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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Ventrikeldränage används inom neurokirurgisk vård för medicinsk behandling, 

dränering av likvor samt mätning av intrakraniellt tryck. En infektion relaterat till ett 

ventrikeldränage kan vara livshotande och ge permanenta skador hos patienten.

Syfte: Att analysera dokumenterade skillnader i ventrikeldränagerelaterade infektioner, vårdtid 

och mortalitet, före och efter införande av nya hygienrutiner - ett åtgärdspaket.

Metod: Ett åtgärdspaket med medicinska- och omvårdnadsåtgärder har med hjälp av 

genombrottsmetoden tagits fram för att minska de ventrikeldränagerelaterade infektionerna. 

Studien är kvantitativ med empirisk ansats. Konsekutivt urval av patienter som erhållit 

ventrikeldränage under första halvåret 2008 samt första halvåret 2009. Totalt 150 patienter har 

ingått i studien. Data har analyserats med deskriptiv och analytiska statistik.

Resultat: De vårdrelaterade infektionerna minskade mellan de två mätperioderna. Resultatet 

visar inga tydliga samband mellan vilken av åtgärderna som haft effekt på minskningen av 

infektionerna. Däremot ses att de som haft bättre följsamhet till åtgärdspaketet har drabbats av 

färre infektioner. Signifikant samband finns mellan riskhandhavande som spolning av dränage 

och läckage vid dränaget instickställe, samt infektioner. 

Slutsats: Studien indikerade i att de ventrikeldränagerelaterade infektionerna har minskat efter 

insättande av åtgärdspaketet.

Nyckelord: Meningit, Neurokirurgisk omvårdnad, Ventrikeldränage, Vårdrelateradeinfektioner



ABSTRACT

Background: External ventricular drainage (EVD) is used within neurosurgical care for medical 

treatment, temporary drainage of cerebrospinal fluid (CSF) and to measure intracranial pressure. 

An infection related to an EVD can be life threatening and cause permanent damage to the 

patient. 

Objective: To analyze the documented differences in EVD related infections, length of 

hospitalization and mortality, before and after the introduction of new hygiene routines – a 

bundle.

Method: A package with medical and nursing interventions has been developed using a 

breakthrough method to reduce EVD related infections. The study is quantitative and has an

empirical approach. A consecutive sample of patients who received an EVD during the first half 

of 2008 and 2009 respectively were chosen. In total 150 patients were included in the study. The 

data was analyzed with descriptive and analytical statistics.

Results: The EVD related infections have decreased between the two time periods. No clear 

correlation between which actions had a direct effect on the reduction of infections was found. 

Those patients that had a better adherence to the package suffered fewer infections. A prevalent 

correlation was found between high risk actions such as flushing the EVD and CSF leaks from 

the site of puncture, and subsequent infections.

Conclusion: The study indicates that the EVD related infections have decreased after the 

implementation of the package.

Keywords: Meningitis, Neurosurgical Nursing, External ventricular drainage, Health care 

associated infections
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1 INLEDNING

Vårdrelaterade infektioner är en vanlig komplikation hos patienter inom slutenvården, som leder 

till ökade kostnader för sjukvården men framförallt ökat lidande för patienten. Ventrikeldränage 

är ofta nödvändigt att använda inom neurokirurgisk vård för medicinsk behandling, dränering av 

likvor samt mätning av intrakraniellt tryck (ICP). En infektion relaterat till ventrikeldränage kan 

vara livshotande och ge permanenta skador hos patienten. Som sjuksköterska på en 

neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning har jag erfarenhet av att vårda patienter med 

ventrikeldränage. Ibland uppstår komplikationer som drabbar patienten, ett exempel på det ses i 

ett beskrivet patientfall nedan:

Patientfall:

”Tidigare frisk kvinna, 43 år, fick blixtrande huvudvärk och kräkning 
i samband med styrketräning på gym. Tas med ambulans till sjukhus 
där datortomografi hjärna utförs, som visar på subarachnoidalt blod. 
Patienten försämras ytterligare på akutmottagningen, sjunker i 
medvetande och intuberas. Patienten tas till en neurokirurgisk klinik
och erhåller akut ett ventrikeldränage. Postoperativt vårdas patienten 
sedan på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning. Dagen därpå 
genomförs en angiografi där ett aneurysm ses, som behandlas invasivt 
med coiling.

Patienten överflyttas efter två dygn till en av de neurokirurgiska 
intermediärvårdsavdelningarna. Fem dagar senare upplevs patienten 
mer desorienterad och får ökad huvudvärk, nackstelhet, crp-stegring 
och feber. Patienten rundodlas. Likvorprover visar på kraftigt förhöjda 
celler. Behandling med antibiotika (intravenöst och intratekalt) insätts 
för misstänkt meningit.”
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2 BAKGRUND

2.1 Vårdrelaterade infektioner

En av de vanligaste komplikationer som drabbar inneliggande patienter på sjukhus är 

vårdrelaterade infektioner (Çelik, 2004; Orsi et al, 2006). Vårdrelaterade infektioner är en 

infektion till följd av vården som utvecklas tidigast 48 timmar efter inläggning eller påbörjad 

vård, utan positiva odlingar under vårdtiden innan (Çelik, 2004). Flera studier visar på att 

vårdrelaterade infektioner leder till längre vårdtid, (Frontera et al., 2008; Orsi et al., 2006) stora 

kostnader för sjukvården (Çelik, 2004) men också till ökad mortalitet (Frontera et al., 2008; 

Korinek et al., 2006; Orsi et al., 2006). Socialstyrelsens beskrivning av en vårdrelaterad

infektion är:

..varje infektionstillstånd som drabbar patient till följd av 
sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det 
sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör 
från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under 
eller efter vårdtillfället (Lundholm, 2006, s. 19)

Socialstyrelsen uppger att cirka tio procent av patienter som vårdas inom slutenvården drabbas 

av en vårdrelaterad infektion (Lundholm, 2006, s. 20). Datan styrks av en 

punktprevalensmätning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inom somatisk 

slutenvård i Sverige under våren 2009, där siffran för vårdrelaterade infektioner också var tio 

procent (SKL, 2009). Çelik (2004) beskriver att kritiskt sjuka patienter drabbas i högre grad av 

en vårdrelaterad infektion under deras vårdtid än övriga patienter. Av patienter som vårdats på 

en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning mer än 48 timmar, utvecklade cirka 30 % en

vårdrelaterad infektion.

