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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Traumatisk hjärnskada (THS) orsakas av våld mot huvud i samband med 

fallolyckor eller trafikolyckor. Varje år söker 20 000 personer vård på grund av 

skallskador. Vården för traumatiskt hjärnskadade patienter i Sverige skiljer sig åt, 

mycket beroende på avstånden som finns till specialistsjukhus, tiden och rätta åtgärder 

är avgörande faktorer för denna patientgrupp.  

Syfte: Att undersöka vikten och intensivvårdssjuksköterskors behov av rutiner i 

samband med vård av patienter med hjärnskador på allmänintensivvårdsavdelningar och 

på neurointensivvårdavdelningar. 

Metod: Kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer av tio intensivvårdsjuksköterskor 

som arbetar på en allmänintensivvårdsavdelning (IVA) och 

specialistneurointensivvårdavdelningen (NIVA). 

Resultat: På NIVA finns väl inarbetade rutiner och tydliga riktlinjer nedskrivna. 

Sjuksköterskornas upplevelse var att det fanns tillräckligt med rutiner, men några 

rutiner kunde utvecklas. På IVA fanns det inga nedskrivna riktlinjer och inga tydliga 

rutiner för att vårda denna patientgrupp. Vården och kontrollerna ordinerades av läkare 

som är i tjänst. 

Slutsats: Vården kring hjärnskadade patienter är ytterst viktigt då man ständigt måste 

förebygga sekundära skador/insulter. Rutiner är väl inarbetade på specialistsjukhuset, 

men vården börjar först på hemsjukhuset på IVA där tydliga rutiner och riktlinjer 

saknas. 

 

Nyckelord: Hjärnskada, intensivvårdsavdelningar, rutiner, traumatisk hjärnskada, 

vuxna. 



Abstract 

Introduction: Traumatic brain injury caused by violence against the head during a 

fall or traffic accident. Each year 20000 people gets medical care because of head 

injuries. The care for traumatic brain injured patients in Sweden differ greatly 

depending on the distances available to specialist hospitals, the time and the proper 

measures are crucial factors in this population. 

Aim: The study aims to examine the importance and intensive care nurses need 

routines in connection with care of patients with brain injuries in general intensive 

care units and in neurological intensive care units. The study consists of three group 

interviews in a general ICU unit in Falun and specialist unit (NIVA).  

       Method: A qualitative study with focus group interviews. 

       Results: The results showed that the level have clear procedures and written   

   guidelines regarding the "avoidable factors" which are well established, their     

experience was that there were enough procedures, but that some could continue to 

develop. IVA there were no written guidelines and no clear procedures to care for 

this population without the care and controls prescribed by the doctor who is on 

duty. 

     Conclusion: The conclusion is that care about the brain-damaged patients is 

extremely important when you constantly have to prevent secondary injury / insults 

and check the "avoidable factors". Routines are well established on specialist 

hospital care but starts first at home hospital where the importance of working 

towards the same goal and have clear procedures and guidelines from the start. 

Keywords: adult, braininjury, routines, traumatic brain injury, intensive care wards. 
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Bakgrund 

Traumatisk hjärnskada (THS) orsakat av våld mot huvudet som kan uppstå vid fallolycka är 

oftast förekommande hos äldre personer. Vid trafikolyckor dominerar THS hos yngre 

personer. Män är överrepresenterade när det gäller slag mot huvudet jämfört med kvinnor. 

Varje år söker 20 000 personer sjukhusvård på grund av skalltrauma. 80 % av skadorna 

uppskattas som lätta skador och 20 % bedöms som medelsvåra till svåra skador. Skadans 

omfattning bedöms först på akutmottagning med hjälp av datatomografi. Vid medelsvår och 

svår skada krävs slutenvård med intensivvård och vid de svåra skadorna krävs 

neurointensivvård och neurokirurgi. Skadans svårighetsgrad utgör en viktig faktor för prognos 

och långtidsutfall. Vården och förutsättningar för patienterna skiljer sig beroende på var 

patienten bor i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). Den gruppen av patienter är i stort behov av 

specialiserad vård med hög kompetens. Specialistvård är koncentrerad på specialistcentrum 

som enligt studier visar att det förbättrar patientens prognos (Hemphill & Phan, 2015). Rätt 

vård ger patienten möjligheten att överleva och behålla viktiga funktionella funktioner. 

Avståndet till specialistvården är en viktig faktor då tiden är avgörande för den enskilda 

patienten, för att få optimal vård och behandling. Tekniska framsteg inom intensivvård 

tillsammans med rätt bedömning av personal och adekvat omvårdnad är avgörande för 

patientens framtid (Albano, Comandante & Nolan, 2005). Enligt Hemphill och Phan (2015) är 

andra faktorer som påverkar patientens prognos ytterligare skador och patientens ålder. 

Patienter med THS har ofta andra traumatiska skador på inre organ t.ex. lungor, och 

skelettskador eller i ryggmärgen. Hög personalkompetens krävs i omvårdnaden för att klara 

av att förebygga sekundera skador i hjärnan som kan uppstå till följd av omvårdnadsåtgärder 

eller felaktig sjuksköterskebedömning (McNett et. al., 2010). 

Primärskada 

Det är oftast en liten del av hjärnan som omfattas av den traumatiska händelsen som kallas 

primärskada. Det som avgör den primära skadan är det område som träffas och vilken kraft 

som orsakar skadan. Skallskadan kan ge akuta skador på blodkärl och nervfunktioner (axonal 

process) (Albano et al., 2005). Att behandla den primära hjärnskadan och begränsa ytterligare 

skador på omgivande hjärnvävnad från sekundär hjärnskada är avgörande för vårdprocessen 
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för den drabbade patienten (McNett et. al., 2010). Att vårda patienter med akut hjärnskada är 

komplext och kräver ständig monitorering (Nyholm, 2015). 

 

Sekundära skador/ sekundära insulter 

Sekundärskada uppstår som en följd av ett avbrott i leveransen av syre och glukos till hjärnan 

(Albano et al., 2005). Cerebralischemi (syrebrist i hjärnan) förekommer hos patienter med 

traumatisk hjärnskada första timmarna efter skadan. Sekundära skador i hjärnan kan ge 

bristande syrehalt i kroppsvävnaderna (hypoxi), onormalt lågt blodtryck (hypotension), 

onormalt högt tryck i hjärnan (intrakraniell hypertension), temperaturstegring/feber 

(hypertermi), lågt natriumvärde (hyponatremi) och högt blodsocker (hyperglykemi). Det är av 

vikt att uppmärksamma detta och snabbt starta behandling som ger bättre förutsättningar för 

patienten (Causer & Tickerhoof-George, 2011; McNett, 2010). Sekundärskador förekommer 

hos 60 % till 90 % av THS patienter från några timmar till dagar efter att primärskada har 

uppstått. Förändringar i fysiologiska värden, såsom blodtryck, syremättnad, kroppstemperatur, 

intrakraniellt tryck (ICP), och cerebral perfusionstryck (CPP), förvärrar sekundär hjärnskada 

och resulterar i ytterligare försämringar av kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar, 

förlänger vårdtiden samt ökar patients dödlighet (Kirkness, Burr, Cain, Newel & Mitchell 

2005; Geffroy, Bronchard & Merckx, 2004; McNett, 2010). Hyperventilation kan också 

orsaka minskning av syreleverans till de områden i hjärnan som behöver det mest. 

