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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilken typ av infusion som bör användas i det akuta 

skedet vid stort trauma för att säkerställa patientens överlevnad. Metoden som användes var 

systematisk litteraturöversikt, där 13 studier utgjort resultatet i denna undersökning. 

Inklusionskriterierna var RCT eller för syftet relevanta studier med hög eller medelhög 

kvalitet, skrivna på engelska och publicerade de senaste tio åren. Studierna hittades via 

databasen Pubmed. Resultatet visade att kolloider har en bättre effekt när det gäller att 

stabilisera blodtrycket och gynnsamt minska kroppens kaskadsystem, främst vid trauma som 

föranlett hypovolemi, jämfört med infusion med kristalloid vätska. Kolloid infusion i 

samband med skallskada sänkte det intrakraniella trycket i högre utsträckning än kristalloid 

infusion. Slutsatsen är att då studierna i denna undersökning påvisar att kolloider ger en 

längre gynnsam effekt, vid mindre infunderad mängd än vid kristalloider med avseende på 

blodtryck och traumasvar, skulle dessa kunna rekommenderas som förstahandsvalet vid det 

initiala omhändertagandet av den hypovolema traumapatienter.  

Nyckelord: Trauma, vätskebehandling, kolloider, prehospital vård, omvårdnad. 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine which type of fluid to use in trauma care to improve 

patient survival. The method used was a systematic review, where a total of 18 studies were 

reviewed and 13 included in the results. The inclusion criteria used in this study were 

Randomized controlled trial, or studies relevant for the purpose, written in English and 

published during the last ten years. The studies were identified in the PubMed data base. The 

results showed that in trauma with hypovolaemia, colloid infusion has a better effect 

than infusion of crystalloid fluid on blood pressure and colloid infusion reduced the 

body's cascade systems in a beneficial way. Colloid infusion administered to head injury 

patients lowered their intracranial pressure more than crystalloid infusion. In conclusion, the 

studies reviewed showed that colloid infusion resulted in a longer beneficial effect on blood 

pressure and trauma response at lesser volumes administered than crystalloids. Colloids could 

therefore be recommended as the first choice in the initial care of trauma patients. 

Keywords: Trauma, fluid therapy, colloids, prehospital care, nursing. 
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BAKGRUND 

Under 2009 uppskattas 688 000 personer ha skadats genom olyckor, vilket innebär 7400 

skadade per 100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2011). Stort trauma eller multitrauma innebär 

per definition livshotande högenergivåld mot kroppen, vilket kan yttra sig som uppenbara 

synliga såväl som dolda inre skador. Dessa skador kan exempelvis uppstå vid trafikolyckor, 

fallolyckor, skottskador, explosionsskador eller bränder. Vid misstanke om stort trauma 

förvarnar ambulanspersonalen närmaste akutmottagning och en vårdkedja dras igång enligt 

intränade rutiner. Ett traumateam bestående av både läkare och sjuksköterskor samlas på 

akutrummet och inväntar den skadade patienten. Ambulanspersonalens primära uppgift blir i 

dessa fall att hålla patienten vid liv från skadeplatsen till sjukhuset. Antalet traumafall i 

Sverige är lågt jämfört med många andra länder och det kan därför vara svårt att upprätthålla 

nödvändig kompetens i alla led inom sjukvården för att ge patienten optimal behandling och 

omvårdnad (Lennquist, 2007).  

Ryynänen, Iirola, Reitala, Pälve & Malmivaara, (2010) hävdar att ambulanspersonalen skall 

prioritera ”load and go” före ”stay and play”, eftersom de viktigaste för patienten är att så 

snabbt som möjligt komma till sjukhus och få skadan åtgärdad, något som 

ambulanspersonalen inte kan göra på plats. Detta skall helst ske inom en timme efter inträffad 

händelse och kallas därför ”The golden hour”. 
 

Trauma 

Vilka händelser eller skador som utlöser ett traumalarm är olika mellan olika delar i landet, 

och utlöses av antingen traumats karaktär, eller av skadorna den drabbade uppvisar. De 

vanligaste kriterierna för traumalarm är när en person: 

 Färdats i fordon som kolliderat i > 70km/h med bilbälte eller  

> 50km/h utan bilbälte och utan krockkudde. 

 Färdats i fordon som voltat, eller kastats ur fordonet, oavsett hastighet. 

 Färdats på motorcykel som krockat > 30km/h. 

 Blivit påkörd av fordon i > 10km/h (som fotgängare). 

 Fallit > 3 x sin egen längd. 

 Suttit fastklämd efter trafikolycka. 

 Ådragit sig omfattande brännskador. 

(Lennquist, 2007; Uppdragsbeskrivning inom trauma, LUL, 2010; Fokusrapport, SLL, 2006) 
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Skademekanismerna som gör att patienten misstänks ha utsatts för ett stort trauma kan vara 

trubbigt eller penetrerande våld mot huvud, buk eller torax, krosskador, multipla frakturer på 

större rörben, amputationsskador, sänkt vakenhet, påverkad neurologi eller påverkade 

vitalparametrar (Uppdragsbeskrivning inom trauma, LUL, 2010). 

 

Patofysiologi vid trauma 

Kroppens kompensationsmekanismer vid vävnadsskada är avgörande för att överleva ett stort 

trauma. Denna kaskadreaktion utlöses av rädslan eller chocken i skadeögonblicket, 

tillsammans med den vävnadsskada som uppstår, och leder till aktivering av både sympatiska 

nervsystemet, enzymsystem och hormoner. Enligt vissa teorier kan traumasvaret bli för 

kraftigt, och istället göra mer skada än nytta, varför det kan vara av värde att på 

farmakologisk väg hindra eller minska svaret. Traumasvaret kan delas in i olika delar. Rädsla 

eller smärta aktiverar det sympatiska nervsystemet som stimulerar hypotalamus i hjärnan att 

fristätta adrenerga hormoner och kortisol. Sympatiska nervsystemet kan även aktiveras av stor 

vävnadsskada via inflammationsmediatorer eller av intravaskulär volymförlust via 

tryckreceptorer i carotiderna och i hjärtats förmak. Volymförlusten beror inte bara på 

blödning, utan kan också orsakas av plasmaförlust pga. ökad kärlpermeabilitet orsakad av 

inflammationsprocessen. Samma patofysiologi ses vid brännskador och sepsis (Lennquist, 

2007). 

De tidiga effekterna på traumasvaret ses i kardiovaskulära systemet. En omfattande 

redistribution av blodet sker genom olika mekanismer, från venösa kapacitanskärl till centrala 

och vitala organ. Kapillärmotståndet ökar och leder till resorption av extravaskulärt vatten. 

Hjärtkontraktiliteten och hjärtfrekvensen ökar och blodsockret stiger till följd av perifer 

insulinresistens. Det sista mobiliserar intracellulär vätska till blodbanan. Detta resulterar i en 

ökning av cirkulerande volym (Galvagno, 2003). 

Dessa fysiologiska effekter inträder tidigt i det posttraumatiska förloppet och styrs i huvudsak 

av det sympatiska nervsystemet. Det som sedan sker är ett förlopp av immunologiska och 

metabola förändringar. Vid aktivering av inflammationskaskaderna frisätts framför allt 

inflammatoriska mediatorer i form av cytokiner. Vid ischemi i vävnad underhålls en 

inflammation, detta främst genom effekter medierade genom endotelet. Vidare i det 

posttraumatiska skedet tillstöter sedan en gradvis ökande immunosuppression, vilket leder till 

en accelererande risk för infektioner. De metabola förändringar som sker i ett posttraumatiskt 
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förlopp ger initialt en nedgång i det metabola systemet. Därefter inträder det så kallade 

”hypermetabola syndromet”. Graden av hypermetabolism står i direkt relation till traumats 

omfattning och är absolut högst vid brännskador (Lennquist, 2007). 

Kaskadsystemen påverkar även koagulationen i kroppen, främst genom faktorer som frigörs 

vid lokala kärlskador. Även dessa faktorer förstärks av vävnadsischemi, och leder i slutändan 

till aktivering av Hagemanns faktor (faktor XII) som ger en obalans i koagulationen, och kan 

skapa antingen blödningsbenägenhet, eller ökad koagulabilitet med trombosbildning som ses 

vid disseminerad intravasal koagulation (DIC) (Sand, Sjaastad & Haug, 2007). Detta leder 

också till vasodilatation och ökad kärlpermeabilitet som ger plasmaförlust. En traumapatient 

med hypotension behöver alltså inte ha en blödning som orsak till ett sänkt blodtryck. 

Aktiveringen av kaskadsystemet är nödvändigt för läkningsprocessen, men kan också vara 

skadligt om det svarar för kraftigt (Lennquist, 2007). Behandlingen av en traumapatient är 

således att ersätta den förlorade volymen i blodbanan, samt att om möjligt begränsa 

aktiveringen av kaskadsystemen. 

 

Vätskefysiologi 

Cellernas ämnesutbyte med blodet sker uteslutande genom diffusion. Filtrations- och 

absorptionsprocesserna reglerar fördelningen av extracellulära vätskan mellan blodbanan och 

interstitiet. Detta gör det möjligt att stabilisera blodvolymen genom att använda 

vävnadsvätska som volymbuffert. Denna mekanism är viktig vid ex. blödning då en 

blodförlust sänker trycket i cirkulationssystemet samt i kapillärerna. I ett sådant fall kan 

transporten av vätska tillfälligt ske från interstitiet in till blodbanan för att försöka normalisera 

blodtrycket igen, denna mekanism är dock begränsad. Vid tillförd vätska ökar kapillärtrycket 

och merparten av överskottet diffunderar ut i interstitiet (Sand et al., 2007). 