2.2 Behandling med ventrikeldränage

Att anlägga ett ventrikeldränage är ofta en nödvändig åtgärd för neurokirurgiska patienter (Beer, 

Lackner, Pfausler & Schmutzhard, 2008). Dränaget opereras in i ena sidoventrikeln i hjärnan 

genom ett litet borrhål och tunneleras därefter under huden för att sedan kopplas samman med 

ett externt dränagesystem (Lo et al., 2007; Woodward et al., 2002). Stället där ventrikeldränaget 

går igenom huden på skalpen kommer i studien att nämnas: ”instickställe”. 
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Ett ventrikeldränage anläggs antingen akut på grund av ett ökat intrakraniellt tryck (ICP) eller 

som en postoperativ åtgärd efter en neurokirurgisk operation (Woodward et al., 2002). Det 

används vid störningar i likvorcirkulationen till följd av skalltrauma, subarachnoidalblödning, 

blödning i ventriklarna (Korinek et al., 2005) eller på grund av hinder för likvorcirkulationen, 

exempelvis hjärntumörer (Pfisterer, Mühlbauer, Czech, & Reinprecht, 2003). Ett 

ventrikeldränage kan även användas som behandling vid hjärnödem och primär hydrocefalus 

(Pfisterer et al., 2003). Ett ventrikeldränage kan även mäta det intraventrikulära trycket och kan 

därför även användas som ICP monitor. Genom att dränera likvor minskas ICP (Woodward et 

al., 2002).

Om det blir stopp i dränaget kan det behövas spolas med natriumklorid eller bytas ut (Bogdahn

et al., 1992). Medeltiden för hur länge ett ventrikeldränage är inneliggande varierar i olika 

studier mellan 9,5 dagar och 21 dagar (Bogdahn et al., 1992; Guardado et al., 2006; Scheithauer

et al., 2009). Det har även observerats i studier att om patienter som utvecklar en 

ventrikeldränagerelaterad infektion har längre medeltid för dränaget (Arabi et al., 2005; Pfausler

et al., 2004). Ett ventrikeldränage är en tillfällig lösning (Van de Beek, 2010), efter borttagande 

av det kan i vissa fall ett permanent dräneringssystem vara nödvändigt. Då kan en så kallad 

shunt anläggas via operation (Bogdahn et al., 1992).

2.3 Ventrikeldränagesrelaterade infektioner

Ventrikeldränage är en stor riskfaktor till vårdrelaterade meningiter/ventrikuliter (Beer et al., 

2008; Frontera et al., 2008; Woodward et al., 2002) vilket är en av de vanligaste vårdrelaterade 

infektionerna på en neurokirurgisk klinik (Orsi et al, 2006). De stora riskerna beror på den 

direkta infarten till hjärnan via dränageslangen (Woodward et al., 2002). Andelen 

ventrikeldränagerelaterade infektioner ses i tidigare studier vara mellan 10,6-21,9 % (Çelik, 

2004; Lo et al., 2007). Mellan 2001 och 2008 på den aktuella neurokirurgiska kliniken hade 23 

% av samtliga patienter som det togs likvorodlingar på, positiva odlingsvar (personlig 

kommunikation, A. Blommengren, Sektionsansvarig neurokirurgisk omvårdnad, 5 juni 2010).

En meningit är en mycket allvarlig komplikation (Çelik, 2004), som innebär en ökad risk för 

mortalitet samt neurologiska resttillstånd (Filka et al., 1999) som i sin tur vilket leder till längre 

sjukhusvistelse och rehabilitering (Tan et al., 2008). Symtom på meningit är meningism, vilket 

innebär nackstelhet, ljusskygghet och huvudvärk (Beer et al., 2008) samt feber, sänkt 

medvetandegrad, illamående och kräkningar (Beer et al., 2008; Çelik, 2004). Provtagning av 
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likvor sker regelbundet för att se tidiga tecken på infektion i det centrala nervsystemet. 

Diagnosen ställs utifrån svaren på likvorprover samt likvorodling tillsammans med patientens 

kliniska tecken och symtom. Hos neurokirurgiska patienter är det dock svårt att avgöra om 

kliniska tecken beror på en meningit, på den underliggande sjukdomen, på andra pågående 

infektioner (Beer et al., 2008) eller för att patienter är nyopererad (Van de Beek, 2010).

Riskfaktorer för att utveckla en ventrikeldränagerealaterad infektion är: tiden som patienten har 

dränaget (Çelik, 2004; Woodward et al., 2002), kontamination av hudbakterier i samband med 

operation, operationstid, läckage från instickstället för dränaget och högre ICP än 20 mmHg 

(Çelik, 2004). Kontaminering i samband med provtagning av likvor (Beer et al., 2008; Van de 

Beek, 2010) och att det inträffar stopp i dränaget ökar även risken för att utveckla en meningit.

Det är viktigt att tidigt upptäcka en ventrikeldränagerelaterad infektion för att snabbt sätta in rätt 

behandling (Van de Beek, 2010). Studier visar på betydligt ökad risk för infektion om dränaget 

sitter mer än fem dygn (Çelik, 2004; Woodward et al., 2002). Då är risken för att utveckla en 

infektion relaterat till ventrikeldränaget ökad upp till 85 % (Woodward et al., 2002). Det finns 

även studier som beskriver att tiden för ventrikeldränaget ej har någon påverkan på 

infektionsfrekvensen (Bogdahn et al., 1992; Korinek et al., 2005).

2.4 Vårdlidande

Vårdlidande är lidande som inte är direkt kopplat till en sjukdom utan relaterat till vården

(Eriksson, 1993, s. 82-98,). Det kan vara lidande till följd av vård eller behandling men även 

brister inom dessa. En patient kan känna lidande till följd av sin sjukdom vilket nämns som

sjukdomslidande. Det kan yttra sig i fysisk form genom exempelvis fysiologiskt betingad smärta 

men även som själsligt eller andligt lidande. Vårdlidande kan uppkomma genom att patienten 

inte känner sig uppmärksammad eller att symtomen inte tas på allvar av sjukvårdspersonalen 

(Eriksson, 1994, s. 82-98; Wiklund 2003, s. 104-108). Patienterna känner sig inte sedda eller 

hörda samt maktlös när de ej förstår vad som händer. Om patienten inte bli tagen på allvar kan 

det upplevas kränkande och patienten känner vårdlidande (Wiklund 2003, s. 104-108).

Relationen och kommunikationen mellan patient och vårdpersonal är av stor betydelse för att 

minska vårdlidandet (Dahlberg, 2002).

Det är viktigt att vara införstådd i att lidandet kan lindras. Som sjukvårdspersonal ska målet vara 

att sträva efter att eliminera eller minska lidandet. Det kan exempelvis ske genom att hjälpa 

patienten med de aktuella behov som patienten har, samt visa respekt för patienten och bekräfta 
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dennes värdighet (Eriksson, 1994, s. 82-98; Wiklund 2003, s. 104-108). För att minska 

vårdlidandet är det viktigt att ge patienten den individuella och unika vård och behandling som 

just den personen behöver (Eriksson, 1994, s. 92-93). 

Som sjuksköterska är det viktigt att utöver att kontrollera ventrikeldränagets funktion även se till 

patientens individuella behov. Det upplevs ofta obehagligt att ha ett dränage i huvudet. 

Patienterna kan även ha huvudvärk på grund av sin primära sjukdom. Det är viktigt att ge god 

omvårdnad för att försöka minska dessa obehag samt smärtor (Woodward et al., 2002). 