Sjuksköterskans roll är att bevaka det interkraniella trycket, kontrollera och hålla medelartär 

blodtryck (MAP) och cerebral perfusiontryck inom bestämda värden och på det viset 

förebygga uppkomst av sekundära skador. Om blodtrycket stiger kan det leda till ödem i det 

skadade området (Albano et al., 2005; Lennquist, 2007; Mellergård, 1998).   

 

Sekundära skador/ sekundära insulter innefattar  

1. Cerebrala ödem, vilket resulterar i en minskning av cerebrala perfusionstrycket.   

2. Hyperventilation som leder till en förträngning av cerebrala vävnaden, vilket i sin tur 

minskar blod och syretillförseln till skadad hjärnvävnad.  

3. Hypoxi- nedsatt syresättning relaterat till lungproblematik, som minskar det totala 

syreutbudet. Forskningen har uppmärksammat effekterna av låg syretillförsel till hjärnan och 

insatserna som krävs för att optimera syresättningen av hjärnvävnaden (Albano et al., 2005). 

Patienter med THS som har episoder av systoliskt blodtryck lägre än 90 mm hg, löper större 

risk för dödlighet. Om både systoliskt tryck sjunker under 90 mm hg och hypoxi uppstår m 
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(PO2 lägre än 60mm hg) ökar dödligheten till 70 %. Lågt blodtryck hos en trauma patient 

beror oftast av hypovolemi (för låg blodvolym, oftast ett resultat av blödning, vilket kan 

orsaka cirkulationssvikt (chock) (Albano et al., 2005). Sekundära skador ska inte bara 

identifieras, det måste framför allt förebyggas och behandlas. Sekundära komplikationer som 

kan undvikas beskrivs med konceptet avoidable factors. Definition av avoidabel factors är 

avvikande värden från behandlings mål eller mål ordinationer (Nyholm, 2015). 

 

Behandlingsplan 

En behandlingsplan för patienten ska baseras på aktuell patientstatus. Det innebär att 

personalen måste göra bedömningar och utvärderingar efter varje åtgärd för att kunna välja 

terapier som främjar och optimerar perfusion med minsta möjliga biverkning. 

Behandlingsplan måste vara unik och individ anpassad för varje drabbad patient (Causer & 

Tickerhoof-George, 2011). I vissa fall hade omvårdnadsåtgärder negativ påverkan på 

intracraniella trycket som steg. Vändningar av patienter på sidan och andra 

omvårdnadsåtgärder utförda efter varandra resulterade i flest sekundära skador. Det är av vikt 

att hitta patienter som har en ökad risk till sekundär skada så omvårdnaden kan planeras och 

genomföras med stor noggrannhet (Nyholm, Steffansson, Fröjd & Enblad, 2014). 

Tidig rehabilitering  

Kvarstående funktionsnedsättning vid måttliga och svåra skador som följd av traumatisk 

hjärnskada medför i varierande grad funktionshinder av kognitivt, kommunikativt (sätt att 

göra sig förstådd samt förstå information i skrift eller tal), motoriskt (pareser/nedsatt 

viljemässig kontroll av rörelser, tonusrubbning/ofrivillig muskelaktivitet), beteendemässigt 

(initiativsvaghet, bristande impulskontroll/utagerande beteende), sensoriskt och emotionellt 

(irritabilitet, depression, ångest) slag. Ibland också epilepsi, hydrocephalus och motsvarande 

funktionshinder (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Rehabiliteringsprogrammet måste vara skräddarsytt för svårighetsgraden av hjärnskadan 

(Tapson, Sierotowicz, Marks-Maran & Morris Thompson, 2015). Reid-Arndt et al (2007) 

påstår att det finns stora vinster med att skicka tidig remiss till rehabiliterande tjänster redan i 

det akuta skedet. Återhämtningen har betydligt bättre framgång inom social integration och 

emotionell välbefinnande än hos de patienter som börjar rehabilitering senare i 

återhämtningsprocessen. Tidig påbörjad rehabilitering främjar hjärnans återhämtning och gör 
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det möjligt för patienter att återhämta sig snabbare (Tapson et al., 2015). Ett tvärvetenskapligt 

angreppssätt, som innebär mångsidig rehabilitering föreslogs också av Abelson- Mitchell och 

Watkins (2006) som är viktigt för patienternas rehabilitering efter hjärnskada.  

IVA sjuksköterskans kompetens  

Enligt ICN: S Etiska kod för sjuksköterskor (2014) är sjuksköterskans ansvarsområden att 

"främja, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande" Sjuksköterskan ska ge 

professionell omvårdnad till människor i behov av vård. Sjuksköterskan har också ansvar att 

utarbeta och tillämpa riktlinjer inom omvårdnad samt utveckla forskningsbaserad kunskap.  

Intensivvårdssjuksköterskan måste ha god förståelse och kunskap om normal neurologisk 

anatomi och funktion tillsammans med kunskapen om neurologiska skador och fysik (Albano 

et al.2005; Causer & Tickerhoof-George, 2014). Enligt AnIvas (2016) kompetensbeskrivning 

förväntas intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter att ha en god kunskap om 

fysiologi och patofysiologi, kunna identifiera, bedöma, övervaka patienten samt utföra 

omvårdnadsåtgärder och arbeta för att minimera risker och förebygga ohälsa. Forskning visar 

också att intensivvårdssjuksköterskans kontinuerliga bedömning, tolkning och snabba 

ingripande är avgörande för patientens återhämtning och prognos (Causer & Tickerhoof-

George, 2011; Willman, 2013). 

 

Willman, (2013) skriver om att nationella jämförelsen utförd av socialstyrelsen visar att 

vården inte alltid är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Konsekvensen av åtgärder som 

utförs är ineffektiva och kan även vara skadliga för patienten. Sjuksköterskor har ansvar för 

att vården ska bedrivas evidens och kunskapsbaserat. Evidensbaserad omvårdnad innebär att 

patientens unika förutsättningar förenas med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis för nyttan 

av åtgärden i vården. 

Intensivvårdnivå  

Det finns tre kategorier av intensivvårdsavdelningar enligt svensk riktlinje för intensivvård. 

Kategoriindelningen avser till ledning när det gäller organisationsstruktur, bemanning, 

jourkompetens, lokaler och resurser, för att avdelningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 

Kategori I: Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård 

vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda 

intensivvård på samma nivå som kategori II- och III- avdelningar. 
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Kategori II: Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid 

akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och 

respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling 

av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på avdelning kategori III. 

 

Kategori III: Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region- universitets- sjukhus, 

tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan 

erbjudas vid olika typer av organsvikt. Kategori III inkluderar specialintensivvårds 

avdelningar för thorax-, neuro- barn och brännskadeintensivvård (Riktlinjer för svensk 

intensivvård, 2015). 

Rutiner i omvårdnad av patienter med THS 

Begreppet rutin definieras som förvärvad färdighet, skicklighet eller vanemässigt 

arbetstillvägagångssätt (Rudman, 2006). Forskning visar att alla enheter som tar hand om 

hjärnskadade patienter bör ha tydliga behandlingsstrategier för vårdpersonalen för att kunna 

ge patienten rätta vårdinsatser utan fördröjning (Causer & Tickerhoof-George, 2011).  

Användning av riktlinjer innebär utförande av fasta kontroller för att upptäcka tidiga symtom 

som kan ge sekundära skador. Tiden är en viktig faktor för snabb upptäckt av en förändring 

som måste åtgärdas, (Nyholm et al. 2012). Lena Nyholm (2015) framhäver i sin avhandling 

vikten av att använda sig av en checklista för dokumentation av sekundära skador. Checklistor 

ger stöd och bättre förutsättning att ha uppmärksamhet och vara mer skärpt i arbetet för att 

upptäcka och behandla sekundära skador samt ger bättre överblick över patienterna. 