Hos en svårt skadat patient ses ofta rubbningar i vätskehomeostasen, där förändringar i 

kapillärpermeabilitet och vätskefördelningen mellan olika delar av kroppen kan vara skadliga. 

Traumapatienter likt sepsispatienter får ofta ett överskott av interstitiell vätska och därmed 

minskad plasmavolym. Kunskap om krafterna som påverkar vätskeflödena är därför grunden 

till rationell vätsketerapi (Hjelmqvist & Haljamäe, 2006; Galvagno, 2003). 

Den huvudsakliga förflyttningen av vätska styrs av osmos. Om två vätskelösningar med olika 

koncentration skiljs åt av ett semipermeabelt membran så uppfylls förutsättningarna för 
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osmotiskt vattenflöde. I kroppen utgör kapillärväggarna membranet. Osmosen orsakas av 

molekylernas rörlighet över membranet, och vattenmolekyler passerar oftare membranet från 

en sida med lägre koncentration av ett ämne, till den sidan med högre koncentration, än åt 

motsatt håll. Vatten är en fritt permeabel molekyl som kan passera över kroppens samtliga 

kapillärer, även en intakt blod-hjärnbarriär och över cellmembranen (Hjelmqvist & Haljamäe, 

2006). 

I normalfallet är det natrium, klorid och bikarbonatjoner som utgör osmolaliteten i blodbanan 

och interstitiet, och huvudsakligen kalium och magnesium intracellulärt. Dessa elektrolyter 

kallas kristalloider och har en molekylstorlek <30 kDa. Lösningar med molekyler >30kDa 

kallas kolloider. Med ökande molekylstorlek ökar också drivkraften över membranet, så 

kallad kolloidosmos eller hyperonkotisk dragkraft (Hjelmqvist & Haljamäe, 2006; Simonsen 

& Aarbakke, 2001). 

Blod-hjärnbarriären är det enda kapillärsystem som inte är fritt genomsläpplig för molekyler 

<5000 kDa och är nästan helt impermeabel för vattenlösliga molekyler. Detta är viktigt att 

känna till då en blod-hjärnbarriären lätt skadas vid skalltrauma. Detta kan få konsekvenser vid 

sedvanlig vätsketerapi eftersom en snabb utjämning sker av kristalloida koncentrations-

skillnader (Galvagno, 2003). 

Den totala mängden kroppsvatten fördelas i olika vätskerum där största delen finns i form av 

intracellulär vätska (ICV) och extracellulär vätska (ECV). Den extracellulära vätskan består 

till tre fjärdedelar av interstiell vätska och till en fjärdedel av plasmavolym (Sand et al., 2007). 

 

Vätsketyper 

De vanligaste infusionslösningarna som används världen över delas in i kristalloida eller 

kolloida lösningar. Den kristalloida lösningen kallas elektrolytlösning och är oftast isoton. 

Med det menas att den har samma onkotiska tryck som vätskan i blodbanan, och består av 

små molekyler, som lätt kan diffundera ut i vävnaden. Oftast finns ett tillskott av salter och 

enkla sockerarter. Endast 25 % av infunderad volym stannar i blodbanan, medan resten 

hamnar i interstitiet, alltså ett 4:1-förhållande. De vanligaste typerna av kristalloida infusioner 

är natriumklorid 0,9mg/ml och Ringer-Acetat
®
. Den senare innehåller en acetat-tillsats som 

fungerar som buffert och motverkar acidos. Kristalloida lösningar används med fördel vid 
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uttorkning men har en dålig plasmaexpanderande effekt, och kan ge ett överskott av 

kloridjoner vid övervätskning (Hjelmqvist & Haljamäe, 2006). 

De kolloida lösningarna innehåller större molekyler än kristalloider. Dessa finns i naturlig 

form som albumin, som består av proteiner, eller som syntetisk form, bestående av stärkelse 

av exempelvis majs eller socker. Den större molekylmassan gör blodet hyperonkotiskt, och 

har svårare att diffundera ut genom kärlväggarna, vilket gör att de stannar kvar längre i 

blodbanan, och expanderar volymen mer effektivt, förhållande 1:1. Det innebär att en mindre 

volym av kolloider kan infunderas för att uppnå önskad effekt av volymexpansion jämfört 

med kristalloider. Albumin finns redan i plasman och utgör 60-80% av det kolloidosmotiska 

trycket i blodbanan (Boldt, 2004). 

Idag används oftast syntetiska kolloider istället för naturliga kolloider. De två vanligaste 

typerna är dextran och hydroxyetylstärkelse (HES). Dextran är en av de första varianterna av 

syntetiska kolloider, som ännu används flitigt inom trauma- och intensivvård (Finfer et al., 

2010). Dextran består av polysackarider av glukos, och är förknippad med hög risk för 

anafylaxi. För att undvika den allergiska reaktionen skall lågmolekylärt dextran (Promiten
®
) 

ges som premedicinering innan påbörjad infusion, för att binda upp antikroppar. Den 

vanligaste varianten av dextran i Sverige är Macrodex
®
 (FASS, 2011). 

En nyare variant av syntetisk kolloid är hydroxyetylstärkelse, gjord på majs- eller 

potatisstärkelse. Farmakodynamiken är liknande den vid dextran, men har mindre risk för 

biverkningar i form av allergiska reaktioner, varpå den kan infunderas utan premedicinering. 

De vanligaste preparaten i Sverige med hydroxyetylstärkelse är Voluven
® 

och Hesra
®
. Den 

senare är även buffrad (FASS, 2011). 

En blandning av kolloid och hyperton koksaltlösning är vanligt vid chock- och traumavård, då 

den hypertona komponenten mobiliserar extravaskulär vätska från interstitiella och 

intracellulära rummen till blodbanan. Detta innebär en snabb ökning av cirkulerande volym, 

redan vid en lågt infunderad dos. Det kan ses som ett förhållande på 1:4, där 250ml 

infunderad volym ger upp till 1000ml volym i blodbanan. Effekten av enbart en hyperton 

infusion är kortvarig, varför den är blandad med kolloidlösning, för att förhindra att vätskan 

läcker ut från blodbanan igen (Boldt, 2004). De två preparat som finns i Sverige är 

RescueFlow
®
 som består av Dextran/7,5 % NaCl, och HyperHAES

®
 som består av HES/7,2 

% NaCl (FASS, 2011). 
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Tidigare studier 

Tidigare överskådliga studier om valet av vätsketerapi vid trauma går ofta emot varandra, och 

resultaten blir därför svåra att tolka. Perel och Roberts (2011) har i en sammanställning i 

Cochrane granskat 65 studier. Enligt författarna till sammanställningen kunde det inte påvisas 

att kolloider hade bättre effekt på överlevnaden vid blödning, brännskador och operation, än 

kristalloider. Eftersom kolloider är betydligt dyrare så väcktes diskussionen om kolloider 

kommer att finnas kvar som alternativ behandling. Många av studierna som ingick var dock 

så gamla som från 1975. 

Revell, Porter och Greaves (2002) har sammanställt generella riktlinjer för vätsketerapi till 

traumapatienter, där de menar att upprepade försök att få access till blodbanan genom 

venkateterisering inte skall fördröja transporten till sjukhus, och att koksaltsinfusion är att 

rekommendera. Dessa riktlinjer bör, enligt författarna till denna studie omprövas, med tanke 

på att de nästan är 10år gamla och ny forskning kan ha påvisat ändrade förhållanden i 

behandlingen. 

I motsats till detta menar Søreide och Deakin (2005) att en tidig intravenös tillgång och 

administrering av initial infusion med hyperton lösning, med efterföljande kolloid eller 

kristalloid infusion är av största vikt för att främja patientens prognos. Ribiero Jr, Epstein och 

Alves (2009) hävdar att trots att det inte finns någon vetenskaplig grund för att kolloider 

skulle ha bättre terapeutisk verkan än kristalloider, används dessa flitigt, medan Gonzales 

(2008) menar att valet av vätska vid volymsubstitution i samband med trauma kan vara 

livsavgörande för patienten. Kristalloida lösningar är lättillgängliga och smidiga att 

administrera, men är inte alltid rätt val, medan kolloider kan vara skadliga för patienten, och 

om de används korrekt så har dessa en betydligt bättre terapeutisk effekt och kan därmed 

rädda patientens liv. 

 

Författarna till denna studie har under sitt yrkesliv uppmärksammat att av de tre landsting som 

de haft insyn i, skiljer sig riktlinjerna för vätskebehandlingen vid trauma. Det är därför viktigt 

för sjuksköterskan att känna till skillnaderna mellan de infusionslösningar som finns 

tillgängliga för att ge patienten bästa möjliga vård och att förespråka en förändring i gällande 

behandlingsriktlinjer, om risken finns att dessa är baserade på okunskap. 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) skall sjuksköterskan 

inom kompetensområdet omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap ha förmåga att 
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hantera läkemedel på ett adekvat sätt med tillämpning av kunskaper inom farmakologi. 

Ambulanssjukvården är viktig i modern akutsjukvård, där de medicinska åtgärderna som 

genomförs innan patienten når sjukhuset påverkar patienternas överlevnad, invaliditetsgrad 

och livskvalitet (Uppdragsbeskrivning inom trauma, LUL, 2011).  