2.5 Patientsäkerhet

I samhället har de vårdrelaterade infektionerna uppmärksammats mycket de senaste åren.  

Socialstyrelsen (2009) beskriver att vårdrelaterade infektioner utgör ett stort hot mot 

patientsäkerheten. I en stor granskning av 82 vårdenheter i Sverige ses stora brister gällande 

tillämpning av basala hygienrutiner. Det beskrivs även att den viktigaste faktorn för minskning 

av vårdrelaterade infektioner är om all personal inom alla vårdformer använder sig av korrekt 

arbetsdräkt samt följer basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2009). I några reviewartiklar 

betonas vikten av god handhygien och att korrekt desinfektion av händerna utförs mellan varje 

patient är den mest effektiva metoden för att hindra smittspridning mellan patienterna 

(Picheansathian, 2004; Allegranzi & Pittet, 2009) och bidrar därmed till ökad patientsäkerhet

(Allegranzi & Pittet, 2009).

Sveriges Kommuner och Landsting har startat upp ett projekt för att minska vårdrelaterade 

infektioner, så kallade VRISS- projekt (Vård Relaterade Infektioner Ska Stoppas), vilket har 

pågått i Sverige sedan 2004 (SKL, 2005). Arbetet för att minska de ventrikeldränagesrelaterade 

infektionerna har varit en del i projektet tillsammans med förstärkt fokus för ökad följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler. 

Under VRISS-projektet använde sig projektgrupperna av en metod 

som kallas genombrottsmetoden samt PDSA-cykeln (Plan, Do, Study,

Act), vilket innebär att en idé av en förändring först provas i en liten

skala. Resultatet av förändringen observeras och förändringen 

utvärderas. Sedan sätts flera små förändringar ihop till ett åtgärdspaket 

(bilaga 1) med omvårdnads- och medicinska åtgärder (SKL, 2005).

Figur 1. PDSA-cykeln
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Utifrån de befintliga omvårdnadsrutinerna på klinken utvecklades nya rutiner (tabell 1). Vissa av 

rutinerna liknade de gamla rutinerna medans vissa av rutinerna var helt nya. Det infördes även 

en rutin att vissa av åtgärderna som ingick i åtgärdspaketet skulle dokumenteras på ett sådant sätt 

att det kan signeras när de är utförda. 

Tabell 1. Exempel på rutiner som fanns för vård av patient med ventrikeldränage samt exempel på några av de nya 

åtgärderna i åtgärdspaketet

Tidigare rutiner Nya rutiner

Tre gånger per dygn tvätt av patienten 

händer med handsdesinfektion

Tre gånger per dygn handtvätt med tvål och 

nagelborste samt avsluta med 

handdesinfektion. Även handdesinfektion 

mellan handtvättarna hos motoriskt oroliga 

patienter

Hårtvätt var 3:e dag med milt schampo Hårtvätt var 3:e dag med klorhexidinschampo

Daglig kontroll av ytterförbandet, som 

byts om det åker av huvudet

Daglig tvätt av instickstället för 

ventrikeldränaget med klorhexidinsprit samt 

omläggning av förband

Huvudförband med sterilkompress och 

huvudlinda

Individuellt anpassat huvudförband, ett 

minimum är steril kompress runt instickstället 

samt nätmössa

Lyft så sällan som möjligt på 

huvudförbanden, endast när det åker av 

eller vid hårtvätt

Lyft på förbandet dagligen för observation av 

instickstället

Det aktuella projektet har inkluderat hela Neurokirurgiska kliniken, där en 

intensivvårdsavdelning, två vårdavdelningar samt operationsavdelningen ingår. Information till 

kollegor har spridits genom arbetsplatsträffar, utbildningsdagar samt klinkgemensamma 

utbildningsdagar. Samtliga anställd personal på avdelningarna har fått åtgärdspaketet via e-post 

samt att det finns att nå på den klinikgemensamma interna hemsidan.

Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003) beskriver att dokumentationen är en viktig del 

av patientsäkerheten. Det är viktigt att sjuksköterskor lär sig att dokumentera så att väsentlig 

information förs in på rätt sätt i journalen. På så sätt underlättar det även för läsaren av journalen 
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att hitta informationen. Det tar tid att lära sig men sedan upplevs det tidsbesparande när kollegor

förstår hur den andra har dokumenterat. Sjuksköterskor som fått undervisning i dokumentation 

upplever att omvårdnadsperspektivet har blivit tydligare. Problem som hindrar god 

dokumentation kan dels vara att personer blir störd då dokumentationen sker eller att tiden för 

dokumentationen är för knapp. Genom god dokumentation underlättar det för kollegor att få en 

bra bild över patientens vårdbehov och på så sätt ge god individuell vård samt öka

patientsäkerheten (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003).
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3 PROBLEMFORMULERING

Litteraturen visar på att den höga frekvensen av ventrikeldränagesrelaterade infektioner är ett 

stort problem för den enskilda patienten, vården och samhället. Patienterna som drabbas är redan 

väldigt sjuka och flera studier har visat på ökad mortalitet hos de som drabbas av en 

vårdrelaterad meningit till följd av ett ventrikeldränage. Det finns få publicerade artiklar som 

fokuserar på omvårdnadsåtgärder för att minska ventrikeldränagesrelaterade infektioner. Med 

tanke på den höga frekvensen av infektioner på den aktuella kliniken togs ett åtgärdspaket fram 

för att minska de ventrikeldränagerelaterade infektionerna vilket också behöver utvärderas. 

4 SYFTE

Att analysera dokumenterade skillnader i ventrikeldränagerelaterade infektioner, vårdtid och 

mortalitet, före och efter införande av nya hygienrutiner - ett åtgärdspaket.

4.1 Frågeställningar

1. Hur har infektionsfrekvensen utvecklats efter införandet av ett åtgärdspaket? 

2. Hur har följsamheten varit till de granskade delarna i åtgärdspaketet? 

3. Vilka skillnader finns i dokumenterad följsamhet till åtgärdspaketet och patienter med 

och utan meningit?

4. Vilka skillnader finns i dokumenterat riskhandhavande, exempelvis spolning av 

ventrikeldränage och utveckling av meningit.

5. Vilka skillnader finns mellan patienter med och utan meningit i vårdtid och mortalitet?
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5 METOD

5.1 Design

Studien är kvantitativ med empirisk ansats. Materialet har insamlats retrospektivt genom 

journalgranskning, före och efter införandet av en intervention (Polit & Beck, 2004, s.15-17 och 

190). En egen utformad granskningsmall har används vid granskningen som bygger på kunskap 

från en litteraturgenomgång samt tidigare erfarenhet (bilaga 3).

5.2 Urval och material

Ett konsekutivt urval av patienter som erhållit ett eller flera ventrikeldränage under första 

halvåret 2008 samt första halvåret 2009 och vårdats på den aktuella neurokirurgiska klinken. 