 Många intensivvårdsavdelningar använder sig av checklistor som stöd för aktiv profylaktiskt 

arbete mot intensivvårdskomplikationer som ventilationsassocierad pneumoni, infektioner 

som kan uppstå i samband med centrala infarter och kateter. Studier visar att användning av 

checklistor minskar förekomsten av intensivvårdskomplikationer och är både kostnads och 

tidseffektiv, dessutom minskar risken för misstag i patientvården (Chiua, et al., 2010).  

 

Intensivvårdssjuksköterskor behöver även standardiserad, evidensbaserad vårdplan för 

hantering av sekundär hjärnskada hos kritiskt sjuka patienter med THS (McNett, Doheny, 

Sedlak & Ludwick, 2010). Evidensbaserad kunskap är faktaunderlag och samlingsnamn för 

systematiskt insamlad och kritiskt värderad forskning som nationella vårdprogram, 

standardiserade vårdplaner, och kliniska riktlinjer (William, 2013).  
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Utförning av checklistor baseras på tillgängliga riktlinjer som är framställda på 

evidensbaserad forskning (Nyholm et al. 2012). 

Teoretisk referensram för studie  

Enligt Gawande`s (2011) teori kan rutiner på avdelningar som vårdar svårt sjuka patienter 

förstärkas med checklistor för att öka patientsäkerheten och förebygga vårdrelaterade skador. 

Gawande (2007) menar att intensivvård endast lyckas när möjligheten att orsaka skada är 

tillräckligt låg och då ökar förutsättningarna för tillfriskning. Medvetslösa patienter som 

ligger i en säng i några dagar drabbas av muskelförtviningar och förlorar muskelmassa. Det 

ökar risken för trycksår samt risken för att blodet börjar koagulera. Patienten kräver 

professionell vård.  Gawande anser att kunskap och kompetens är viktiga faktorer som hjälper 

vårdaren att förhindra förekomsten av skador som är undvikbara. Enligt Gawande kräver den 

genomsnittliga patienten på en intensivvårdsavdelning 178 enskilda åtgärder per dag, från 

administrering av ett läkemedel till att suga rent luftvägarna, vilket innebär många risker. 

Vården har möjligheten att utföra komplex behandling, men ibland med fara för livet om det 

inte utförs på rätt sätt. Checklistor ersätter inte behovet av mod, intelligens och improvisation, 

som behövs inom vården. Gawande (2007; 2011) menar att checklistor gör vården säkrare. 

Förutsättningen för säker vård innebär kunskap och inarbetade rutiner i arbetet för att 

förebygga sekundära skador. 

Problemformulering  

Enligt Socialstyrelsen (2015) skiljer sig omvårdnaden på intensivvårdsavdelningar för 

hjärnskadade patienter beroende på om patienterna vårdas på en specialistavdelning med 

inriktning för hjärnskadadepatienter eller på allmänavdelning där IVA sjuksköterskor inte har 

samma specialistkompetens. Det är skadans allvarlighets grad som är avgörande var patienten 

skall vårdas, och det beslutas av jourhavande neurokirurg. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor som vårdar patienter med hjärnskador har god kunskap och tillgång till tydliga 

riktlinjer för patienter med hjärnskador. Sjuksköterskans roll är att kunna minimera risker och 

förebygga ohälsa genom att arbeta evidens och kunskapsbaserat. Det är därför angeläget att 

belysa intensivvårdssjuksköterskors behov av tydliga riklinjer i vård av hjärnskadade 

patienter.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors behov av rutiner i samband 

med vård av patienter med hjärnskador på allmänintensivvårdsavdelningar och på 

neurointensivvårdavdelningar i Mellansverige. 

Frågeställning 

Hur beskriver intensivvårdssjuksköterskor behov av rutiner i samband med vård av patienter 

med hjärnskador? 

Metod 

Undersökningen genomfördes som kvalitativstudie med fokusgruppintervjuer.  

Design 

Kvalitativ design med induktiv ansats syftar till att skapa kunskap om fenomenet. Den 

kännetecknas av att forskare måste vara anpassningsbara och ha öppet förhållningssätt vid 

datainsamlingstillfället. Vid kvalitativ design är det möjligt att studera det specifika 

fenomenet och vid induktiv ansats utgå från deltagarnas erfarenheter (Henriksson & Billhult, 

2013).  

Urval  

Deltagare till studien valdes genom strategiskt urval vilket syftar till att välja personer som 

kan ge information om fenomenet och på så sätt svara på forskningens syfte (Henriksson & 

Billhult, 2013). Till syfte att belysa behov och vikten av rutiner i vård av hjärnskadade 

patienter var det viktigaste urvalskriteriet intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet. Deltagarna 

till studien valdes på region och länssjukhus genom strategiskt urval. Fem sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom intensivvård som arbetat på respektive intensivvårdsavdelning 

sammanlagt 10 intensivvårdssjuksköterskor med minst tre års erfarenhet. Sjuksköterskor utan 

specialistutbildning inom intensivvård eller med en annan specialistutbildning samt 

sjuksköterskor med specialistutbildning, men som arbetat mindre än tre år exkluderades. 
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Datainsamling 

Datainsamling utfördes genom fokusgruppintervjuer med öppna frågor (Bilaga 1). 

Fokusgruppintervjuer är en metod som underlättar öppenhet och ger mer information om 

ämnen då deltagarna diskuterar fenomenet med varandra, ställer frågor och uppmuntrar 

varandra att berätta. I fokusgrupper har forskaren mindre makt och kontroll och därmed mer 

insikt i deltagarnas åsikter och erfarenheter. Fokusgrupper ger på samma gång många åsikter 

och möjlighet att på djupet förstå hur deltagarna uppfattar och förhåller sig till fenomenet. 

Stora fördelar med fokusgrupper är att det finns möjlighet att upptäcka aspekter som forskare 

inte kunde förutse. I ostrukturerad fokusgruppintervju är målet att skapa diskussion mellan 

deltagarna som ska få prata med varandra. I semistrukturerad intervju har forskarna med en 

intervjuguide ett antal frågeområden. Frågeområdena ska vara så öppna som möjligt och 

frågorna behöver inte komma i samma ordning i alla grupper (Wibeck, 2013). 

Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes på länssjukhus intensivvårdsavdelning och 

neurologiskintensivvårdsavdelning på regionsjukhus i Mellansverige. Innan studien 

påbörjades tog forskarna kontakt med avdelningschefen på IVA och telefonkontakt med 

avdelningschef på NIVA för att informera om planerad studie och få godkännande att utföra 

gruppintervjuerna med personalen. Avdelningscheferna ombads att utse fem sjuksköterskor 

med minst tre års erfarenhet på avdelningen. I studien användes intervju med en 

semistrukturerad intervjuguide. Frågor var öppna för att ge deltagarna större utrymme för 

berättelser. Frågeområdet berörde rutiner och riktlinjer angående bedömning, observation och 

dokumentation samt omvårdnad och mobilisering av hjärnskadade patienter.  

