     QS 
Temp     QS 
 
Systoliskt BT, CPP, ICP och temp samlas in varje minut och dessa värden ska sedan jämföras 
med formuläret för avoidable factors som registreras efter varje arbetspass enl nedan.  
 
Arbetspass Tid Benämning 
Förmiddag 07.00-14.00 1 
Eftermiddag 14.00-21.00 2 
Natt 21.00-07.00 3 
 
Dygnen kommer också att numreras från 1 till 7.  
 
 
Arbetspass Dokumenterat 

avoidable factor vad 
gäller syst BT, CPP, 
ICP och temp  
(4 kolumner) 

Alla mätvärden vad 
gäller Syst BT, CPP, 
ICP och temp  
(4 kolumner) 

1:1   
1:2   
1:3   
2:1   
2:2   
2:3   
Osv till 7:3   
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Monitorvärden, insulttid samt sjuksköterskors dokumentation av avoidable factors för ICP 
>20 mmHg. 
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Monitorvärden, insulttid samt sjuksköterskors dokumentation av avoidable factors för CPP 
<60 mmHg. 
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Monitorvärden, insulttid samt sjuksköterskors dokumentation av avoidable factors för STB 
<100 mmHg. 
 

 
Monitorvärden, insulttid samt sjuksköterskors dokumentation av avoidable factors för 
temperatur >38 grader. 
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Insulttid i minuter för ICP och sjuksköterskors dokumentation av förekomst/frånvaro av 
avoidable factors. 
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