Ambulansverksamheten skiljer sig från övriga verksamheter inom sjukvården, eftersom 

ambulanssjuksköterskan har friare delegationer av läkemedel, och dessa ges utan en läkares 

ordination. Detta ställer högre krav på sjuksköterskans kompetens och understryker ytterligare 

vikten av att ha väsentlig kunskap om aktuella läkemedel och behandlingsprinciper. 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2011) skall sjukvården vara 

evidensbaserad. Det innebär en medveten och systematisk strävan efter att bygga vården på 

bästa möjliga vetenskapliga grund. SBU poängterar dock att nya åtgärder tenderar att 

tillämpas i vården utan att någonsin ha prövats vetenskapligt, medan andra metoder som är 

föråldrade och som blivit rutin fortsätter att användas. Därför behövs en ständig omprövning 

för att försäkra att insatserna verkligen gör den nytta som man tror och hoppas.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken typ av infusion som bör användas i det akuta 

skedet vid stort trauma för att säkerställa patientens överlevnad. 

 

Frågeställningar 

Vilka indikationer finns för att administrera kristalloida respektive kolloida infusioner med 

hyperton komponent? 

Vilka behandlingseffekter har kristalloida respektive kolloida infusioner? 

Vilka biverkningar kan kristalloida respektive kolloida infusioner ge? 
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METOD  

 

Design 

Systematisk litteraturstudie utan metaanalys/syntes. 

 

Urval 

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) valdes i första hand ut, men även andra typer av 

studier relevanta för denna undersökning togs med som underlag. Vetenskapliga artiklar 

publicerade de senaste tio åren inkluderades, för att få aktuell evidens. Artiklarna var skrivna 

på engelska, samt undersökte vätskebehandling av traumapatienter, och behandlade kunskap 

värdefull för sjuksköterskan inom traumavård. 

 

Datainsamlingsmetod 

Artiklar söktes i databasen Pubmed. För att finna artiklar relevanta för syftet användes 

söktermerna; fluid therapy, trauma, resuscitation, brain injury, hypertonic, burn, crystalloid, 

colloid, out of hospital, prehospital, hypotensive, intensive care unit, saline, dextran, 

hydroxyethyl starch, penetrating trauma, blunt trauma och hypovolaemia. 

 

Tillvägagångssätt 

Sammanfattning (abstract) lästes på artiklar som utifrån titeln bedömdes kunde vara relevanta 

och granskades för att få en snabb överblick av artikelns innehåll och relevans för författarnas 

syfte och frågeställningar. Därefter skedde en mer ingående granskning av utvalda studier, för 

att enbart inkludera studier relevanta till syfte och frågeställningar. Artiklar som inte ansågs 

relevanta för syfte eller frågeställningar togs bort. Litteratursökningens samtliga steg beskrivs 

i Tabell 1. Där framgår datum för sökningen, använd databas, sökord, använda begränsningar 

och antalet träffar, samt utvalda artiklar för granskning.  
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Tabell 1. Översikt av sökprocedur 

Datum Databas  Sökord  Limits Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Antal utvalda 

artiklar till 

granskning 

2011-10-03 Pubmed Fluid therapy trauma 

resuscitation 

Clinical trial/RCT, 

adults, publicerad 

senaste 10 åren. 

57 14 5 

2011-10-03 Pubmed Brain injury 

hypertonic 

resuscitation 

Clinical trial/RCT. 

Adults, publicerad 

senaste 10 åren. 

6 6 1(2)* 

2011-10-04 Pubmed Fluid therapy trauma 

resuscitation burn 

Clinical trial/RCT. 

Adults, publicerad 

senaste 10 åren. 

28 5 0(2)* 

2011-10-06 Pubmed Crystalloid vs 

colloid trauma 

Clinical trial/RCT. 

Adults, publicerad 

senaste 10 åren. 

4 2 1(1)* 

2011-10-10 Pubmed Out of hospital 

trauma fluid 

Clinical trial/RCT. 

Adults, publicerad 

senaste 10 åren. 

19 3 1(1)* 

2011-10-10 Pubmed Prehospital 

hypotensive trauma 

Clinical trial/RCT. 

Adults, publicerad 

senaste 10 åren. 

6 3 0(1)* 

2011-10-10 Pubmed Prehospital 

hypotension trauma 

fluid resuscitation 

Publicerad senaste 

10 åren 

17 5 1(2)* 

2011-10-14 Pubmed Severe trauma fluids Clinical trial/RCT. 

Adults, publicerad 

senaste 10 åren. 

24 6 1(3)* 

2011-10-14 Pubmed Intensive care unit 

fluid resuscitation 

saline 

Clinical trial/RCT. 

publicerad senaste 

10 åren. 

16 5 2 

2011-10-15 Pubmed Hydroxyethyl starch 

resuscitation 

penetrating trauma 

Publicerad senaste 

10 åren 

7 3 1 

2011-10-15 Pubmed Dextran brain injury Humans, 

publicerade senaste 

10 åren 

32 4 0(2)* 

2011-10-15 Pubmed Colloids 

hypovolemia 

Clinical trial/RCT. 

publicerad senaste 

10 åren. 

15 5 2 



  

10 

*Siffror angivna inom parantes är det antal artiklar som påträffades i den aktuella sökningen 

men som redan hade hittats och valts ut från tidigare genomförda sökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-10-17 Pubmed Prehospital fluid 

therapy trauma 

Clinical trial/RCT. 

Adults, publicerad 

från 2000 

9 4 1(3)* 

2011-10-18 Pubmed Volume rescusitation 

blunt trauma 

Humans, Adults, 

publicerade senaste 

10 åren 

29 8 1(1)* 

2011-10-24 Pubmed Hypertonic dextran 

rescusitation trauma 

Humans, Adults, 

publicerade senaste 

10 åren 

9 5 1(4)* 

SUMMA:  278 78 18 
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Bearbetning och analys 

Samtliga valda artiklar granskades kritiskt av båda författarna, oberoende av varandra, med 

avseende på relevans och kvalitet. Studierna med högst kvalitet och som bäst ansågs svara på 

denna studies frågeställningar valdes ut gemensamt av författarna. Därmed sållades artiklar 

med otillräcklig kvalitet bort, samt artiklar som inte ansågs svara på denna studies syfte och 

frågeställningar. För att med säkerhet uppfylla kravet på 10-15 artiklar som skulle ingå i 

litteraturstudien togs totalt 18 artiklar ut till kvalitetsgranskning. Efter kvalitetsgranskningen 

fick endast studier, oavsett typ, med hög- eller medelhög kvalitet ingå enligt protokoll för 

kvalitetsvärdering av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga 1. Detta protokoll 

består av 12 kriterier, där varje uppfyllt kriterium ger en poäng. Mer än sju poäng ger 

medelhög kvalitet och mer än nio poäng ger hög kvalitet. Studier med låg kvalitet 

exkluderades. För att få hög evidens i denna studie inkluderades tio randomiserade 

kontrollstudier, två interventionsstudier och en deskriptiv studie. De studier som valdes bort 

var Finfer et al. (2004), McIlroy, Evans och Kharasch (2003), Turner et al. (2000), Wade, 

Grady & Kramer (2003) och The CHEST-study (2011). Dessa valdes bort på grund av att de 

inte bedömdes vara av eftersträvad kvalitet.  

Artiklarna valda för litteraturstudiens resultat sammanställdes därefter i en tabell innehållande 

författare, titel, syfte, design, metod, inklusions- och exklusionskriterier, bortfall, 

mätinstrument, huvudresultat, slutsats, typ och kvalitet (poäng) för varje enskild artikel (tabell 

2), i enlighet med Segesten (2006). De granskade artiklarna sammanställdes därefter utifrån 

arbetets frågeställningar till ett resultat. För att bedöma det framkomna resultatets, och 

därmed studiens evidensstyrka användes det internationellt utarbetade evidensgraderings-

systemet GRADE (SBU 2011), se bilaga 2. GRADE graderas i fyra nivåer. Starkt-, måttligt 

starkt-, begränsat- och otillräckligt vetenskapligt underlag. För att få starkt vetenskapligt 

underlag skall resultatet bygga på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande 

faktorer vid bedömning.  

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som inkluderats i studien är godkända av en etisk kommitté eller innehåller ett 

etiskt resonemang. Föreliggande studie har sammanställas med ett öppet synsätt, utan 

påverkan av författarnas egna åsikter och värderingar, i enlighet med Forsberg & Wengström, 

(2003). 
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Tabell 2. Översikt av artiklar till grund för resultatet 

Författare, 

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare/bortfall Resultat Kvalitet, typ 

Battison, C 

et al. (2005) 

England 

Randomized, 

controlled trial 

on the effect of a 

20% mannitol 

solution and a 

7,5% saline/6% 

dextran solution 

on increased 

intracranial 

pressure after 

brain injury. 

Jämföra mannitol 

med hyperton 

kolloidlösning för 

effekten av att sänka 

det intrakraniella 

trycket efter 

traumatisk 

skallskada. 

Design:  

Randomiserad 

kontrollstudie. 

 

Utfallsmått:  

ICP, MAP, CPP, 

serumosmolalitet, 

urinproduktion. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Elektronisk och manuell 

insamling 

 

Dataanalys:  

Wilcoxon’s signerat 

värderings-test 

Inklusionskriterier:  

Patienter på en 

intensivvårdsavdelning med 

intrakraniellt tryck >20mmHg i > 

5minuter. >16års ålder. 