 

Före gruppintervjuerna utfördes provintervju med två arbetskollegor för att testa 

intervjuguiden samt öva intervjuteknik inför de riktiga intervjuerna. Intervjuguiden 

uppfattades som tydlig och lättförståelig och inga ändringar utfördes. Datainsamling skedde 

vid två tidpunkter på regionsjukhus. Vid första tillfället intervjuades tre och vid andra två 

sjuksköterskor, sammanlagt fem sjuksköterskor. På länssjukhus intervjuades alla fem 

sjuksköterskor samtidigt. Intervjuerna varade cirka en timme var. Sjuksköterskor intervjuades 

i fokusgrupper för att kunna analysera gemensamma värdepremisser och utgångspunkter. 

Fokusgruppintervjuerna skedde i rum utanför avdelningen där gruppen satt runt ett bord 

tillsammans med båda forskarna. Under intervjun hade gruppen ögonkontakt och avslappnad 
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samvaro. Den ena forskaren öppnade upp intervjuerna medan den andra var mer passiv och 

ställde endast kompletterande frågor. För att spela in intervjuerna användes bandspelare med 

mikrofon utlånad från sekreterare. Banden markerades med plats och intervjutillfällen. 

Transkribering utfördes av sekreterare. Båda forskarna lyssnade noggrant flera gånger för att 

urskilja alla deltagare. Vid intervjutillfällena var det olika antal deltagare: två, tre och fem. 

Meningen var att det skulle vara bara två intervjutillfällen med fem sjuksköterskor åt gången, 

men verksamheten tillät inte att alla fem kunde lämna avdelningen samtidigt. Datasamlingen 

har skett vecka 14, 4-6 april 2016. Resultat från en studie med kvalitativ innehållsanalys är 

inte generaliseringsbar, men möjligheten för överförbarhet som avser andra grupper eller 

situationer ska diskuteras (Danielsson, 2012). 

Etiska övervägande 

Innan datainsamling påbörjades inhämtades godkännande från berörda avdelningschefer. 

Deltagarna informerades muntligt i samband med intervju om frivillighet i deltagande, vilket 

innebär att deltagarna har rätt att välja att delta i studien samt att avbryta sin medverkan när de 

vill utan påföljder. För att respektera deltagarnas självbestämmande har information om 

studien lämnats ut en månad innan undersökningen. Deltagarna informerades om studien 

muntligt av avdelningschef som valde ut deltagarna till studie. Forskarna garanterar att 

hantera data konfidentiellt. All data kommer att kodas mot en kodlista som ska förvaras 

oåtkomligt för obehöriga personer. Resultaten av studien kommer att redovisas på ett sådant 

sätt att den inte kan återkopplas till enskild person. All insamlad data kommer enbart att 

användas i forskningssyfte (Danielsson, 2012). Intervjuerna har transkriberats ordagrant. 

Forskarna har strävat efter att inte förvränga innehållet i intervjuerna. Forskarna har också 

strävat efter att undanhålla egna åsikter och tolkningar i redovisande av resultatet. Detta 

projekt faller per definition utanför ramen att gå via etikprövningsnämnden, men då vi inte 

ämnar publicera detta arbete så behövs inte ett yttrande av den forskningsetiska nämnden 

(FEN) vid Högskolan Dalarna, men vi har utfört egengranskning enligt mallen (se Bilaga 2 

för etisk egengranskning). 

Analys och tolkning av data  

Det vanligaste sättet att analysera fokusgruppmaterial är kvalitativ innehållsanalys (Wibeck, 

20013). Kvalitativ innehållsanalys innebär beskrivande tolkning av analyserande texter och är 

lämplig för omfattande material. Analysen av data kräver upprepad noggrann läsning av data i 
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sökande efter mening och förståelse. Meningsenheterna kondenseras och kodas för vidare 

bearbetning. Analysen av koder är en kreativ process där innehållet ska beskrivas i tema och 

subtema. Analysen behöver inte innehålla alla delar av textens innehåll utan fokusera på de 

delar som svarar på studiens syfte och frågeställningar (Danielsson, 2012). Analysen gjordes 

induktiv som betyder att den utgår från innehållet i texten (Danielsson, 2012, Wallengren & 

Henricson, 2012 ). För att utesluta misstolkning av data har forskarna använt sig av en kritisk 

utomstående person som kontrollerade överensstämmelsen mellan kategorierna och 

underteman.  

 

 Tabell1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenheter  Kondenserade 

meningsenheter 

Subteman  Tema 

 Medvetandekontroll: Det får vi ju 

en läkarordination på och det kan 

ju vara allt ifrån ja allt ifrån att 

dom inte ska väckas för att dom är 

för orolig eller instabila till ja var 

är det som mest 

 

Medvetandekontroll 

görs på läkarordination. 

Det kan vara frekvent 

eller ingen alls om 

patienten är orolig eller 

instabil  

Övervakning Observation 

Det kan nog vara var annan 

timme, en gång i timmen hade vi 

väl men det är nästan ja det blir 

väldigt sällan de är vakna men ja 

två gånger per pass är ganska 

vanligt, en eller två gånger per 

pass.  

 

Det kan vara var annan 

timme, men en eller två 

ggr per pass är vanligt 

Övervakning Observation 

i alla fall det är väl bra att göra 

det, ja förstås. Ja men alltså en 

gång per pass 

 

Det är bra att göra det, 

en gång per pass. 

Kontraktionsprofylax Mobilisering 

Vi är ju jätte försiktiga med 

vätska. Vi är ju väldigt rädda att 

dom ska bli svullna och så där var.  

 

Vi är rädda att patienter 

blir svullna och är 

försiktiga med vätska  

Övervakning Omvårdnad 
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Resultat 

Samtliga sjuksköterskor som deltog i studien hade lång arbetslivserfarenhet. En av de på 

NIVA arbetar som forskningssjuksköterska och en är forskande sjuksköterska inom 

neurologiskvård. Deltagarna var i åldern mellan 44-63 år och har arbetat inom intensivvård i 

genomsnitt sju år. Av tio deltagare var åtta kvinnor och två män. Resultatet framställdes i fem 

teman: Bedömning av neurologiskstatus och observation, omvårdnad, mobilisering och 

dokumentation.  

Bedömning och observation 

Fullständig neurologisk bedömning utförs av läkare. I sjuksköterskebedömning av 

neurologiskstatus ingår patientens vakenhetsgrad, pupillens reaktion och storlek, ögonens 

rörlighet samt funktioner i extremiteterna. Sjuksköterskorna anger att de gör det automatiskt 

utan att tänka på det direkt efter patientens ankomst till avdelning. Senare utför sjuksköterskor 

bedömning på läkarordination och frekvensen av bedömningen varierar beroende på 

patientens tillstånd och sedering. 

...Jag tror att neurologstatus eller VAS- bedömningen av vakenhetsgraden som 

 egentligen är enligt RLS det gör vi mer eller mindre omedvetet utan egentligen 

 behöva utföra … utan vi kan se den här lyder uppmaning jaha då  gör jag på 

det här viset nehej den här lyder inte uppmaning nehej då gör jag på 

 det här viset. Det kanske inte är formellt, vi gör det så ofta så vi kanske ser utan 

 att vara väldigt formella när vi gör...(Deltagare 7). 

 

 ...Medvetandekontroll: Det får vi ju en läkarordination på och det kan ju vara 

 allt ifrån ja allt ifrån att dom inte ska väckas för att dom är för orolig eller 

 instabila till ja var är det som mest… (Deltagare 10). 

 

 ...Det kan nog vara var annan timme, en gång i timmen hade vi väl men det är 

 nästan ja det blir väldigt sällan de är vakna men ja två gånger per pass är 

 ganska vanligt, en eller två gånger per pass... (Deltagare 9). 
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 ...Det är ju väldigt olika beroende på vad, vad man får för ordination, äh det 

 kan ju vara varje kvart till varje timme, det beror på vad det är för skada... 