Patienter som har inkommit till det aktuella sjukhuset med en meningit inkluderades, trots att de

har behandlas med antibiotika i meningitdos redan innan ventrikeldränaget anlagts (bilaga 2). Då 

patienter blivit utskrivna till ett annat sjukhus har endast tiden med dränaget på det aktuella 

sjukhuset räknats med i studien. De patienter som erhållit sitt ventrikeldränage då de vårdats på 

annat sjukhus eller annan intensivvårdsavdelning har exkluderats ur studien.

Totalt inkluderades 150 patienter i studien. Under första perioden (2008) ingick 80 patienter i 

studien, varje patient erhöll minst ett ventrikeldränage under sin vårdtid, tillsammans erhöll de 

102 ventrikeldränage. Under period två (2009) erhöll 70 patienter minst ett ventrikeldränage, 

tillsammans erhöll de 94 stycken dränage. 

Fördelningen mellan kön, ålder (tabell 2) samt diagnosgrupperna (tabell 3) har varit liknande 

under de både studieperioderna. Subarachnoidalblödning var den vanligaste diagnosen hos de

som erhöll ett ventrikeldränage, följt av skalltrauma och tumörer/metastaser. 

Tabell 2. Inkluderade patienter fördelade på kön och ålder

2008 2009

Antal dränage 102 94

Antal patienter 80 70

Kön (K/M) 40 / 40 40 / 30

Medelålder (K/M) 53 / 49 54 / 48

Åldersintervall (K/M) 16-71 / 16-81 21-76 / 19-78
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Tabell 3. Antal patienter fördelat per medicinsk diagnos och undersökningsperiod

2008 2009

Diagnos N (%) N (%)

Hydrocefalus 1 (1,3) 1 (1,4)
Infarkt 1 (1,3) 4 (5,7)
Intracerebralt hematom 10 (12,5) 7 (10)
Meningit/ventrikulit/abscess 8 (10,0) 9 (12,9)
Shunt dysfunktion 2 (2,5) 2 (2,8)
Skalltrauma 17 (21,3) 14 (20)
Subarachnoidalblödning 26 (32,5) 19 (27,1)
Tumör/metastas 11 (13,8) 10 (14,3)
Övriga 4 (5,0) 4 (5,7)

Totalt 80 (100 %) 70 (100 %)

5.3 Journalgranskning

Patienterna i urvalet har tagits fram via operationsprogrammet, där de sökts på operationskoder 

samt koder för de aktuella implantaten. Ytterligare sju patienter hittades när en sökning på 

dränagekoden i intensivvårdsprogrammet gjordes. Patienterna har lagts in i en privat lista i 

journalföringsprogrammet Take Care, där endast författaren kommit åt dem. De har sorterats per 

år och har sedan fått ett individuellt kodnummer. Denna kod har sedan används vid 

journalgranskningen (Polit & Beck, 2004, s. 552).

Datainsamling skedde retrospektivt för patienter som erhållt ett ventrikeldränage under perioden 

1 januari – 30 juni, 2008 respektive 1 januari – 30 juni, 2009. Åtgärdspaketet infördes den 1 

december 2008. Samtliga omvårdnadsjournaler och medicinska journaler under patientens 

vårdtid har granskats. Datainsamlingen har skett från journaler från tre olika datasystem

(Clinisoft, Orbit och Take Care) samt inskannade anestesijournaler, som användes vid olika 

former av dokumentation på kliniken (figur 2). Detta på grund av att operation och 

intensivvårdsavdelningen har egna program samt att det dessutom finns ett tredje som gäller 

över hela kliniken. 

Data som har insamlades och analyserades är: ålder, kön, diagnos, antibiotikabehandling, 

preoperativ antibiotika, antal timmar som ventrikeldränaget suttit, antal dränage, spolning av 

dränage, läckage runt instickstället för dränaget, ICP-problem, likvorsvar (odling, celler), 

följsamhet av åtgärdspaket (integuseal, handtvätt, daglig tvätt av instickställe och hårtvätt), 

vårdtiden samt mortalitet (figur 2). 
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Figur 2. Skiss över journalgranskningen i de olika datasystemen

5.4 Dataanalys

Antalet suspekta och fastställda meningiter har analyserats dels för att se skillnader mellan de 

två olika tidsperioderna men även för att utvärdera effekten av åtgärdspaketet. Analys har utförts 

av journalanteckningar för att studera följsamheten till åtgärdspaketet och om något samband 

finns mellan följsamhet och minskad infektionsfrekvens. De delar i åtgärdspaketet som är 

analyserade är: integuseal, daglig tvätt vid instickstället, hårtvätt samt handtvätt. Denna 

följsamhet är endast beräknad på period 2 (2009), eftersom åtgärdspaketet ej var i bruk under 

första perioden (2008). I analysen är det även procentuellt uträknat, hur många gånger 

åtgärderna är utförda i förhållande till hur många som skulle ha utförts enligt åtgärdspaketet. I 

vissa delar av analysen används även värdena för de båda granskningsperioderna tillsammans

för att se skillnader mellan de två undersökningsperioderna rörande infektionsfrekvens och 

exempelvis riskhantering av ventrikeldränage. 

Resultatet beskrivs med både deskriptiv och analytisk statistik (Ejlertsson, 2003, s. 53-75, 207-

216). Chitvåtest har används för att räkna ut signifikanta skillnader. Ejlertsson (2003, s.207-216) 

beskriver att chitvåtest kan användas vid två variabler men även vid mer komplexa analyser av 

kvantitativ data. I litteraturen rekommenderas ett p-värde på <0,05 för acceptabel statistisk 

signifikans (Bring & Taube, 2006, s. 107-109; Ejlertsson, 2003, s. 132-136; Polit & Beck, 2004, 

s. 732). Denna gräns på 0,05 (5 %) är därmed föreliggande i studien. 

Insamling av data

Clinisoft Inskannade 

anestesijournaler

Orbit Take Care

- Antal hårtvättar

- Antal tvättar av 
instickställe

- Antibiotika 
behandling?

- Preop antibiotika?

- Preop antibiotika?

- Operationsstart

- Integuseal givet? - Läckage? Spolning? 
ICP-problem?

- Lab (odlingar+celler) 
- Antibiotika 

behandling?
- Preop antibiotika?
- Hårtvätt, daglig tvätt, 

handtvätt?
- Tid då dränage dras
- Avliden? 
- Vårdtid
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6 ETISKA ASPEKTER

Projektet har ingått i ett sjukhusövergripande kvalitetsarbete för att utveckla hygienarbetet på 

klinikerna. Syftet med studien var att analysera dokumenterade skillnader i 

ventrikeldränagerelaterade infektioner, vårdtid och mortalitet, före och efter införande av nya 

hygienrutiner - ett åtgärdspaket. Under studiens gång har patienternas data kodats, för att senare 

användas under resultatanalysen. Kopplingen mellan patientens personnummer och kodningen 

finns endast under författarens personliga inloggning i det befintliga journalsystemet. 