 

Exklusionkriterier:  

Ej angivet 

 

Deltagare:  

9patienter. 6 med traumatisk 

hjärnskada, 3 med 

subarachnoidalblödning. 

 

Bortfall: 0 

Hyperton kolloidlösning sänkte 

ICP mer effektivt än mannitol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Medel (8p) 

Typ: 

RCT 

Béchir, M 

et al. (2010) 

Schweiz 

Early fluid 

resuscitation 

with 

hyperoncotic 

hydroxyethyl 

starch 200/0.5 

(10%) in severe 

burn injury 

Undersöka hur 

infusion av 

hypertonisk HES 

200/0,5 (10%) inom 

de 24 första 

timmarna påverkar 

utfallet av 

överlevnad för 

brännskadade. 

Studien undersöker 

även om infusion av 

hypertonisk HES 

200/0,5 (10%) i 

kombination med 

kristalloider är lika 

effektiv som 

infusion av endast 

kristalloid vätska. 

De infunderade 

Design: 

Interventionsstudie 

 

Utfallsmått: Antal dagar 

för sjukhusvård, incidens 

för sepsis, dödlighet och 

möjlighet att påbörja 

kirurgisk behandling 

inom tre dagar.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Elektronisk och manuell 

insamling 

 

Dataanalys:  

Cox proportional hazard 

regression, multipel linjär 

regressionsanalysis 

Inklusionskriterier: 

Patienter med svåra 

brännskador (> 20% 

kroppsyta) inneliggande på 

brännskadeenheten. 

 

Exklusionkriterier:   

Ej angivet 

 

Deltagare: 

30 stycken 

 

Bortfall: 0 

 

Skillnad mellan de patienter som 

fick endast kristalloid infusion 

och den grupp som fick HES 

200/0,5 (10%) var inte statistiskt 

signifikant. Däremot sågs en ökad 

dödlighet för patienter som ingick 

i gruppen där endast HES 

administrerades jämfört med 

gruppen där endast kristalloid 

lösning administrerades (43,8% 

mot 14,3%). Likaså var risken för 

njursvikt som följ ökad i HES-

gruppen jämfört med kristalloid-

gruppen (25% mot 7,1%).   

 

Kvalitet:  

Medel (8p) 

Typ: 

Interventionsstudie 
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vätskorna assosotion 

med incidens av 

njursvikt, dödlighet, 

och möjlighet till 

kirurgisk behandling 

inom tre dygn från 

skadetillfället 

undersöks även. 

 

Brakenridge

, S et al. 

(2011) USA 

Early Blood 

Product and 

Crystalloid 

Volume 

Resuscitation: 

Risk Association 

With Multiple 

Organ 

Dysfunction 

After Severe 

BluntTraumatic 

Injury 

Undersöka och 

avgöra om tillförsel 

av kristalloida-, 

kolloidavätskor samt 

blodprodukter på 

patienter utsatta för 

traumatiskt trubbigt 

våld hade något 

samband med ökad 

risk för Multiorgan 

dysfynction 

syndrome (MODS).  

Design: 

 Kohortstudie  

 

Utfallsmått: 

 Minst ett fall av 

Multiorgansvikt (MODS) 

inom 28 dagar efter 

skadetillfället.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Elektronisk och manuell 

insamling 

 

Dataanalys:  

GAIC, (Generalized 

Akaike Information 

Criterion), Likelyhood 

Ratio Test, Classification 

Rate, Youden Index (J), 

Kappa 

 

Inklusionskriterier:  

Personer utsatta för trubbigt våld 

mot kroppen uteslutande huvudet 

som hade ett systoliskt blodtryck 

under 90mmHg och ankomst till 

akutmottagningen inom 60 minuter 

från skadetillfället och som fått 

någon form av transfusion inom 12 

timmar.  

 

Exklusionkriterier:  

Personer med svår skallskada, 

brännskador över mer än 20% av 

kroppen och skador mot ryggmärg 

uteslöts.  

 

Deltagare: 1366  

 

Bortfall: 101   

Infusion av stora mängder blod 

till traumapatienter var associerat 

med MODS däremot var infusion 

av plasma inte associerat med 

uppkomst av MODS inom 28-

dagar från olyckstillfället. 

Infusion av kristalloida vätskor 

hos studiegruppen hade inte heller 

någon signifikant koppling till 

uppkomsten av MODS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Medel (9p) 

Typ: 

Kohortstudie 

Bulger, E et 

al. (2011) 

USA 

Out-of-hospital 

hypertonic 

resuscitation 

after traumatic 

hypovolemic 

shock 

Undersöka om tidig 

infusion av hyperton 

lösning till 

hypovolema 

patienten efter 

trauma ökar chanson 

för överlevnad.  

Design: 

Dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie. 

 

Utfallsmått:  

Överlevnad, MODS, 

behov av infusion första 

Inklusionskriterier: 

Patienter  >15år som på olycksplats 

hade SBT < 70mmHg, eller SBT 

på 71 till 90mmHg med puls >108 

slag/min. 

 

Exklusionkriterier:  

Känd eller misstänkt graviditet, 

Bland de 851 patienter i studien 

hade 62% varit med om trubbigt 

våld och 38% penetrerande 

våld. Det fanns ingen skillnad 

i 28-dagars överlevnad mellan 

grupperna. Hypertonic saline/ 

dextran (HSD): 74,5%,  

 

Kvalitet:  

Hög (12p) 

Typ: 

Dubbelblind 

RCT 
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24h  

 

Datainsamlingsmetod: 

Elektronisk och manuell 

insamling 

 

Dataanalys: 

 T-test, x2-test analys, 

Kaplan-Meier kurva 

 

ålder under 15år, utanför sjukhuset 

påbörjad hjärt-lungräddning, 

administration av mer 

än 2000ml kristalloid, kolloid eller 

blodprodukter före 

studiestart, hypotermi 

(<28 ◦ C), drunkning eller 

kvävning på grund avhängning, 

brännskada mer än 20% på 

total kroppsyta, 

isolerade penetrerande skallskador, 

oförmåga att få  intravenös 

 tillgång, Kända fångar samt 

patienter där tiden från 

skadetillfället till första behandling 

översteg 4h  

 

Deltagare:  

851 där 220 fick hyperton infusion, 

257 fick hyperton koksalt och 376 

fick vanligt koksalt. 

 

Bortfall:44 

Hypertonic saline 

(HS): 73,0% och  Normal saline 

(NS): 74,4%. Det var en högre 

mortalitet för en subgrupp av 

patienter som inte gavs 

blodtransfusioner under de första 

24 timmarna men som gavs 

 hypertona  vätskor, jämfört med 

de som fick NS. Mortalitet efter 

6h visade på 64% överlevnad hos 

HSD gruppen mot bara 29% i NS 

gruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulger, E et 

al. (2010) 

USA 

Out of hospital 

hypertonic 

resuscitation 

following severe 

traumatic brain 

injury: A 

randomized 

controlled trial 

Undersöka och 

avgöra om tillförsel 

av hypertona vätskor 

innan ankomst till 

sjukhus kan 

förbättrar det 

neurologiska utfallet 

efter traumatisk 

skallskada. 

Design: 

 Dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie.  

 

Utfallsmått:  

Neurologisk status 6 

månader efter olyckan 

(GOSE), överlevnad, ICP, 

vätske- och blodbehov, 

MODS, Lab-värden, 

SBT.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Elektronisk och manuell 

insamling 

Inklusionskriterier: 

 Patienter >15 år som på 

olycksplats hade utsatts för trubbigt 

våld mot huvudet och däreftet hade 

<GCS 8, SBT <70mmHg eller SBT 

på 71 till 90mmHg med puls >108 

slag/min.  

 

Exklusionkriterier:  

Känd eller misstänkt graviditet, 

ålder under 15år, utanför sjukhuset 

påbörjad hjärt-lungräddning, 

administration av mer 

än 2000ml kristalloid, kolloid eller 

blodprodukter före 

studiestart, hypotermi 

Bland de 1282 

deltagande patienterna var 6-

månaders utfallsdata tillgängligt 

för 1087 (85%). Där fanns ingen 

signifikant skillnad i 6- månaders 

utfallet bland grupper med 

avseende på neurologi. Det fanns 

inte heller några statistiskt 

signifikanta skillnader i 

fördelningen av GOSE 

värde mellan grupperna. Alla tre 

grupperna hade jämförbara värden 

i samtliga undersökningar genom 

hela studien. Överlevnad vid 

28 dagar var 74,3% med 

 hyperton 

Kvalitet:  

Hög (11p) 

Typ: 

Dubbelblind 

RCT 
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Dataanalys:  

T-test, x2-test  

 

(<28 ◦ C), drunkning eller 

kvävning på grund avhängning, 

brännskada mer än 20% på 

total kroppsyta, 

isolerade penetrerande skallskador, 

oförmåga att få  intravenös 

 tillgång, Kända fångar samt 

patienter där tiden från 

skadetillfället till första behandling 

översteg 4h 

 

Deltagare:  

1282 där 359 fick hyperton 

infusion, 341 fick hyperton koksalt 

och 582 fick vanligt koksalt. 