 (Deltagare 2) 

 

Kontroller av medvetandegrad anser sjuksköterskor vara den viktigaste observationen som är 

avgörande för patientens behandling. De regelbundna kontrollerna görs för att tidigt upptäcka 

förändringar i patientens tillstånd. Förändring i neurologiskstatus behöver inte vara 

försämring utan också förbättring. Patientens neurologiska status bedöms enligt olika skalor 

beroende på om patienten är sederad eller inte. Utöver neurologiskstatus observerar 

sjuksköterskor även andra fysiologiska parametrar som: blodtryck, puls, syresättning, 

temperatur, smärta och p- glukos. NIVA sjuksköterskor tar också stor hänsyn till ICP 

förändringar.  

 ...Men så är det ju så det är ju vakenhetsgrad, regelbunden 

 vakenhetsgradsbedömning som oftast är det som nappar åt båda hållen, både 

 till försämring så att man kan göra någonting åt försämringen och åt 

 förbättring som gör att man kan dra sig ur intensivvården... (Deltagare 7). 

Omvårdnad av hjärnskadade patienter 

Omvårdnad av hjärnskadade patienter utförs på samma sätt som den utförs på andra 

intensivvårdspatienter. Alla sjuksköterskor var eniga om att det är viktigt för den gruppen av 

patienter att huvudändan är höjd till 30 grader. Om patienten är orolig eller stressad av 

omvårdnadsåtgärd är det bättre att avstå från den eller utföra den vid annat tillfälle. Det är 

viktigt att patienten är lugn och därför är det viktigt att vara generös med sedering och 

smärtlindring. 

 ...Ja just det att vi väljer ibland att avstå ifrån omvårdnadsåtgärder därför att 

 det bli för mycket stress för patienterna med för högt intrakraniellt tryck då gör 

 man mer skada än nytta... (Deltagare 7). 

Mobilisering av hjärnskadade patienter 

Samtliga sjuksköterskor medger att mobilisering är en viktig del för patienter utifrån flera 

perspektiv: för att förbättra patientens lungfunktion, förebygga lunginfektioner med 

användning av hostmaskin, kontrakturprofylax, behålla rörlighet och förbättra patientens 

välbefinnande och sömn. De är också eniga om att mobilisering skulle kunna vara mer 
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intensiv, samt att det även är viktigt att behålla balansen mellan vila och aktivitet under 

dagarna. 

 ... att vi tror ju på mobilisering stenhårt. Sen finns det ju vissa patientgrupper 

 här som man inte ska mobilisera av olika skäl som subaraken t.ex. men jag tror 

 ju att mobilisering särskilt i efterskedet när man är hos er är ju A och O liksom 

 för lungornas skull och för välbefinnandet och för att kunna liksom se sig 

 omkring lite och för att få igång på magen och jag vet inte allt. Det finns väl 

 ingen nackdel, det finns väl inget som säger att man inte ska mobilisera som jag 

 kan se om man nu inte är subarakt spasmfas. Eller om man är väldigt instabil 

 alltså man, om man mobiliserar någon så att den tappar blodtrycket tex då kan 

 man ju får en sekundär insult av det i akutskedet men om ni tänker på tiden efter 

 här alltså andra gången hos er då har jag svårt att se skulle vara några stora 

 problem med att mobilisera... (Deltagare 7). 

 

Dokumentation 

NIVA sjuksköterskor dokumenterar i två datasystem i patientjournalsystem Cosmic där 

patientens tillstånd dokumenteras i löpande text och datajournalsystem QS, där alla 

patientparametrar från övervakningsskåp matas in automatiskt. Det som matas in manuellt är 

urinmängden och blodgaserna, samt anteckningar om patientens tillstånd. IVA sjuksköterskor 

dokumenterar i löpande text om patentens tillstånd och planerade åtgärder i en datajournal 

Take Care samt skriver in alla parmetrar fortlöpande på pappersövervakningskurva. 

Vikten av rutiner för sjuksköterskor som vårdar hjärnskadade patienter 

Samtliga sjuksköterskor anger att rutiner har stor betydelse för vård av patienter. Det som 

skiljer vård av patienter med hjärnskador från andra intensivvårds patienter är fokus på att 

förebygga sekundära skador. NIVA sjuksköterskor på regionalsjukhus arbetar enligt VIP 

(vårdinstruktions program) som är lättillgängliga på patientsalar i pärmar och på dator. De 

tycker att VIP- ar är viktiga och underlättar deras arbete. 

 ... om man får en patient om man inte riktigt vet då hur man ska hantera den 

 patienten så kan vi ju slå upp dom pärmarna och titta då hur det ser ut äh där 

 kan man se då vilka blodprover som ska tas äh ja alltså lite grann hur rutinerna 

 och hur gången är ser man ju där... (Deltagare 10) 
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 ...Är man då ny sjuksköterska tänker jag eller även om jag som har jobbat länge 

 ibland kan man tänka men hur var det med det här nu vad är det som ska göras 

 i ordning då kan man ju titta i den här VIPPEN så det är det som är lite 

 fördel... (Deltagare 10) 

NIVA sjuksköterskor använder sig också av checklistor i datasystem. Checklistor i 

datasystemet hjälper att ha sekundära skador i åtanken. Personalen vet vilka mål de har och 

strävar efter samt jobbar parallellt behandlande och förebyggande. Alla sjuksköterskor på 

NIVA dokumenterar i datasystemet problem som uppkommer med sekundära skador under 

arbetspasset.  

 ...Ja det är en lång checklista som man går igenom..man går igenom allting och 

 det är ju jätte, jätte bra... (Deltagare 10) 

  

 ... man kan nog säga att hela vår vård är uppbyggd bara för att minska risken 

 för sekundära skador och att vi alltid varje minut och sekund tänker på det.. 

 (Deltagare 7) 

IVA sjuksköterskor har inga särskilda rutiner för omvårdnad av hjärnskadade patienter utan 

arbetar utifrån allmänintensivvård, men tycker att fasta nedskrivna rutiner är bra och 

underlättar arbetet och att det skulle fullföljas lättare. 

 ...Vi har ju inga andra rutiner som jag upplever för sådana här patienter 

 jämfört med andra utan det är samma rutiner.( Deltagare 3). 

 

 "Har vi fasta, lite fasta spår och hålla oss till så kan vi starta på en gång med 

 saker och ting och det är bra. ( Deltagare 4). 

Eftersom det saknas fasta rutiner arbetar IVA sjuksköterskor efter ordinationer från aktuell 

jourhavande läkare. 

 "Jag tänker så här att ordination av läkare, mål, vad ska vi jobba mot när 

 patienten är kvar. Hur ofta ska vi ha koll neurologiskt, hur ofta ska vi 

 kontrollera och kommunikationen med doktorn under hela processen tills 

 patienten kommer iväg och åtgärder blir beroende på hur patienten mår." 

 (Deltagare 4). 
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Sjuksköterskors behov av rutiner i samband med vård av patienter med 

hjärnskador. 

NIVA sjuksköterskor anser att de har nedskrivna rutiner på alla vårdåtgärder och har inga 

behov för fler rutiner. De tycker ändå att de skulle kunna förfina vissa av sina rutiner för att 

göra saker bättre, exempelvis mobilisering och kontrakturprofylax: 

 ... om man har väldigt mycket rutiner någonstans blir mättat också så att den 

 liksom konstnärliga friheten blir helt strypt och man bara jobbar som en robot 

 så jag kan tycka att vi måste ju ha rutiner men får inte glömma bort att liksom 

 vara fri i tanken runt om rutinerna så att det där med rutiner har ju både en för- 

 och en nackdel...(Deltagare 7). 