Förändringarna i åtgärdspaketet var framförallt omvårdnadsmässiga där patientens hygien gick i 

första hand. Hälso och Sjukvårds Lagen (SFS 1982:763), 2 § säger tydligt att vården ska vara av 

god vård och i det ingår god hygienisk standard. Förhoppningen med den aktuella studien är att 

färre patienter i framtiden drabbas av en vårdrelaterad infektion till följd av ventrikeldränaget.

Granskningen av dokumentationen är inte bedömd utifrån vem som gjort dokumentationen eller 

på vilken av avdelningarna personen arbetar. Ingen enskild individ eller yrkesgrupp är på något 

sätt uthängd i studien.

Denna studie är en del i en större studie på kliniken. Klinikens verksamhetschef är informerad 

och har godkänt studien samt journalgranskningen. I lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460), beskrivs att forskning ska ske med respekt för människovärdet 

och den enskilda individen. Studien är utförd enligt denna lag och granskad av 

etikprövningsnämnden (D-nr: N117/10).
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7 RESULTAT

7.1 Infektionsfrekvens

Efter interventionen med åtgärdspaketet har andelen patienter behandlade för en meningit 

sjunkit från 21 % (2008) till 12,9 % (2009). Både suspekt meningit samt verifierad meningit 

sjönk i procent mellan de två undersökningsperioderna. Suspekt meningit har sjunkit från 

12,5 % till 8,6 % och verifierad meningit från 8,8 % till 4,3 %, gällande infektioner i förhållande 

till antal patienter (tabell 4). Minskningen av infektioner (suspekta och verifierade) kunde ej 

påvisas med statistisk signifikans (p-värde 0,175). Datan har även analyserats avseende antal

meningiter per 1000 ventrikeldränagetimmar, med p-värde på 0,248. Minskningen ses ej som 

signifikant men en minskning av infektioner har skett både räknat i antal patienter och i procent, 

med nästan en halvering mellan de två perioderna (Figur 3, Figur 4).

De patienter som uppfyllt kraven för suspekt meningit men som efter en dags behandling ändras 

till annan diagnos, har inte registrerats som infekterade. En patient har vårdats vid två olika 

tillfällen under en och samma granskningsperiod och har vid båda tillfällena behandlas för 

meningit. Patienten har därav registrerats med två olika kodnummer, ett för vardera vårdtillfälle. 

Tabell 4. Andelen patienter med ventrikeldränage i förhållande till suspekta eller verifierade meningiter

Patienter
Meningit Meningit/1000 

ventrikeldräns 
timmarSuspekt meningit Verifierad meningit

N N (%) N (%)

2008 80 10 (12,5) 7 (8,8) 0,755

2009 70 6 (8,6) 3 (4,3) 0,471

P-värde 0,436 0,274 0,248

Figur 3. Meningit i procent fördelat per år Figur 4. Meningit/1000ventrikeldränagetimmar 

17 9

63 61

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009

Ej meningit
Meningit



14

7.2 Följsamhet av åtgärdspaket

Patienterna under perioden 2009 ska ha vårdats och behandlats utifrån åtgärdspaketet. 

Följsamheten har granskats utifrån dokumenterade åtgärder i förhållande med antalet åtgärder 

som enligt åtgärdspaketet rekommenderats (tabell 5). Fyra av åtgärderna i åtgärdspaketet har 

granskats och analyserats (integuseal, daglig tvätt av instickställe, hårtvätt samt handtvätt).

Tabell 5. Följsamhet av åtgärdspaketet för patienter i period 2 (2009) 

Integuseal
Daglig tvätt av 

instickställe
Hårtvätt Handtvätt

Samtliga 

granskade (n=70)
13,8 % 89,4 % 74,3 %

Samtliga granskade 

(n=20)
62,1 %

Infekterade 

patienter (n=9)
21,1 % 92,7 % 71,1 %

Infekterade 

patienter (n= 3) 
42,4 %

Ej infekterade 

patienter (n=61)
11,7 % 88,7 % 80,5 %

Ej infekterade 

patienter (n=17)
63,6 %

Integuseal var endast dokumenterat vid 13,8 % av alla operationer där patienter erhöll ett 

ventrikeldränage. Av de som utvecklade en meningit så hade de i högre utsträckning fått 

Integuseal. 

Från dag ett postoperativt ska daglig tvätt av instickställe för ventrikeldränaget ha utförts med

Klorhexidinsprit (5mg/ml). Hos de patienter som utvecklade en meningit var följsamhet mer 

frekvent dokumenterad, dock sågs sämre följsamhet av hårtvätt. Var tredje dag skulle tvätt av 

patientens hår utföras med Klorhexidin-schampo. Endast de patienter som haft dränaget längre 

än tre dagar förväntas ha fått håret tvättat enligt den rutinen. Spridningen av följsamheten var 

stor enligt journalen, där 37 patienter har behandlats med 100 % följsamhet medan 5 patienter

inte hade någon dokumenterad hårtvätt. Procentuellt sågs högre följsamhet hos de som ej 

utvecklade en infektion.

Handtvätt av patientens händer var ej dokumenterad i intensivvårdsavdelningens journalsystem, 

anledningen till det är att många av patienterna var sövda och då inte dekontaminerar

instickstället för ventrikeldränaget med sina händer. Denna del av åtgärdspaketet kunde därmed 

endast mätas på de patienter som vårdades på klinikens två vårdavdelningar, därav det lägre 

antalet analyserade (tabell 5). Handtvätten skulle utföras tre gånger per dygn, fördelat på en gång 

per arbetsskift. Följsamheten hos de som ej utvecklade en meningit var högre till den åtgärden.
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Den dokumenterade följsamheten av de ovanstående fyra åtgärderna har lagts samman och den 

totala följsamheten räknats ut procentuellt (figur 5). Det gjordes för att undersöka om den 

sammanlagda följsamheten av haft effekt på infektionsfrekvensen. För värdet 50 % hade hälften 

av de planerade åtgärderna dokumenterats. Hos de med bättre följsamhet till åtgärderna, var det 

färre som utvecklade en meningit. Det var även fler av de som utvecklade en meningit av de 

som hade sämre följsamhet till åtgärdspaketet.
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Figur 5. Antal utförda åtgärder av planerade

Preoperativ antibiotika var en del av åtgärdspaketet som inte var en ny åtgärd i projektet. Det 

har länge ordinerats i samband med operation av ventrikeldränage, men var en del i 

åtgärdspaketet för att poängtera vikten av den. Denna åtgärd skulle ordineras av ansvarig läkare. 

Granskningen gjordes genom inskannade anestesijournaler samt i läkemedelsmodulerna i de 

program som intensivvårdsavdelningen samt vårdavdelningarna använde. Då det ej finns någon 

inskannad journal att tillgå, har antibiotikabehandling bedöms som ”oklart om givet”, eftersom 

det inte går att utesluta om patienten fått antibiotikan eller inte (tabell 6). 