  

Bortfall: 49  

 saltlösning/dextran, 75,7% med 

 hyperton saltlösning, och 75,1% 

med koksaltlösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulger, E et 

al. (2008) 

USA 

Hypertonic 

resuscitation of 

hypovolemic 

shock after blunt 

trauma. 

Undersöka om 

hyperton 

kolloidlösning 

minskar risken för 

inflammatorisk 

organskada för 

patienter med 

hypovolemi efter 

trubbigt våld . 

Design: 

Dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie. 

 

Utfallsmått:  

MODS, BT, Biomarkörer, 

TRISS 

 

Datainsamlingsmetod:  

Elektronisk och manuell 

insamling 

 

 

Dataanalys: 

Kaplan Meiers log-rank 

test, Cox-test, x2-test, T-

test, Wilcoxon’s signed-

rank test. 

 

 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter som utsatts för trubbigt 

trauma intagna på traumacenter 

med prehospitalt blodtryck 

<90mmHg. 

 

Exklusionkriterier:  

Hjärtstopp, penetrerande våld, 

<18år, överförd från annat sjukhus, 

>2000ml infusion givet av annan 

enhet. 

 

Deltagare: 209  

 

Bortfall: 52 

Hyperton kolloidlösning gav ett 

stabilare blodtryck på 

traumacentret, och gav bättre 

hematokrit. Ingen skillnad sågs 

gällade incidens för acidos, 

ARDS eller koagulation. 

Kvalitet:  

Hög (11p) 

Typ: 

Dubbelblind 

RCT 
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Cooper, J et 

al. (2004) 

Australien 

Prehospital 

hypertonic saline 

resuscitation of 

patients with 

hypotension and 

severe traumatic 

brain injury. 

Att jämföra 

hyperton koksalt 

/kolloidlösning 

jämfört med 

kristalloid lösning 

vid skallskadade 

med hypotoni. 

 

Design:  

Dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie 

Utfallsmått:  

Blodtryck, ICP, GOSE, 

TRISS 

 

Datainsamlingsmetod: 

klinisk prövning, manuell 

insamling 

 

Dataanalys: 

Mann-Whitney-test, 

Student´s t test. 

Inklusionskriterier:  

Prehospitala traumapatienter med 

BT <100 och GCS <9. 

 

 

Exklusionkriterier:  

Penetrerande trauma, <18år, 

gravida, ingen intravenös tillgång, 

betydande sjuklighet, perifert 

ödem, kort resväg till sjukhuset och 

hjärtrytm annan än sinus, eller 

hjärtstopp. 

 

Deltagare:  

229 deltagare, 114 i 

interventionsgruppen, och 115 i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 28 

Ingen skillnad i neurologisk 

funktion mellan grupperna efter 6 

månader. Den hypertona 

kolloidlösningen gav snabbare 

effekt och minskade ICP mer än 

kontrollgruppen vid ankomst. 

Kvalitet:  

Hög (12p) 

Typ: 

RCT 

James, M et 

al. (2011) 

Sydafrika. 

Resuscitation 

with 

hydroxyethyl 

starch improves 

renal function 

and lactate 

clearance in 

penetrating 

trauma in a 

randomized 

controlled study: 

the FIRST trial. 

Jämföra kristalloider 

med isoton 

kolloidlösning vid 

penetrerande och 

trubbigt trauma. 

Design:  

Dubbelblind 

randomiserad 

kontrollstudie. 

 

Utfallsmått:  

RIFLE, TEG, ISS, NISS, 

end of study-intervju.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Dubbelblind 

Klinisk prövning, manuell 

insamling. 

 

Dataanalys:  

Mann Whitney U test, 

Students T-test, ensidigt 

x2-test 

Inklusionskriterier:  

18-60 år, penetrerande eller 

trubbigt trauma som krävt >3000ml 

infusionsvätska.  

 

Exklusionkriterier:  

Lungödem, känd allergi mot HES, 

känd njursvikt, svår hypernatremi, 

svåra skallskador, svåra 

krosskador, intrakraniell blödning, 

ej mätbart blodtryck, 

hjärttamponad, neurogen chock, 

AIDS, ankomst till sjukhus >6h 

efter skadeögonblicket. 

 

Deltagare: 109 patienter.67 med 

penetrerande skador, och 42 med 

trubbigt trauma. 

 

Bortfall: 6 

Kolloider gav en tydligt förbättrad 

laktatclearence och mindre 

njurrpåverkan vid penetrerande 

skador. Kristalloider gav i större 

utsträckning risk för compartment 

syndrom i buken vid trubbigt 

våld. Ingen skillnad kunde påvisas 

gällande koagulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Hög (11p) 

Typ: 

Dubbelblind 

RCT 
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Morrison, A 

et al. (2011) 

USA 

Hypotensive 

resuscitation 

strategy reduces 

transfusion 

requirements and 

severe 

postoperative 

coagulopathy in 

trauma patients 

with hemorragic 

shock: 

preliminary 

results of a 

randomized 

controlled trial  

Undersöka om 

patienter som efter 

trauma opererats, 

och där fått infusion 

av hyperton vätska, 

har ett minskat 

behov av vätska, 

minskad blodförlust, 

minskad 

postoperativ 

koagulopati, 

minskad dödlighet 

och jämförbar 

postoperativ 

sjuklighet med 

patienter som fått 

isoton vätska. 

Design:  

Randomiserad 

kontrollstudie 

 

Utfallsmått:  

Överlevnad, längd på 

sjukhusvistelse, Lab-

värde, BT, puls, infusion 

av vätska (mängd)   

 

Datainsamlingsmetod: 

Elektronisk och manuell 

insamling  

 

Dataanalys: 

Students t-test, x2-test, 

Fishers exact test. 

 

Inklusionskriterier:  

Traumatisk skada mot bröstkorg 

eller buk som kräver kirurgis 

åtgärd, Dokumenterat STB 

<90mmHg samt patienter med 

misstänkt och konstaterad 

hypovolem chock.   

 

Exklusionkriterier: 

 Patienter >45 och <14 år, gravida, 

fängelsekunder, anamnes med 

myokard infarkt, 

kranskärlsjukdom, njursjukdom 

eller cerebral sjukdom.     

 

Deltagare: 

 90, varav 81 män och 9 kvinnor.    

 

Bortfall: 5  

 

Patienter i gruppen som fick 

hyperton infusion hade  

betydligt mindre infundering av 

blodprodukter och IV-vätskor 

under interoperativ-

återupplivning än de 

randomiserade till gruppen som 

fick isoton infusion. Hypertona 

gruppen hade signifikant 

lägre dödlighet i den 

tidiga postoperativa 

perioden men jämförbar dödlighet 

efter efter 30 dagar. Patienter 

i hypertona gruppen var 

betydligt mindre benägna att 

utveckla omedelbara 

postoperativa koagulopatier 

och mindre risk att dö 

av postoperativt blödning förknip

pad med koagulopati än de 

patienter som randomiserats till 

gruppen som erhöll isoton 

lösning. 

Kvalitet:  

Hög (10p) 

Typ: 

RCT 

Rhind, S et 

al. (2010) 

Kanada 

Prehospital 

resuscitation 

with hypertonic 

saline-dextran 

modulates 

inflammatory, 

coagulation and 

endothelial 

activation marker 

profiles in severe 

traumatic brain 

injured patients. 

Studera effekten av 

hypertoniska 

kolloidlösningar på 

patienter med 

skallskador och 

jämföra effekterna 

av infunderad vätska 

med avseende på 

inflammations- och 

koagulations-

markörer. 

 

Design:  

Prospektiv randomiserad 

kontrollstudie. 

Utfallsmått:  

Biomarkörer i blod. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Blodprovsanalys 

 

Dataanalys: 

Mann-Whitney-test, 

Student´s t test, ANOVA, 

x2-test 

Inklusionskriterier:  

Prehospitala patienter med GCS<8 

r/t trubbigt våld mot huvudet. 

Exklusionkriterier:  

Penetrerande skador och skador 

mot vitala organ andra än hjärnan. 

Patienter <16 år och patienter som 

påbörjat vätsketerapi  >4h från 

olyckstillfället. 

 

Deltagare:  

90 deltagare. 30+35 i studien och 

25 i kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 0 

 

Hyperton kolloidlösning gav 

markant lägre nivåer av 

inflammationsmarkörer, och 

motverkade proppbildning mer än 

natriumklorid, vilket ger minskad 

risk för sekundära hjärnskador. 

Kvalitet:  

Hög (12p) 

Typ: 

RCT 
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Talving, P 

et al. (2005) 

Sverige 

Prehospital 

Management and 

Fluid 

Resuscitation in 

Hypotensive 

Trauma Patients 

Admitted to 

Karolinska 

University 

Hospital in 

Stockholm 

Undersöka 

omhändertagandet 

av traumapatienter 

enligt PHTLS-

principen samt 

studera effekterna av 

ålder, typ av skada, 

skadornas 

svårighetsgrad, 

prehospital 

tidsintervall, 

blodtryck och 

vätsketerapi i 

relation till 

överlevnad. 

Design:  

Retrospektiv, deskriptiv 

studie 

 

Utfallsmått:  

Överlevnad efter 30 dagar 

 

Datainsamlingsmetod: 

Elektronisk och manuell 

insamling 

 

Dataanalys: 

 The Utstein Style 

Template, exact logistic 

regression analysis 

Inklusionskriterier: 

Traumapatienter i ålder ≥ 15 år 

med ett uppmätt systoliskt 

blodtryck ≤ 90mmHg på 

skadeplatsen.  