  

 ...Kontrakturprofylax ska vi göra men det faller bart lite och vi kan vara bättre 

 på det... (Deltagare 10). 

IVA sjuksköterskor som saknar nedskrivna rutiner just för den gruppen av patienter tycker att 

det skulle vara bra att ha rutiner nedskrivna för att kunna undvika misstag som kan leda till 

negativa konsekvenser för patienten.  

 ...Jamen jag känner nog att när man börjar prata om det så inser man ju hur 

 viktigt det är med att kanske ändå skrivna rutiner så att visst det finns jätte 

 mycket rutiner eller man vet oftast vad man ska göra på ett ungefär ändå men 

 det är väldigt lätt att glömma bort något och det här är ju bara en patientgrupp 

 bland många och då är det ju lätt att man tappar lite om man inte träffar en 

 sådan patient på ett tag... (Deltagare 3). 

 

 ...Det skulle nog vara bra och ha det kanske på ett PM ändå för det kan ju 

 variera hur det går till beroende på vilken läkare man jobbar med och det är 

 säkert lättare och då ha fastställda rutiner ... (Deltagare 3). 

 

 ... om vi då har någonting att det är det jag menar, om vi har rutiner så kan ju 

 vi börja på en gång bara patienten kommer till oss och vi kan ha ett resultat och 
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 lägga fram om inte doktorn kommer precis samtidigt som patienten utan 

 kommer senare... (Deltagare 4). 

IVA sjuksköterskor liksom NIVA sjuksköterskor anger att kontrakturprofylax rutiner kan 

förbättras och följas bättre om de är nedskrivna: 

 ...Om det inte finns nedskrivet på något schema eller som sitter där på väggen 

 eller något liknande så är det inte säker att följs nej... (Deltagare 3). 

  

 ...Ja det tror jag att det skulle bli lättare att fullföljas... ( Deltagare 2). 
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Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultat 

Samtliga sjuksköterskor inom IVA och NIVA anser att nedskrivna rutiner kring hjärnskadade 

patienter är viktiga och underlättar deras arbete. NIVA sjuksköterskor arbetar enligt 

nedskrivna rutiner och har inga behov av att skapa nya rutiner. IVA sjusköterskor saknar 

nedskrivna rutiner angående vård av hjärnskadade patienter och uttalar behov av dem.  

Resultatdiskussion  

Fokus inom intensivsjukvården av hjärnskadade patienten ligger i att förebygga sekundära 

skador som förekommer första timmarna efter skadan. Hjärnskadade patienter vårdas oftast 

först på intensivvårdsavdelning före transport till regionsjukhus med 

neurointensivvårdavdelning. Akut omhändertagande syftar på att stabilisera patientens 

tillstånd och undersöka skadorna med till exempel. röntgen. Den primära skadan kan inte 

påvekas, men det finns mycket som kan göras för att förebygga uppkomsten av sekundära 

skador. Att vårda patienter med skallskador är komplext och kräver ständig övervakning. 

Sjuksköterskor utför kontinuerliga kontroller av medvetandegrad som de anser vara den 

viktigaste observation som är avgörande för patientens behandling. De regelbundna 

kontrollerna utförs för att tidigt upptäcka förändringar i patientens tillstånd (Nyholm, 2015). 

 

Resultatet av studien visar att sjuksköterskor på IVA saknar nedskrivna rutiner för 

omhändertagande av den gruppen av patienter. På så vis kan de inte aktivt arbeta för att 

förebygga uppkomsten av sekundära skador. IVA sjuksköterskor har inte i samma omfattning 

kontakt med den gruppen av patienter och inte samma erfarenhet i omhändertagande och 

efterfrågar därför fasta rutiner för att kunna arbeta effektivare. Sjuksköterskor som arbetar på 

NIVA arbetar enligt vårdinstruktionsprogram (VIP) och checklistor. De tycker att de har stor 

nytta av dem. De anser också att de har bra rutiner som hjälper de att förbereda sig, snabbt 

hämta kunskaper och tack vare det, vet de vilka mål de har och strävar efter. VIP är ett 

systematiskt utvecklat dokument som hjälper att fatta beslut i vården av patienter. Den 

används också som guide som gör att alla patienter får samma vård. VIP beskriver principerna 

i vård av skallskadadepatienter för att snabbt upptäcka komplikationer som kan leda till 



 

 18 

sekundära skador. Behandling består av höjd huvudända, hyperventilation och antihypertensiv 

behandling som innebär försiktigt blodtryck sänkande behandling hos patienter som har högt 

blodtryck och puls (Nyholm, 2015).  

 

Checklistan som används av NIVA sjuksköterskor är lång, men ger bra stöd i det dagliga 

arbetet och bidrar till ökad patientsäkerhet. Inom intensivvården använder sjuksköterskor 

checklista som stöd vid genomgång av vårdplatsens utrustning och patientens kliniska status 

vid påbörjande av arbetspass. Tidigare studier samt enligt Gawande`s teori (2011) visar att 

checklistor har stor betydelse för förebyggande av vanliga intensivvårdskomplikationer 

(Chiua, et al., 2010).  

 

Aktuell studie visar att själva omvårdnadsrutinerna inte skiljer sig mellan avdelningarna. 

Patienterna sköts på samma sätt som andra intensivvårdspatienter. Skallskadade patienter kan 

dock få påverkan på ICP vid vanliga omvårdnadsåtgärder som vändning, sugning från 

luftvägen, sänkning eller höjning av huvudändan och då är det viktigt att planera åtgärderna 

för att påverka ICP så lite som möjligt. Ibland finns det behov att avstå från åtgärd helt, men 

enligt Nyholm (2015) är det i början av vårdtiden när patienten är som mest instabil, därför 

undersöks patienten varje morgon och behandlingsstrategi läggs upp och omprövas dagligen 

utifrån patientens tillstånd.  

 

Övervakning är mer avancerad på NIVA än på IVA. Övervakning syftar till att undvika och 

om möjligt snabbt upptäcka avvikande parametrar som kan leda till sekundära skador. 

Förändringar i fysiologiska värden, såsom blodtryck, syremättnad, kroppstemperatur, 

intrakranielltryck (ICP), och cerebral perfusionstryck (CPP), förvärrar sekundär hjärnskada 

och resulterar i ytterligare försämringar av kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar, 

förlänger vårdtiden samt ökar patients dödlighet (Kirkness, Burr, Cain, Newel & Mitchell, 

2005; Geffroy, Bronchard & Merckx, 2004; McNett, 2010). 

 

All dokumentation på NIVA sker i datasystem som automatiskt matar in alla 

patientparametrar med inbyggda checklistor för att underlätta dokumentation av eventuella 

problem med sekundära insulter under varje arbetspass. IVA sjuksköterskor dokumenterar i 

både datasystem samt manuellt på övervakningskurva som är pappersjournal. 
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Mobilisering är den delen av vården som alla sjuksköterskor tycks kunna förbättra. Enligt 

NIVA sjuksköterskor har alla patienter utom instabila patienter nytta av mobilisering. De 

tycker att patienterna skulle kunna mobiliseras mer intensivt för lungornas skull, 

välbefinnande och bättre sömn. Samtliga sjuksköterskor anger att det slarvas med 

kontrakturprofylax och att ibland faller det bort helt. Tidigare studier visar att tidigt påbörjad 

rehabilitering har stor betydelse för återhämtningsprocessen och gör det möjligt för patienter 

att återhämta sig snabbare (Tapson et al., 2015). 