Tabell 6. Preoperativ antibiotika administrerad vid olika tillfällen i vårdkedjan

2008 2009

Preoperativ antibiotika N (%) N (%)

Givet på avd 3 (2,9) 5 (5,3)

Givet på Op 56 (54,9) 56 (59,6)

Ej givet, har redan behandling 24 (23,5) 19 (20,2)

Ej givet 18 (17,6) 11 (11,7)

Oklart om givet 1 (0,9) 3 (3,2)

Totalt: 102 (100) 94 (100)
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7.3 Samband mellan riskfaktorer och infektioner

Tre riskfaktorer (spolning av dränage, läckage vid instickställe och ICP-problem) har 

analyserats. Ventrikeldränage har spolats av läkare med Natriumklorid (9mg/ml) via en 

koppling på dränageslangen, i samtliga fall på grund av stopp i dränaget eller långsam 

dräneringstakt. Det fanns ett signifikant samband mellan infektion och spolning av dränaget mätt 

under både perioderna (p-värde >0,000). Både granskningsperioderna visade även på detta var 

för sig (tabell 7).

Med läckage menas läckage av likvor runt instickstället för ventrikeldränaget i huden på 

huvudet. Under 2009 har fler patienter med likvorläckage upptäckts, det är dock större andel av 

de som ej utvecklat någon meningit jämfört med 2008. En signifikant skillnad kunde påvisas 

mellan infekterade och ickeinfekterade patienterna med p-värde 0,030. Detta kunde inte ses vid  

undersökning av en period i taget,  2008 p-värde: 0,065 och 2009 p-värde: 0,698.

ICP-problem har granskats i dokumentationen av den skrivna journalen, av sjuksköterskor samt 

läkare. Inga mätvärden granskades. Om inga ICP-problem finns dokumenterade i journaltexten 

eller att dränaget har varit stängt för mätning utan höga värden, bedöms det som att patienten 

inte har ICP-problem. Det kunde ej ses något signifikant samband mellan infektioner och ICP-

problem.

Tabell 7. Visar på samband mellan riskfaktorer och infektionsfrekvens

Årtal/period Totalt N (%) Infekterade N (%) Ej infekterade N (%) P-värde

Spolning 2008 24/80 (30) 9/17 (53) 15/63  (24) 0,0015
2009 13/70 (19) 7/9   (78 6/ 61   (10) >0,0000

Läckage 2008 23/80  (29) 9/17 (53) 14/63  (22) 0,0065
2009 27/70 (39) 4/9   (44) 23/61  (38) 0,6982

ICP-
problem

2008 32/80 (40) 8/17 (50) 24/63 (38) 0,3613

2009 27/70  (39) 5/9   (56) 22/61 (36) 0,2621



17

7.4 Påverkan av vårdtid

Medelvårdtiden för patienter med ventrikeldränage på kliniken har beräknats (figur 6). 

Vårdtiden var liknande i de båda undersökningsperioderna. Det framgår i båda perioderna att 

patienter som drabbas av en suspekt eller verifierad meningit har tydligt ökad medelvårdtid, till 

skillnad från de utan meningit. Patienter som utvecklade en meningit hade 9,2 dygn kortare 

vårdtid, under period 2009 jämfört med perioden 2008. Dock var medelvårdtiden för de 

patienterna utan meningit 6,1 dagar längre under period två. 
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Figur 6. Medelvårdtiden i dygn för samtliga patienter samt de med och utan meningit, fördelat per 

undersökningsperiod

7.5 Mortalitet

Om patienten avlidit under vårdtiden eller inom tre månader efter utskrivning var mortaliteten

registrerad i studien (tabell 8). Detta granskades i det befintliga journalsystemet. Av de totalt 150 

patienterna avled totalt 25 patienter, varav 13 patienter 2008 och 12 patienter 2009. En patient i 

vardera granskningsperiod avled efter vårdtiden, båda utan diagnosen meningit.

Tabell 8. Avlidna patienter med ventrikeldränage fördelat på samtliga patienter, med meningit och utan meningit

2008 2009

N (%) N (%)

Avlidna med meningit 2 / 16 (12,5) 2 / 9 (22,2)

Avlidna utan meningit 11 / 64 (17,2) 10 / 61 (16,4)

Totalt avlidna: 13 / 80 (16,2) 12 / 70 (17,1)
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8 DISKUSSION

8.1 Metoddiskussion

Bias är ett hot mot validiteten och trovärdigheten för en studie, genom att påverka studiens 

kvalitet. De delar som påverkar bias är: deltagares uppriktighet/ärlighet, urvalet, subjektiviteten 

hos forskaren, datainsamlingsmetod och studiedesign (Polit & Beck, 2004, s. 36-37). 

Deltagarnas uppriktighet/ärlighet. Inga deltagares upplevelser eller känslor är granskade i 

studien och anses därmed ej kunnat medföra bias.

Urvalet. Studien är kvantitativ med empirisk ansats. Urvalet är konsekutivt utifrån tidsperiod, 

där totalt 150 patienter är inkluderad i studien. Enligt Polit och Beck (2004, s. 201-221) är det 

viktigt att två grupper som jämförs i en studie har liknande grundparametrar för att minska bias. 

I den aktuella studien så består båda grupperna av liknande ålder samt diagnoser, vilket ökar 

validiteten för studien. 

Subjektiviteten hos forskaren. Forskaren har granskat det som står i journalen och har ej gjort 

någon egen subjektiv bedömning.  Då studien är retrospektiv var sjuksköterskor samt läkare ej 

medvetna om den kommande granskningen vid dokumenterade stund. Det gör att de ej kan ha 

vinklat dokumentationen eller valt att utesluta delar i dokumentationen medvetet. Samtliga i 

personalen var dock medvetna om det aktuella projektet som pågick för att minska 

ventrikeldränagerelaterade infektioner. Om de undermedvetet var mer restriktiva med att 

ordinera antibiotika och sätta diagnosen meningit, är oklart.

Datainsamlingsmetod. Journalerna granskades retrospektivt av författaren som ensam granskare. 

Det innebär en risk för att något kan ha missats vid journalgranskningen. Fördelen med en 

granskare är dock är att samtliga journaler granskas på samma sätt under lika villkor. Studien är 

retrospektiv vilket underlättar då all data finns där. Nackdelen är dock att data som inte är 

dokumenterad är svår att få fram i efterhand.

Studiedesign. Det är endast den dokumenterade följsamheten som är granskad vilket är viktigt 

att ta i beaktning. Det kan vara så att fler åtgärder är utförda men ej dokumenterade men även 

vise versa. I journalgranskningen sågs tydligt att det finns många olika sätt att dokumentera 

åtgärderna på och under olika sökord. Även Törnvall och Wilhelmsson beskriver (2008)
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svårigheter med att läsa journaler då dokumentationen inte är enhetlig. I den aktuella studien 

sågs framförallt brister i dokumentationen gällande spolning av ventrikeldränage och läckage 

vid instickstället för dränaget, då detta ofta var dokumenterat olika i journalsystemet. Även 

Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003) poängterar vikten av att dokumentera på likartat 

och korrekt sätt för att öka patientsäkerheten. Som författare var det en stor fördel att vara 

anställd på den aktuella kliniken och väl förtrogen med sättet att dokumentera i de system som 

används. Genom att utveckla dokumentationen så att samtliga sjuksköterskor och läkare 

dokumenterat på liknande sätt och under samma sökord, skulle framtida journalgranskningar

vara mindre tidskrävande Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003).