 

Exklusionkriterier:  

Patienter som avled innan ankomst 

till sjukhuset. 

 

Deltagare: 102, varav 71 var  män 

och 31 var kvinnor. 

 

Bortfall: 0 

 

Intravenös venväg redo för 

intravenös vätsketillförsel sattes 

på 82% av traumafallen. 

Vätsketerapi initierades på 

skadeplats i majoriteten av 

patienterna (73%) oavsett vilken 

typ av skada (75% trubbigt våld 

och 25% penetrerande våld) eller 

skadornas svårighetsgrad. Vilken 

typ av vätska som användes för 

varierade mellan de olika fallen. 

Tiden på skadeplatsen översteg 

ofta de riktlinjer som PHTLS-

principen visar. 

 

Kvalitet: 

Hög (10p)  

Typ: 

Retrospektiv 

deskriptiv studie 

Trof, R et 

al. (2010)  

Holland 

Greater cardiac 

response of 

colloid than 

saline fluid 

loading in septic 

and non-septic 

critically ill 

patients with 

clinical 

hypovolaemia. 

Undersöka hjärtats 

svar på kolloider 

jämfört med koksalt 

vid patienter med 

klinisk hypovolemi 

pga sepsis eller icke 

sepsis. 

Design: 

 Singelcentre single-

blinded randomiserad 

kontrollstudie 

 

Utfallsmått:  

BT, HF, CI, MAP, CVP, 

CO
2
.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Protokoll 

 

Dataanalys: 

Kolmogorov-Smirnov 

test, GEE, fishers exact 

x2-test 

Inklusionskriterier:  

Patienter på intensivvårdsavdelning 

med klinisk hypovolemi av sepsis 

eller ej sepsis. 

 

Exklusionkriterier:  

Inga/ej känt 

 

Deltagare: 48 patienter, 24 med 

sepsis och 24som inte hade sepsis. 

Bortfall:  

Ej rapporterat 

Kolloider ökade hjärtats slagkraft, 

output, fyllnad och blodtrycket 

mer och längre, hos både sepsis- 

och icke-sepsispatienter än 

koksaltsinfusion. 

Kvalitet:  

Medel (8p) 

Typ: 

RCT 

Vlachou, E 

et al. (2010) 

England 

Hydroxyethylstar

ch 

supplementation 

in burn 

resuscitation – a 

prospective 

randomized 

controlled trial. 

Jämföra 

hydroxyetylstärkelse 

(kolloid) och 

kristalloid 

infusionslösning vid 

allvarliga 

brännskador. 

Design: Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie. 

 

Utfallsmått:  

Biomarkörer, 

njurfunktion, 

urinalbuminhalt,  

Inklusionskriterier:  

Vuxna patienter med termala 

brännskador >15% av kroppsytan 

som intogs på 

brännskadeavdelningen i 

Birmingham under en 2årsperiod. 

 

 

Kolloidlösningen minskade ödem 

interstitiellt, minskade 

kärlpermeabiliteten, sänkte 

inflammationssvaret och krävdes 

mindre av än kristalloider. 

 

 

 

Kvalitet:  

Hög (10p) 

Typ: 

Dubbelblind 

RCT 
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 saturation, HF, MAP. 

Datainsamlingsmetod: 

Laboratorieundersökning, 

manuell insamling, 

protokoll. 

 

Dataanalys:  

ANOVA, x2-test, Mann 

Whitney-U test. 

Exklusionkriterier:  

<16år, >80år, gravida, >80% 

brännskada, känd njursvikt, 

>6timmar till ankomst efter skadan. 

 

Deltagare: 26 

 

Bortfall:0  
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RESULTAT 

Resultatet utgår ifrån studierna presenterade i tabell 2. Dessa studier är av typen 

randomiserade kontrollstudier, interventionsstudier och en deskriptiv studie, publicerade 

under de senaste sju åren och bedömts som medel eller hög kvalitet i enlighet med Willman 

och medarbetare (2006). Studierna är gjorda i åtta olika länder, men är alla publicerade på 

engelska, och identifierades via databasen Pubmed under hösten 2011.  

 

Indikationer för att administrera kristalloida respektive hypertona kolloida infusioner 

Bulger et al. (2008) påvisar att tidig infusion av kolloider till patienter som i samband med 

trauma uppvisar hypovolemi, upprätthåller ett stabilare blodtryck än de patienter som 

infunderats med kristalloid lösning. Trof et al. (2010) menar att kolloider med fördel kan ges 

till patienter med hypovolemi orsakad av sepsis och plasmaläckage, då dessa 

infusionslösningar gynnar blodtrycket och hjärtats slagkraft i högre utsträckning och under 

längre tid jämfört med infusion av kristalloider. Vlachou, Gosling och Moiemen (2010) visar i 

sin studie att kolloida lösningar, i form av HES, minskade risken för ödem interstitiellt och 

reducerade kärlpermeabiliteten vid brännskador. Studien påvisade även att kolloid infusion 

jämfört med kristalloid infusion sänkte inflammationssvaret samt att det krävdes mindre 

infunderad mängd av kolloider än kristalloider för att tillgodose patientens behov av vätska. 

Bulger et al. (2011) visar att patienter som behandlades med hyperton kolloid efter 

penetrerande eller trubbigt våld hade en högre överlevnad de första sex timmarna jämfört med 

de patienter som gavs kristalloid infusion.  

Infusion av hyperton kolloid till patienter med blödningschock medförde en mindre prevalens 

för transfundering av blodprodukter enligt Morrison et al. (2011). Detta är fördelaktigt då 

Brakenridge et al. (2011) menar att upprepade transfusioner av blodprodukter till 

traumapatienter är associerat med multiorgansvikt (MODS) och DIC.  

Rhind et al. (2010) hävdar i sin studie att en tidig infusion med kolloid i form av dextran med 

en hyperton komponent efter ett skalltrauma, minskar risken att utveckla inflammatoriska 

processer i kroppen, och även risken att utveckla blodproppar. Battison, Hons, Andrews, 

Graham och Petty (2005) påvisar att hyperton dextranlösning är ett mer effektivt sätt att sänka 

det intrakraniella trycket (ICP) timmarna efter skadan, än om kristalloider infunderats vid 

samma tillfälle. Även Cooper et al. (2004) såg en initial förbättring gällande ICP hos 
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patienterna som behandlats med hyperton lösning i ambulansen vid ankomsten till sjukhus, 

jämfört med dem som erhållit kristalloid lösning. 

 Talving, Pålstedt och Riddez (2005) anser att ambulanspersonal i Stockholms län på 

skadeplats var skickliga på att upprätta fungerande venväg för infusion hos traumapatienter, 

men att vätska inte gavs på ett konsekvent sätt. I vart femte fall gavs ingen vätska alls trots 

upprättad venväg. 

Inga tydliga indikationer för kristalloida infusioner fanns redovisat (Bulger et al., 2008; 

Bulger et al., 2011; Trof et al, 2010; Rhind et al., 2010).   

 

Behandlingseffekter av kristalloida respektive hypertona kolloida infusioner vid trauma 

Rhind et al. (2010) påvisar att hyperton kolloid i samband med skalltrauma, minskar 

prevalensen av inflammatoriska processer och blodproppar, vilket medför en minskad risk för 

sekundära hjärnskador. Bulger et al. (2008) konstaterar att patienter som tidigt, under det 

fösta dygnet, infunderats med kolloid lösning upprätthåller ett stabilare blodtryck, en mer 

gynnsam hematokrit och minskad risk för Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS), än 

vid behandling med enbart kristalloider.  

Cooper et al. (2004) såg ett lägre ICP vid ankomsten till sjukhuset för patienter som i 

ambulansen behandlats med kolloid infusion jämfört med de som erhållit kristalloid infusion. 

Bechir et al. (2010) menar att skador orsakade av hög värme eller direkt brand på kroppsytan 

resulterar i hypovolemi och ett ökat vätskebehov. Kolloida infusioner visades ha en längre 

blodtryckshöjande effekt, och tillgodosåg de ökade vätskebehovet bättre, än kristalloid 

infusion. Kolloiderna sågs även vid tidig infundering minska inflammationskaskaden. 

Behandlingseffekterna vid trubbigt våld, som minskad risk för ARDS, stabilare hematokrit 

och bättre upprätthållande av blodtrycket, var större vid infusion av kolloid lösning jämfört 

med kristalloid lösning (Bulger et al., 2008). I likhet med detta påvisar Trof et al. (2010) att 

patienter som drabbats av klinisk hypovolemi orsakad av sepsis eller blödning fick ökad 

slagkraft och hjärtfyllnad och ett mer stabilt blodtryck under längre tid vid infusion av kolloid 

lösning jämfört med de patienter som infunderats med kristalloid lösning.  
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Biverkningar för kristalloida respektive kolloida lösningar   

Béchir et al. (2010) menar att hyperton kolloid i form av HES skall ges med största 

försiktighet till patienter med omfattande brännskador, då en markant ökning ses för både 

njursvikt och mortalititet, jämfört med kristalloidlösning. 

Cooper et al. (2004) och Bulger et al. (2010) menar i sina respektive studier att ingen skillnad 

fanns gällande neurologiskt bortfall efter skalltrauma vid behandling med hyperton lösning 

och kristalloid lösning. Inga biverkningar för kristalloid lösning finns redovisat i samband 

med skalltrauma. 