 

Arbetet mot att undvika sekundära insulter och ha koll på avoidable factors bör börja redan på 

länssjukhusets intensivvårdsavdelning. Kunskapen sprids inte från region sjukhus till 

länssjukhus. Båda instanser bär ansvar för att utföra evidensbaserad sjukvård. I studien 

framkom att de flesta patienter som kommer till neurointensivvård har kopplade dropp med 

Ringer Acetat som genast kopplas bort och ersätts med 10 % Glukos som används som 

standard inom neurointensivvård. Vid utskrivning från NIVA till hemsjukhus IVA har 

avoidable factors inte samma fokus genom att patienten är i stabilfas. Patientens status 

uppdateras och inga rekommendationer för fortsatt vård ges.  

 

Baserat på tidigare forskning och i aktuell studie skulle det vara angeläget att skapa 

nedskrivna rutiner med tillhörande checklista för att säkerställa adekvat vård av patienter med 

hjärnskador för sjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelning vilket överensstämmer 

med Gawandes teori. All forskning tyder på att intensivvårdssjuksköterskor behöver 

standardiserad, evidensbaserad vårdplan för hantering av sekundär hjärnskada hos kritiskt 

sjuka patienter med THS (McNett, Doheny, Sedlak & Ludwick, 2010). Tidigare forskning 

visar även att utbildning för sjuksköterskor och undersköterskor om insatser som kan 

användas för att ytterligare minska skador på patientens hjärna är nödvändiga för att minimera 

risker för patientens hälsa (Causer & Tickerhoof- George, 2011) vilket stödjer studiens 

resultat. Sjukskötersksans roll är att kunna minimera risker och förbygga ohälsa genom att 

arbeta evidens och kunskapsbaserat. Intensivvårdssjuksköterskans kontinuerliga bedömning, 

tolkning och snabba ingripande har stor betydelse för patientens återhämtning och prognos 

(Causer  & Tickerhoof-George, 2011; Willman, 2013). 
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Metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes då sjuksköterskornas behov skulle studeras. I studien gav deltagarna 

rika och detaljerade beskrivningar relaterade till fenomenet som undersöktes. Det strategiska 

urvalet användes för att kunna välja personer som kan ge information om fenomenet och på så 

sätt svara på forskningens syfte (Henriksson & Billhult, 2013). Inklusionskriteritet var att 

samtliga skulle vara specialistutbildade och ha minst tre års erfarenhet. Samtliga 

sjuksköterskor uppfyllde inklusionskriteriet genom att de hade i genomsnitt minst sju års 

erfarenhet och en av dem arbetar som forskningssjuksköterska och en är forskande 

sjuksköterska inom neurointensivvård. Det strategiska urvalet av deltagare med lång 

arbetserfarenhet och hög kunskap kunde ha betydelse i resultat. Resultatet skulle kunnat vara 

annorlunda om sjuksköterskor med mindre än tre års erfarenhet inkluderats i studien. 

 

Intervjuerna skedde i fokusgrupper: två, tre och fem sjuksköterskor. Forskarna planerade att 

göra två intervjuer med fem sjuksköterskor åt gången, men fick anpassa intervjuerna till 

verksamheten där sjuksköterskor arbetar. Enligt Wibeck (2013) behöver fokusgruppen inte 

vara så stor. Risker med stora fokusgrupper är att en eller två deltagare kan dominera och 

andra deltagare kan ha svårt att komma till tals. Wibeck tycker att ett lämpligt deltagarantal i 

fokusgrupp är fyra till sex deltagare, men fokusgrupp med färre deltagare förekommer och 

kan fungera bra. 

 

Valet av fokusgruppintervjuer som metod för datainsamling kändes rätt för studien, men 

medförde vissa svårigheter. Målet med fokusgruppintervjuer är att skapa diskussion, vilket 

var lite svårt framför allt i början av intervjun. Först efter 10-15 minuter av intervjun kändes 

atmosfären avslappnad för både deltagarna och forskarna. En annan aspekt är att alla 

deltagarna inte kom till tals i samma utsträckning. Vissa deltagare dominerade klart 

diskussionen, framför allt i grupper med mer än två deltagare.  Det finns en möjlighet att 

individuella intervjuer av deltagare skulle kunna påverka resultatet och ge ett annat utfall.  

När diskussionen kom igång framkom det mycket information som var användbar i studien 

och svarade på studiens syfte och frågeställning. En annan svårighet som uppstod med 

intervju av fokusgrupp var att diskussionen ibland hamnade i sidospår, vilket förlängde 

intervjun. Under intervjun diskuterades vårdkedjan för patienter med hjärnskor, behov av 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska, remisshantering mellan olika sjukhus och kliniker. 

Sidospårdiskussioner var mycket intressanta och informationsrika, men delar av de 
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diskussionerna ingick inte i analysen och redovisades inte i studiens resultat. Intervjuerna 

förlängdes dock med några minuter och resultatet av det blev mer material att transkribera och 

gå igenom vid analys.  

 

Provintervju som utfördes med två arbetskollegor för att testa intervjuguiden samt öva 

intervjuteknik inför de riktiga intervjuerna upplevdes som värdefull och bekräftade att 

intervjuguiden uppfattades som tydlig och lättförståelig och inga ändringar behövde utföras. 

Tidsramen för intervjuerna var tillräcklig. Intervjuerna var olika långa mellan 50-60 min. 

Frågor i intervjuguiden var relevanta för studien genom att intervjuernas innehåll svarade på 

studiens syfte och frågeställning vilket ökar studiens pålitlighet och trovärdighet. 

Intervjuguiden användes som stöd för att hålla sig till väsentliga frågor samt att hålla uppsatt 

tidsram (Wibeck, 2013). 

 

Resultatet presenteras med stort antal citat från alla kategorier för att stryka under trovärdighet 

och pålitlighet. Citaten har fördelats mellan olika deltagare för att skapa balans mellan olika 

åsikter samt spegla de i resultatet. Trots det finns det mer citat från vissa deltagare på grund 

av att de var mer aktiva i diskussionerna under intervjuerna. Forskarna har också strävat efter 

att undanhålla egna åsikter och tolkningar i redovisande av resultatet. Svagheten i utförande 

kan vara att båda forskarna arbetar som intensivvårdsjuksköterskor och har en förförståelse 

för det studerade fenomenet.  Studiens begränsning är att endast 10 sjuksköterskor blev 

intervjuade på två olika intensivvårdsavdelningar. Ett större antal intervjuade sjuksköterskor 

skulle ge studien ökad trovärdighet. Styrka är att de sjuksköterskor som intervjuades har stor 

kunskap inom vård av hjärnskadadepatienter. Indikation på en god kvalitet i en vetenskaplig 

forskning med kvalitativ design är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet.  

Slutsats 

Slutsatsen är att vården kring hjärnskadade patienter är ytterst viktig då man ständigt måste 

förebygga sekundära skador/insulter och kontrollera ”avoidable factors”. Rutiner är väl 

inarbetade på specialistsjukhuset men vården börjar först på hemsjukhuset på 

intensivvårdsavdelningen där tydliga rutiner och riktlinjer saknas. Samtliga 

intensivvårdsjuksköterskor som deltog i studien anger att rutiner har stor betydelse för vård av 

patienter. Det som skiljer vård av patienter med hjärnskador från andra intensivvårdspatienter 

är fokus på att förebygga sekundära skador. NIVA sjuksköterskor på regionalsjukhus arbetar 
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enligt vårdinstruktionsprogram (VIP) som är lättillgängliga på patientsalar i pärmar och på 

dator. De tycker att VIP är viktigt och underlättar deras arbete. NIVA sjuksköterskor använder 

sig också av checklistor i datasystem. Checklistor i datasystemet hjälper att ha i åtanke 

sekundära insulter. Personalen vet vilka mål de har och strävar efter samt jobbar parallellt 

både behandlande och förebyggande. IVA sjuksköterskor har inga skärskilda rutiner för 

omvårdnad av hjärnskadade patienter utan arbetar utifrån allmänintensivvård, men tycker att 

fasta nedskrivna rutiner och riktlinjer kring hjärnskadade patienter skulle förenkla deras 

arbete.  

Studiens kliniska betydelse 

Enligt riktlinjer för intensivvård (2015) avses intensivvård för övervakning, behandling och 

omvårdnad av svårt sjuka patienter med ofta livshotande sjukdomar eller skador. Kraven är att 

vården ska bedrivas enligt vetenskap, beprövade erfarenheter och befintliga riktlinjer med 

fokus på medicinska och etiska aspekter. Kompetensen hos personal som arbetar på 

intensivvårdsavdelning bör vara sådan att avdelningen kan bedriva övervakning, diagnostik, 

behandling, omvårdnad samt forskning och utveckling dygnet runt och med bibehållen 

kvalitet i enlighet med verksamhetsmål. På intensivvårdsavdelningar ska det finnas kliniska 

rutiner för bedömning av intensivvårdspatientens neurologi, sederingsgrad och 

smärtintensitet. Vård och undervisning av hög kvalitet kräver fasta rutiner för undersökningar, 

procedurer och behandlingar. Vårdrutiner och behandlingsprogram bör finnas skriftliga eller 

lätt tillgängliga i dokumentationssystem. Vård och omvårdnad ska grundas på vetenskap och 

bästa tillgängliga kunskap som är reglerad av lagar och författningar som styr den svenska 

hälso- och sjukvården. En förutsättning för att evidensbaserad vård ska bli etablerad är att 

forskningsresultat används. Även om det låter självklart är det väl känt att det finns en lucka 

mellan kunskap som finns tillgänglig och den kunskap som används inom dagens verksamhet. 

Erfarenhetsbaserad kunskap är ett viktigt komplement till den vetenskapliga kunskapen. 

Genom att reflektera över både vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap bygger 

sjuksköterskor upp den professionella kliniska kompetensen. Eftersom kunskapen är under 

ständig utveckling, kräver den kontinuerlig aktivt förbättringsarbete med implementering av 

ny kunskap. Trots att det varje år satsas stora summor och tid för forskning får inte patienterna 

den bästa vård, som de har rätt till. Enligt resultat från internationella studier är det enbart  

55 % av patienter som får optimal vård enligt gällande rekommendationer (Svensk 

sjuksköterskeförenig, 2013). Belysning av ämnesområdet ger ökade kunskaper om sekundära 

skador och behov att implementera rutiner på länssjukhus intensivvårdsavdelningar som tar 



 

 23 

hand om hjärnskadade patienter. Att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador är en del av vårdgivarens ansvar. Enligt 

Socialstyrelsen ökar antalet patienter med THS och det är angeläget att optimera vården för 

att minimera risker för sekundära skador samt minimera risken för mortalitet och mobilitet. 

Patienten har rätt till evidensbaseradvård oberoende av var den bor.  

Samhällsaspekter 

Traumatisk hjärnskada är vanligaste orsaken till död och långvariga funktionshinder hos unga 

vuxna och på senare tid har förekomsten av THS ökat även bland äldre. Enligt internationella 

studier är direkta kostnader för vård av patienter med traumatiska hjärnskador mycket stora. 

Kostnader för den akuta vården av patienter med lätta skador är väl dokumenterade, men det 

saknas beräkningar för patienter med svår traumatisk skada i svensk sjukvård (Hälso- och 

sjukvårdförvaltningen Stockholms Läns Landsting, 2013). Kvarstående funktionsnedsättning 

vid måttliga och svåra skador som följd av traumatisk hjärnskada medför i varierande grad 

funktionshinder av kognitivt, kommunikativt, motoriskt, sensoriskt och emotionellt. Ibland 

också epilepsi, hydrocephalus och funktionshinder (Socialstyrelsen, 2015).  Efter intensivvård 

behöver patienterna under lång tid tillgång till kvalificerad rehabiliteringsmedicinsk vårdkedja 

och behandlingar som innebär höga kostnader för både patienter och samhälle framför allt för 

patienter med svåra traumatiska hjärnskador (Hälso- och sjukvårdförvaltningen Stockholms 

Läns Landsting, 2013). 

Förslag till vidare forskning 

I resultatet framkom att IVA sjuksköterskor på länssjukhuset saknar rutiner för 

omhändertagande av patienter med hjärnskador. Det skulle vara av stor vikt att fortsätta med 

studier fokuserade på rutiner kring den gruppen av patienter på landets 

intensivvårdsavdelningar som vårdar bland annat den gruppen av patienter. Detta skulle 

kunna utföras genom stor nationell kvantitativ studie med frågeformulär riktade till IVA 

sjuksköterskor för att utarbeta evidensbaserade nationella riktlinjer.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide  

Temafrågor 

 

 Vilka olika rutiner har ni i omhändertagandet av traumatisk hjärnskadade patienter? 

Akutskedet? Sekundära skador? Vårdkedjan?  

 

 På vilket sätt använder ni rutinerna dessa rutiner? Hur förmedlas dessa rutiner ut? 

Övningar? PM? 

 

 Har ni behov av fler rutiner? Och i så fall inom vilken del? 

 

 Vilken typ av utrustning används?  

 

 Vad anser ni är den viktigaste iakttagelsen som ni använder för att bedöma denna typ 

av patientgrupp? 

 

 Hur dokumenterar ni dessa iakttagelser och hur utvärderar vårdförloppet? 

 

 Vilka rutiner ang. omvårdnad finns det på er avdelning? 

 

- Hur strukturerar ni upp och planerar för varje enskild patient?  

- Finns det en om-vårdnads ansvarig ssk som håller i det mesta av planeringen? 

- Samordnings sjuksköterska?  

- När kommer planeringen in för fortsatt rehabiliteringen, har ni rutiner för det? 

 

 Vad anser ni är den viktigaste delen av mobilisering?  

 

- Vad ska man se upp med?  

 - Kan det skilja sig mellan patienter, och på vilket sätt?   

 - Hur delaktig är sjukgymnast? Kontrakturprofylax?  

 

 

 

Kompletterande frågor: 

       - Hur menar du nu? 

       - Kan du ge något exempel? 

       - Kan du utveckla? 

       - Varför? 

       - Vilken betydelse ger det för… Patienten? Sjuksköterskan? 
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BILAGA 2 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

Projekttitel: Rutiner i omvårdnad på intensivvårdsavdelning av hjärnskadade patienter 

Student/studenter: Aleksandra Ljuden & Ulrika Norling   

Handledare: Anncarin Svanberg                                                                                                                 

Ja Tveksamt  

 

Nej 

1. Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, 

personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)? 

  X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

  X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?    X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka 

traumatiska minnen till liv)?  

  X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa 

(t.ex. blodprov)?  

  X 

6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening  

  X 

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser som innefattar 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 

ett register)? 

  X 

 