Om en ny liknande studie kommer att genomföras, rekommenderas granskning av fler patienter 

och istället granska färre parametrar. Ett förslag är då att inte granska riskfaktorer vid 

ventrikeldränage då det redan finns studier som visar på ökad risk för infektion vid dessa 

åtgärder. Istället bör ytterligare omvårdnadsåtgärder utvärderas i relation till 

ventrikeldränagerelaterade infektioner. Genom att granska ett större material kan eventuellt 

tydligare samband mellan åtgärdspaket och infektioner ses. 

8.2 Resultatdiskussion

Syftet med studien var att analysera dokumenterade skillnader i ventrikeldränagerelaterade 

infektioner, vårdtid och mortalitet, före och efter införande av nya hygienrutiner - ett 

åtgärdspaket. Resultatet indikerar en minskning av andel patienter som drabbats av en infektion 

mellan de två mätperioderna uträknat i procent och i infektioner/1000 ventrikeldränagetimmar, 

dock var skillnaden inte signifikant. Eftersom färre patienter drabbades av en 

ventrikeldränagerelaterad infektion minskades vårdlidandet mellan perioderna. Wiklund (2003, 

s. 104-108) menar att genom att sjukvårdspersonal uppmärksammar problem i vården och

eliminera dessa minskas vårdlidandet. Genom att problemet med de vårdrelaterade infektionerna

har uppmärksammats har åtgärderna tagits fram och som lett till minskning av infektionerna och 

troligen även minskat vårdlidandet. Även sjukdomslidandet minskas eftersom patienten inte 

drabbats av symtomen (Wiklund, 2003, s. 102-104) som följer med en ventrikeldränagerelaterad 

infektion.

Resultatet visade att följsamheten till åtgärdspaketet inte har varit i önskad grad. Det är att 

poängtera att endast den dokumenterade följsamheten är granskad. Det kan även vara så att 

åtgärderna ej utförts på grund av patientens tillstånd. Åtgärdspaketet är en riktlinje som ska 
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följas men patienterna är väldigt sköra och deras tillstånd kan snabbt försämras. Det kan till 

exempel vara en patient som ej kan förflyttas till duschen för hårtvätt, då patientens tillstånd inte

klara av det. Som sjuksköterska är det viktigt att överväga om varje åtgärd är möjlig i 

förhållande till patientens aktuella tillstånd. Även Eriksson (1994, s. 82-98) belyser vikten av att 

varje patient ska få en individuellt anpassad vård, som just den personen behöver.

Det finns ingen signifikans för vilken av åtgärderna som haft effekt eller om de tillsammans haft 

det. Dock ses att den större andel av patienter som utvecklade en meningit hade sämre 

följsamhet till åtgärdspaketet utifrån journalnoteringar, där mindre än hälften av åtgärderna var 

dokumenterade som utförda. Eftersom åtgärdspaketet ej verkar ha följts, ses en ökad patientrisk 

att de patienterna ej fått den vård som var ordinerad. En anledning till det kan även vara att nya 

rutiner lätt kan glömmas bort. Eventuellt skulle granskning av andra halvåret 2009 ha visat på 

bättre följsamhet då personalen troligen har vant sig vid de nya rutinerna. 

Hårtvätten som ska utföras var tredje dag var den som sågs statistiskt ha störst betydelse för 

minskning av infektionerna. Den åtgärden var i högre utsträckning dokumenterad hos dem som 

inte drabbades av en meningit. En anledning till den högre följsamheten kan vara att denna 

patientgrupp sedan tidigare har fått håret tvättat var tredje dag. Det nya i åtgärdspaketet är att 

håret nu tvättas med klorhexidinschampo istället för vanligt milt schampo. 

I studien sågs att läckage vid instickstället för ventrikeldränaget samt spolning av 

ventrikeldränaget båda visade en hög signifikant skillnad mer fler riskhandhavande hos de som 

utvecklade en meningit. Även Çeliks (2004) studie visade på ökad risk för infektion då det finns 

läckage vid ventrikeldränagets instickställe. I den aktuella studien sågs sambandet med infektion 

och läckage vara lägre i den andra granskningsperioden. En anledning till det kan vara att 

instickstället för dränaget tvättas och observeras dagligen samt därmed hålls instickstället renare 

och läckage upptäcks tidigare. På så sätt kan anledningen till läckaget åtgärdas i ett tidigare 

skede.

Vårdtiden hos de som utvecklade en infektion tycktes vara kortare under period två i förhållande 

till period ett. Det var lika många med infektion som avled i de båda grupperna, procentuellt ses

högre dödlighet hos de med meningit i period två, vilket kan ha varit förklaringen till den kortare 

vårdtiden under den perioden. Detta skiljer sig därmed från flera andra studier som sett på ökad 

dödlighet hos patienter som utvecklat en ventrikeldränagerelaterad infektion (Filka et al., 1999). 

Eventuellt skulle en minskning av dödligheten kunnat ses i den aktuella studien om urvalet hade 
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varit större. Det är dock viktigt att ha i beaktning att patienterna är svårt sjuka och ingen analys 

är gjord på vad den bakomliggande orsaken var till dödsfallen. 

8.3 Slutsatser

Denna journalgranskning indikerar på en minskning av meningiter mellan de två mätperioderna 

gällande antal patienter, procent av infektioner i förhållande till patienter samt infektioner per 

1000 ventrikeldränage timmar. Det går ej att bedöma vilken av åtgärderna i åtgärdspaketet som 

har haft effekt. Dock ses att hela åtgärdspaketet i sig har haft effekt, där högre följsamhet lett till 

färre infektioner. Trots att resultatet inte visat på minskning av infektioner med analytisk 

statistik, så var det färre patienter som drabbades. 

Läckage runt instickstället till ventrikeldränaget har setts öka risken för meningit, dock var 

signifikansen lägre i period två. En anledning till det kan vara att instickstället för dränaget 

observeras och tvättas dagligen och då upptäcks läckage tidigare samt instickstället hålls renare.

8.4 Klinisk betydelse

Den förväntade betydelsen är att de vårdrelaterade infektionerna ska minskas vilket i sin tur 

leder till minskade kostnader för vården men framförallt minskat lidande för patienterna.

Studien är också viktig för vårdpersonal som arbetar med neurokirurgiska patienter med 

ventrikeldränage. Åtgärdspaketet är tänkt som en hjälp för att ingen av omvårdnadsåtgärderna 

ska missas och för att samtliga patienter med ventrikeldränage ska få lika vård. Genom att ge 

säker och evidensbaserad vård som dessutom journalförs höjs patientsäkerheten. 