Bulger et al. (2011) fann inga skillnader mellan de patienter som infunderats med hyperton 

kolloid lösning jämfört med dem som infunderats med kristalloid lösning med avseende på 

överlevnad eller biverkningar efter 28 dagar. 

James et al. (2011) kommer i sin studie fram till att risken för att utveckla ödem och 

compartment-syndrom i buken var större bland de patienter som administrerats kristalloid 

lösning jämfört med dem som fått kolloid lösning. Orsaken till detta kunde härledas till det 

större dosbehovet för patienter som fick kristalloider, eftersom mindre mängd stannade kvar i 

blodbanan än vid kolloider. Övriga studier (Bechir et al., 2010; Bulger et al., 2010; Bulger et 

al., 2011; Cooper et al., 2004; James et al., 2011) redovisade inte några biverkningar för 

varken kristalloider eller kolloider. 

 

 

DISKUSSION 

Resultatet visar att behandling med infusion av hyperton kolloid är att föredra vid hypovolemi 

orsakad av blödning för att upprätthålla ett stabilt blodtryck. Även vid klinisk hypovolemi, 

som vid sepsis orsakad av plasmaläckage, fick patienterna ökad slagkraft, ökad hjärtfyllnad 

och ett mer stabilt blodtryck under en längre tid när infusion av kolloid lösning användes 

jämfört med patienter som infunderats med kristalloid lösning (Bulger et al. 2008; Trof et al. 

2010). I likhet med detta kunde Cooper et al. (2004) se en initial förbättring för patienter med 

skallskada efter trauma, som i ambulansen behandlats med kolloid hyperton infusion. Dessa 

patienter hade ett lägre ICP vid ankomst till sjukhus jämfört med de patienter som 

administrerats kristalloid lösning under ambulanstransporten. 
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Flera studier visade att när kristalloida lösningar användes ökade risken för interstitiella 

ödem. När infusioner av kolloider användes reducerades däremot kärlpermeabiliteten och man 

kunde även se att den kolloida infusionen sänkte inflammationssvaret samt att det krävdes 

mindre dos av kolloider jämfört med kristalloider för att tillgodose patientens behov av vätska 

(Bechir et al., 2010; James et al., 2011; Vlachou et al., 2010). 

Béchir et al. (2010) visade dock att hyperton kolloid, i form av HES, var riskabelt att ge då 

detta sågs ha en tydligt ökad risk för både njursvikt och mortalitet, jämfört med kristalloid 

lösning.  

Med avseende på biverkningar i form av neurologiskt bortfall efter infusion av kristalloid 

eller kolloid vätska sågs inga nedsättande effekter efter sex månader (Cooper et al., 2004; 

Bulger et al., 2010). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad litteraturen publicerad det senaste 

decenniet visar angående valet av vätska till traumapatienter. Studien ämnar även svara på 

vad sjuksköterskan bör känna till vid infusion av dessa vätskor i avseende på indikationer för 

behandling, väntade effekter av vald behandling samt möjliga biverkningar.  

Av de 13 inkluderade studierna i denna litteraturöversikt behandlades olika typer av 

skadepanoraman och effekten av olika infusioner vid dessa. De olika skadepanoraman som 

behandlats skulle kunna kategoriseras till tre grupper för att underlätta överblickbarheten av 

de funna resultaten. De identifierade skadegrupperna är; brännskador, skallskador och 

hypovolemisk chock genom trubbigt eller penetrerande våld. Valet av vätska skiljer sig 

mellan dessa grupper enligt de funna resultaten i denna studie. En klart gynnsam effekt kan 

ses vid administrering av hyperton kolloid lösning både när det gäller blodtrycksstabiliserande 

effekt och hämmande av kaskadsystemet till patienter med hypovolemisk chock. I de studier 

där effekten av behandling med kolloider och kristalloider vid hypovolemi studerats har inga 

negativa effekter av kolloider påvisats. Detta i relation till att kvalitén på majoriteten av 

studierna graderats till hög gör att det funna resultatet i högsta grad kan implementeras i den 

prehospitala traumavården. 

Battison et al. (2005) visade i sin studie fördelarna med kolloidbehandling i samband med 

skalltrauma. Cooper et al. (2004) jämförde totalt 229 patienter, randomiserade till att 
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behandlas med antingen kristalloid infusion eller hyperton kolloidinfusion och såg en 

snabbare och bättre effekt redan vid ankomsten till sjukhuset. Bulger et al. (2010) undersökte 

också kolloiders effekt vid skallskada, i en större omfattning om 1282 patienter, men 

jämförde utfallet efter sex månader, och kunde då inte påvisa någon skillnad. Rhind et al. 

(2010) såg fördelarna med tidig kolloidlösning för att minska risken för sekundära 

hjärnskador. Detta kan tolkas som att i det akuta skedet är kolloidbehandling mera 

fördelaktigt än kristalloidbehandling. Terapeutisk dos eller icke livshotande biverkningar 

finns dock inte presenterade i studierna, vilket gör behandlingsprinciperna något svårtolkade 

vid klinisk implikation. Då det inte redovisas några fördelar med kristalloider, eller 

biverkningar med kolloider, ser författarna endast fördelar med kolloidbehandling vid 

skalltrauma. Således ses inga kontraindikationer för att administrera hyperton kolloidlösning 

vid misstänkt skallskada och det anses dessutom i en studie vara fördelaktigt med avseende på 

minskad risk för sekundära hjärnskador (Cooper et al., 2004; Bulger et al., 2010). 

Anmärkningsvärt är att i studierna framgår inte huruvida de inkluderade patienternas 

blodhjärnbarriär är skadad eller ej och hur valet av infusion påverkar utfallet med avseende på 

detta. Administration av all typ av vätska till patienter med skallskada bör därför genomföras 

med försiktighet. 

Vlachou, Gosling & Moiemen (2010) undersökte 26 brännskadade patienter, och påvisade att 

kolloider i form av HES främjade kroppens inflammationssvar, medan kristalloidbehandling 

gav ökad prevalens för interstitiellt ödem, troligen eftersom dessa fick ges i större mängd. Hur 

lång tid efter skadan som vätskorna administrerades fram går ej, varpå implikationerna i 

ambulansverksamheten blir otydligt. Noterbart är dock att eftersom kolloidinfusionerna 

sänkte kärlpermeabiliteten och hämmade inflammationen borde dessa kunna ges så fort som 

möjligt i vårdkedjan. Bechir et al. (2010) såg en ökad risk för njurskada och mortalitet hos 

patienter med brännskada som behandlats med kolloid infusion jämfört med dem som 

behandlats med kristalloid infusion. Även om vissa fördelar har visats med kolloida 

infusioner vid exempelvis sepsis, där de fysiologiska effekterna kan ses som snarlika de vid 

brännskada, bör studier med ett stort randomiserat deltagarantal genomföras för att säkert 

påvisa den mest fördelaktiga infusionslösningen alternativt infusionsterapin vid brännskador. 

James et al. (2011) Bulger et al. (2008) och Bulger et al. (2011) har samtliga påvisat en 

gynnande blodtryckshöjande effekt med kolloidbehandling jämfört med kristalloid behandling 

vid såväl penetrerande som trubbigt våld, som föranlett hypovolemi. Kolloider har även visats 

dämpa kroppens traumasvar på ett fördelaktigt sätt. Inga påtagliga fördelar har framkommit 
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om kristalloidlösningars behandlingseffekter jämfört med de kolloida. Eftersom heller inga 

biverkningar rapporterats för någon av de två vätsketyperna borde kolloidinfusioner vara det 

givna förstahandsvalet vid prehospital traumavård. Samtliga tre studier som behandlar denna 

skadetyp är av hög kvalitet, vilket gör resultaten pålitliga.  

Morrison et al. (2011) hävdar att tidig kolloidinfusion minskar prevalensen för 

blodtransfusion i det senare skedet. Detta resultat blir i sig svårt att tolka som bra eller dåligt, 

men eftersom Brakenridge et al. (2011) påvisar att blodtransfusioner ger ökad risk för DIC 

och MODS så kan det ses fördelaktigt att tidigt infundera kolloider, redan under 

ambulanstransporten. 

En intressant iakttagelse författarna gjort är att resultatet i denna studie motsäger de resultat 

Perel & Roberts publicerat i Cochrane 2011, som är en betydligt större litteraturöversikt. 

Många av studierna granskade i den översikten är dock äldre än studierna presenterade i detta 

resultat, vilket tyder på att de syntetiska kolloiderna blir skonsammare och mer effektiva, eller 

att kunskapen kring behandlingseffekterna av dessa ökar. 

Talving et al., (2005) fastslår att ambulanspersonalen i studien ofta etablerar fri vänväg på 

skadeplatsen eller under transport, men inte alltid gav vätskeinfusion. Detta tyder på att 

kunskap saknas om fördelarna med snabb infusionsterapi som framkommit i detta resultat. 

Vår egen erfarenhet säger att ambulanspersonalens kunskaper kring vätsketerapi många 

gånger är bristfällig, varför uppdaterade riktlinjer är önskvärt där indikationer och 

behandlingseffekter för de olika vätsketyperna framkommer. 

Då de flesta av studierna endast mäter överlevnaden, och inte presenterar vårdtid eller 

morbiditet, så ser vi en risk att de fördelar med kolloidbehandling som kan förekomma i 

efterförloppet hos traumapatienterna, främst med skallskador, inte framkommer på ett tydligt 

sätt. Således ses inga kontraindikationer för att administrera hyperton kolloidlösning vid 

misstänkt skallskada och det anses dessutom i en studie vara fördelaktigt med avseende på 

minskad risk för sekundära hjärnskador relaterade till ökat intrakraniellt tryck, proppbildning 

och inflammationssvar (Cooper et al., 2004; Bulger et al., 2010). 

Resultatet i denna studie är enligt evidensgraderingssystemet GRADE av starkt vetenskapligt 

underlag, då det baseras på flera studier av hög eller medelhög kvalitet utan försvagande 

faktorer vid en samlad bedömning. Detta var också målet med denna studie varpå endast 

studier med kvaliteten hög eller medelhög inkluderades i resultatet. Av 13 inkluderade studier 



  

26 

påvisade tio studier att kolloider har en bättre terapeutisk effekt än kristalloider vid trauma. 

Tydligast var detta i samband med trauma och hypovolemi, där samtliga fem studier som 

behandlade ämnet förespråkade behandlingseffekterna vid kolloid infusion med avseende på 

blodtrycksökning och hämning av kaskadsystemet. 

 

Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att undersöka den aktuella evidensen för vilken typ av 

vätskebehandling som bäst lämpar sig vid omhändertagande av traumapatienter av olika slag, 

gjordes en litteraturöversikt av publicerade studier från de senaste 10 åren. För att resultatet 

skulle ha starkt vetenskapligt underlag eftersträvades 10-15 artiklar av hög eller medelhög 

kvalitet. Detta krav uppnåddes efter granskning av 18 artiklar enligt granskningsprotokollet av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) eftersom 13 artiklar ansågs vara av hög eller 

medelhög kvalitet. Resultatet är baserat på tio randomiserade kontrollstudier och de tre 

artiklar som inte var av RCT-typ kvalitetsgranskades och klassificerades på samma sätt och 

inkluderades i studien då de höll medelhög kvalitet.  

Studien gjord av Cooper et al. (2004) hade endast 9 deltagare, vilket gör resultatet 

tvivelaktigt, och en större studie hade varit att föredra, även om resultatet var entydigt.  

Precis som i studien av Vlachou et al. (2010) hade studien av Béchir et al. (2008) ett lågt 

deltagarantal, vilket gör att brukbarheten av kolloida vätskor i det prehospitala 

omhändertagandet av en brännskadad patient kan ses som små. I och med att kvaliteten av 

dessa studier klassades som hög, kan granskningsprotokollet ses som bristfälligt. Kvaliteten 

för studier med få deltagare och därmed tvivelaktigt resultat borde inte kunna klassas som 

hög. Ett reviderat protokoll borde utvecklasas inför framtida studier.        

Eftersom trauma innehåller flertalet olika skadetyper, så blev urvalet för varje enskild 

skadetyp något begränsat. Således borde framtida studier fokusera på enskilda skadetyper för 

att på så vis påvisa säkrare samband mellan skadetyp och behandlingseffekt.    

Då denna studie ämnade klargöra för- och nackdelarna av specifik vätsketerapi främst inom 

ambulanssjukvården borde fler studier ingått som undersöker behandlingseffekterna direkt 

efter påbörjad infusion. En nackdel med denna undersökning är att endast studier som mätt 

utfall en längre tid efter infusion har ingått. Dock kunde inte studier där denna typ av mätning 

gjorts identifieras vid litteratursökningen, trots att söktermer som prehospital, resuscitation 
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och out-of-hospital användes. Syftet med denna studie har ändå uppnåtts då resultatet med 

fördel kan appliceras inom den prehospitala vården, i synnerhet inom omhändertagandet av 

patienter med hypovolemisk skada. Däremot har få studier tagit upp eventuella biverkningar 

och tydligt gett svar på denna fråga. Detta ses som en svaghet i denna studie då det var en 

viktig del av syftet och en av de ställda frågorna.  

Då detta resultat baseras på studier där olika typer av syntetiska kolloidlösningar undersökts, 

blir det svårare att dra en samstämmig slutsats, då det kan tänkas att de olika typerna av de 

kolloida lösningarna har olika behandlingseffekt, såväl som biverkningar. Detta var dock 

inget som tydligt framkom i denna studie. En utökad sökning som fokuserade på endast 

artiklar som undersökte biverkningar borde därför ha gjorts. 

Alla inkluderade studier jämförde direkt effekterna av kolloider och kristalloider, utan 

kontrollgrupp som inte fick någon infusion, vilket försvårar tolkningen av resultatet, särskilt 

med avseende på kristalloidernas effekter. Det kan vara anledningen till att få för- eller 

nackdelar finns redovisade i detta resultat med avseende på dessa lösningars effekt. Om en 

kontrollgrupp utan given infusion skulle få ett liknande utfall som de övriga vätsketyperna, 

hade det talat för att prehospital vätskebehandling inte varit av största vikt med avseende på 

patientens överlevnad. Detta hade i sin tur talat för load and go-principen som nämnts tidigare 

(Ryynänen et al., 2010). 

 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie påvisar att man med fördel kan administrera hyperton kolloidlösning 

till traumapatienter med hypovolemi, inte bara för att direkt stabilisera blodtrycket, utan även 

med syfte att hämma ett skadligt traumasvar i kroppen. Litteraturstudien som sådan ger även 

en överskådlig bild av bakgrund och senaste evidens inom vätsketerapi vid trauma, vilket 

verksamma sjuksköterskor inom området med fördel skall ha kunskap om. 

 

 

Slutsats 

Hyperton kolloidlösning har visats vara mer effektiv än kristalloid lösning för att stabilisera 

traumapatienter med hypovolemi. I tillägg till det har hyperton kolloidlösning även visats 
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minska kroppens traumasvar på ett fördelaktigt sätt. Då fem av de inkluderade studierna vid 

en samlad bedömning visar liknande utfall för behandling av hypovolemi, kan detta ses som 

måttligt starkt evidensvärde med förekomst av enstaka försvagande faktorer enligt GRADE. 

Eftersom inga biverkningar heller rapporterats kan därför hyperton kolloidlösning föreslås 

vara förstahandsvalet för att på skadeplats stabilisera hypovolema traumapatienter. Mer 

forskning krävs dock för att tydligare kartlägga effekterna vid brännskador och skallskador. 

 

Förslag till vidare forskning 

Resultatet i denna litteraturöversikt har sammanställts av studier som undersökt effekterna av 

olika typer av kolloider efter olika lång tid. Eftersom studier som undersökt den omedelbara 

behandlingseffekten inte kunde identifieras, blir implementeringen inom den initiala 

traumavården mindre påtaglig. Vi efterlyser därför studier som mäter utfallet en kort tid efter 

administrering, för att tydligare påvisa de omedelbara effekterna av de olika 

infusionslösningarna vid exempelvis hypovolemisk chock. Förslagsvis skall även effekten av 

varje specifik kolloidlösning vid varje specifik skadetyp kartläggas, för att lättare kunna 

implementera resultaten inom den prehospitala vården. Att dessutom inkludera en 

kontrollgrupp som inte erhåller någon vätsketerapi alls skulle kunna styrka load and go-

principen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Protokoll för kvalitetsvärdering  

Granskningsmodell av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  

 

 

1. Är introduktionen relevant för ämnet? JA, NEJ/VET EJ  

 

2. Finns en problemformulering? JA, NEJ/VET EJ  

 

3. Finns teoretisk förankring beskriven? JA, NEJ/VET EJ  

 

4. Finns syfte och ev. frågeställningar och ev. hypoteser formulerade? JA, NEJ/VET EJ  

 

5. Stämmer design, urval, mått, procedur och analys överens med punkt 3? relevant metodval 

JA, NEJ/VET EJ  

 

6. Är metoden tillförlitlig? reliabilitet, validitet/trovärdighet, överförbarhet JA, NEJ/VET EJ  

 

7. Är metoden väl beskriven? JA, NEJ/VET EJ  

 

8. Finns etiska överväganden/granskning beskriven? JA, NEJ/VET EJ  

 

9. Hänger den teoretiska förankringen ihop med metodvalet? JA, NEJ/VET EJ  

 

10. Besvaras frågeställningen i resultatet? JA, NEJ/VET EJ  

 

11. Diskuteras resultatet i förhållande till punkt 1, 2, 3 resultatdiskussion och punkt 4, 5 

metoddiskussion JA, NEJ/VET EJ  

 

12. Är slutsatsen rimlig i förhållande till resultat och diskussion? JA, NEJ/VET EJ  

 

 

Varje JA -svar ger 1 poäng. NEJ/VET EJ ger 0 poäng.  

 

För Kvalitet Hög: 10-12 poäng  

För Kvalitet Medel: 8-9 poäng  

För Kvalitet låg: <7 poäng 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2. Protokoll för bedömning av evidensstyrka enligt SBU 

 

Evidensstyrkan graderas i fyra nivåer: 

  

Starkt vetenskapligt underlag. Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan 

försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

  

Måttligt starkt vetenskapligt underlag. Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet 

med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

  

Begränsat vetenskapligt underlag. Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med 

försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

  

Otillräckligt vetenskapligt underlag. När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie 

har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga 

underlaget som otillräckligt. 

  

Ju starkare evidens desto mindre sannolikt är det att redovisade resultat kommer att påverkas 

av nya forskningsrön inom överblickbar framtid. 

  

 

 