Genom studien ses att journalförda omvårdnadsåtgärder som då förhoppningsvis även är utförda 

har betydelse för icke-uppkomst av infektioner. Det är viktigt med fortsatt forskning om vilken 

av åtgärderna som haft effekt samt om nya åtgärder kan tillföras åtgärdsprogrammet för 

ytterligare minskning av ventrikeldränagerelaterade infektioner. 
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8.5 Förslag på vidare forskning

Ytterligare studier som är mer omfattande rekommenderas för att utvärdera vilken av åtgärderna 

som haft positiv effekt på minskning de ventrikeldränagerelaterade infektionerna. Då antalet 

som utvecklade meningit i period två var så pass få till antalet sågs svårigheter med att kunna 

använda statistiska analyser som stöd. Genom att optimera följsamheten ses eventuellt ett 

tydligare samband om vilken av åtgärderna som haft effekt.

Vidare forskning om ytterligare omvårdnadsåtgärder för att minska ventrikeldränagerelaterade 

infektioner rekommenderas även. Fortsatt forskning inom omvårdnad anses viktigt för att hålla 

god kvalité på vården och öka patientsäkerheten. Även Davies et al. (2002) belyser vikten av 

omvårdnadsforskning för att öka kvaliteten på vården. 

Det kommer att ske vidare forskning på den aktuella kliniken för att minska 

ventrikeldränagerelaterade infektioner. Ventrikeldränage som är antibiotikabehandlade, så 

kallade Bactisealkatetrar kommer då att studeras. 
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11 BILAGOR

Bilaga 1

Åtgärdspaket gällande inläggning och skötsel av ventrikeldränage

Preoperativa åtgärder: 
Om patientens tillstånd tillåter ska preoperativ hudtvätt göras och sängen renbäddas. Framför 
allt ska håret tvättas med klorhexidin (Descutan/Hibiscrub). Om detta inte kan genomföras, 
ska operationspersonalen meddelas, så de kan tvätta en gång extra. 

Preoperativ antibiotika (Ekvacillin eller Dalacin/Clindamycin) ska vara ordinerat och ska 
startas samtidigt som patienten åker in till operation. Tanken är att dosen ska hunnit gå in 30 
min innan ”knivstart”. 

Operation: 
Rakning av hår >2.5 cm från sårkant. 

Integuseal stryks på exponerad hudyta för att mikrobiellt försegla bakterier från att 
kontaminera operationssåret. 

Tunnelering av dränage >5cm under hud. 

Först slutes såret ovan kraniotomi, härefter kan samma nål användas för att fastsy hållare av 
ventrikeldränage. Plastvingen som förankrar EVD:n får ej ligga an mot såröppning. 

Före bandagering skall sårkanter och instickställe noggrant rengöras från blod. 

Postoperativa åtgärder: 
Daglig tvätt med klorhexidinsprit av v-dränets instickställe, med början från dag 1 
postoperativt. 

Hårtvätt med klorhexidin (Descutan/Hibiscrub) var tredje dag från dag tre postoperativt. 

Patienten ska ha någon form av huvudförband. Ett minimum är sterila kompresser/Mepore 
runt instickstället samt nätmössa. Vid risk för att patienten drar ut dränet ska huvudlinda 
användas. 

För att kunna särskilja huvudkudden från övriga kuddar ska endast huvudkudden ha örngott. 
Resterande kuddar ska bara ha gröna skyddsfodral/plast och kuddvar. 

Patienten ska få hjälp med ordentlig handtvätt tre gånger dagligen. Händerna tvättas i tvättfat 
med tvål, naglarna ska hållas korta, naglarna ska rengöras med nagelborste och handtvätten 
avslutas med att patienten spritar av händerna. Mellan handtvätten ska patienten erbjudas att 
sprita av sina händer, framför allt patienter med kognitiv nedsättning. 

Kontinuerlig övervakning för tidig upptäckt av ev likvorläckage. Vid likvorläckage och 
samtidig välfungerande v-drän skall dränagemotståndet sänkas. I andra hand och vid 



28

misstanke på dysfunktion skall v-drän spolas. En extra sutur vid insticksstället kan endast i 
undantagsfall genomföras i syfte att stoppa likvorläckage. Om likvorläckage inte har kunnat 
stoppas inom 24 timmar bör isättande av nytt ventrikeldränage övervägas. 

Vid provtagning/spolning via Beckersystemets membran skall sterilt handhavande ske enligt 
gängse sterila rutiner. Membranet ska inte skyddas med en kompress. Provtagning för analys 
av likvor skall rutinmässigt genomföras 2 ggr/vecka, detta innebär celler, laktat och odling. 
Vid klinisk misstanke på meningit skall likvoranalys genomföras samma dag. Vid konstaterad 
eller fortsatt misstanke om meningit skall daglig likvoranalys av celler och laktat genomföras. 
Observera att likvormängden för odling skall vara 1 - 2 ml, samt att 

Vid avlägsnande av v-drän skall kateterspets ej skickas för odling. 

Dagligt ifrågasättande av hur länge v-dränet ska sitta och om det är möjligt att övergå till 
lumbaldrän. 
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Bilaga 2

Diagnostiska kriterier för meningit

1. Inflammatorisk reaktion i likvor

- Sp-LPK >5x106/L eller Sp-LPK/Sp-EPK >1:500

- laktat >2,8 mM/L

2. Mikrobiologiska fynd, något av följande

- växt av bakterier i likvor

- positiv blododling i 2 blododlingsflaskor

3. Histopatologisk diagnos

För säkerställd meningit krävs 1 (ettdera) + 2 (ettdera) eller 3.

För suspekt meningit vid negativ odling krävs Sp-LPK >50x106/L samt antibiotikabehandling i 

meningitdos, dvs något av följande:

Zinacef/Cefuroxim 3g x 3

Meronem 2g x 3

Claforan/Cefotaxim 3g x 3

Zyvoxid 600mg x 2

Vancocin/Vancomycin i intratekal dos
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Bilaga 3

Granskningsmall för ventrikeldränagerelaterade infektioner

Patientkod:

Kön: man kvinna

Födelseår: 19

Vårdtid:    - Totalt antal dygn:

Diagnos:

GCS vid inläggning: 

GCS vid op:

Op och orsak till inläggning av drän:

-

-

-

-

V-dräns tid: Ab profylax Integuseal         

/      -      /   ja  /  nej när? ja  /  nej

/      -      /    ja  /  nej när?  ja  /  nej

/      -      /    ja  /  nej när? ja  /  nej

Datum:

Temp

CRP

Lpk

- Odl Neg

- Odl Pos 

- Poly

- Mono

- Laktat

- Ery

- Glu
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Kortison: ja  /  nej

Insulin: ja  /  nej

Ab (sort, dosstorlek, antal doser): ja  /  nej

-

-

-

-

-

-

Följsamhet åtgärdspaket (antal utförda/antal som skulle utförts/ procent följsamhet):

Handtvätt Dagligtvätt              Hårtvätt

Läckage instick: ja nej när?

Spolning av drän: ja nej när? 

ICP-problem: ja nej

Dödlighet (under vårdtid eller inom 3 månader efter utskrivning)? 

Övrigt:

Att tänka på vid granskning:


