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Bakgrund.!Inom!svensk!intensivvård!vårdas!10615/1!000!000!invånare!årligen!till!följd!

av!traumatiska!skallskador.!Inom!patientgruppen!ses!risk!för!infektioner,!

funktionsnedsättning!och!mortalitet.!Ytterligare!ses!risk!för!malnutrition,!vilket!

föranleder!risk!för!infektioner,!förlängd!vårdtid!och!respiratorinducerade!

komplikationer.!!

Syfte.!Studien!syftar!till!att!beskriva!samband!mellan!kaloriadministrering!på!≥15!

kcal/kg/dygn,!i!enlighet!med!lokal!riktlinje!hos!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!

skallskada!och!kön,!vikt!och!ålder,!under!vårddygn!268!på!en!intensivvårdsavdelning.!!

Metod.!Retrospektiv!journaldatagranskning!från!48!patienter!som!vårdats!på!en!

intensivvårdsavdelning!i!norra!Sverige.!Urvalet!var!ändamålsenligt!med!

inkluderingskriterierna!ålder!>18!år,!vårdtid!>8!dygn,!inläggningskod!”skalltrauma”!

samt!vårdtid!januari!20136!september!2015.!Journaldata!bearbetades!i!Statistical!

Package!for!the!Social!Science!(SPSS)!version!22.0.!Statistiska!jämförelser!genomfördes!i!

ANOVA.!!

Design.!Kvantitativ!retrospektiv!kohortstudie.!!

Resultat.!Studien!påvisade!att!58!%!av!urvalsgruppen!erhöll!≥15kcal/kg/dygn,!i!

genomsnitt!under!vårddygn!268.!Ytterligare!erhöll!84!%!av!kvinnorna!≥15kcal/kg/dygn!

i!genomsnitt,!medan!48!%!av!männen!erhöll!≥15kcal/kg/dygn.!Inom!urvalsgruppen!med!

vikt!55675!kg!erhöll!93!%!≥15kcal/kg/dygn.!Inom!urvalsgrupperna!med!vikt!76690!kg!

och!vikt!≥91!kg!var!motsvarande!siffror!59%!respektive!31%.!Mellan!de!olika!

viktgrupperna!påvisades!en!signifikant!skillnad.!I!relation!mellan!ålder!och!

administrerade!kalorier!kunde!ingen!signifikant!skillnad!påvisas.!!

Slutsats.!Vissa!signifikanta!skillnader!påvisades!inom!urvalsgruppen.!Med!grund!av!

resultat!bör!vidare!forskning!genomföras!och!berörd!avdelning!se!över!lokal!riktlinje!

rörande!nutrition!i!samband!med!traumatisk!skallskada.!!

!

Nyckelord.!Traumatisk!skallskada,!intensivvård,!omvårdnad,!sjuksköterska,!nutrition,!

kön,!vikt,!ålder.!
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Background.!There!are!10615/1!000!000!inhabitants!under!care!due!to!traumatic!head!

injuries!in!Swedish!intensive!care!annually.!Within!the!patientgroup,!there!is!a!risk!of!

infection,!disability!and!mortality.!A!further!risk!within!the!group!is!malnutrition,!which!

in!itself!causes!risk!for!infection,!prolonged!hospital!stay!and!respiratory!induced!

complications.!
Objective.!The!aim!of!this!study!is!to!describe!the!correlation!between!

caloriadministration!of!≥15!kcal/kg/day,!from!local!guidelines!in!patients!suffering!from!

traumatic!brain!injury!and!sex,!weight!and!age,!during!careday!268!in!intensive!care.!!!!!

Method.=A!retrospective!review!of!medical!data!from!48!patients!treated!in!a!intensive!

care!unit!in!northern!Sweden.!The!sample!was!appropriate!as!the!criteria!of!inclusion!

required!age!>18!years,!length!of!care!>8!days,!ICD6number!"head!trauma"!and!intensive!

care!given!sometime!between!january!2013!and!september!2015.!Medical!data!was!

processed!in!Statistical!Package!for!the!Social!Science!(SPSS)!version!22.0!.!The!authors!

used!ANOVA!to!compare!different!groups.!

Design.!Quantitative!cohort!study.!!

Results.!The!study!showed!that!58%!of!the!sample!in!average!received!≥15kcal/kg/day!

during!careday!268.!84%!of!women!received!≥15kcal/kg/day!in!average,!while!48%!of!

men!received!≥15kcal/kg/day.!93%!of!the!patients!with!a!weight!of!55675!kg,!59%!of!

the!patients!with!a!weight!of!76690!kg!and!31%!of!the!patients!with!a!weight!of!≥91!kg!

received!≥15kcal/kg/day.!It!was!a!significant!difference!between!the!groups!based!on!

weight.!In!terms!of!age!and!calorie!intake,!the!study!could!not!show!a!significant!

difference.!

Conclusion.!Certain!significant!differences!were!showed!within!the!sample.!Based!on!

the!results!further!research!should!be!carried!out!and!the!relevant!intensive!care!unit!

should!review!their!local!guidelines!regarding!nutition!support!and!traumatic!head!

injury.!

!

Keywords.!Traumatic!head!injury,!intensive!care,!nursing,!nurse,!nutrition,!sex,!weight,!

age.!
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Summary!Statement!
 
Varför är denna studie nödvändig? 

• Sett!till!tidigare!studier!inom!gruppen!av!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!
skallskada!finns!indikationer!på!undermåttlig!ordination!och!administration!av!
kalorier!under!intensivvård.!

• Tidig!insättning!av!nutrition!till!patienter!som!vårdas!på!IVA!har!visat!sig!
generera!förkortad!tid!i!respirator,!vilket!senare!minskat!risken!för!
respiratorinducerade!komplikationer!och!andra!sjukdomstillstånd.!

!
Vilka är de huvudsakliga fynden?  

• Studien!har!visat!att!58!%!av!urvalsgruppen!erhöll!≥15kcal/kg/dygn,!i!
genomsnitt!mellan!vårddygn!268.!!

• 42!%!av!männen!i!urvalsgruppen!erhöll!≥15kcal/kg/dygn,!i!genomsnitt!mellan!
vårddygn!268!medan!84!%!av!kvinnorna!i!urvalsgruppen!erhöll!
≥15kcal/kg/dygn.!

• 31!%!av!urvalsgruppen!med!vikt!≥91!kg!erhöll!≥15kcal/kg/dygn,!i!genomsnitt!
mellan!vårddygn!268.!

=
På vilket sätt kan studiens fynd användas för att påverka 
riktlinjer/praktik/forskning och utbildning? 

• Studiens!resultat!belyser!vikten!av!sjuksköterskans!profession,!i!att!delvis!
kritiskt!granska!nutritionsordinationer!och!förhindra!felaktigheter.!!

• Studiens!resultat!föranleder!vidare!forskning!samt!revidering!av!riktlinje!rörande!
nutritionsbehandling!till!ovan!nämnd!patientgrupp.!
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INTRODUKTION/

Hjärnskador!är!utifrån!ett!globalt!perspektiv,!en!av!de!ledande!orsakerna!till!livslång!

funktionsnedsättning!och!död.!I!industriländerna!uppgår!incidensen!av!traumatisk!

hjärnskada!till!956549/100!000!invånare!(Buns!&!Hauser!2003,!Tagliaferri!et#al.!2006).!I!

Sverige!vårdas!årligen!50660/1!000!000!invånare!på!sjukhus!till!följd!av!svåra!

traumatiska!hjärnskador.!De!mest!kritiskt!sjuka!patienterna!som!drabbats!av!traumatisk!

hjärnskada!har!en!årlig!incidens!på!10615/1!000!000!invånare,!som!då!vårdas!på!en!

intensivvårdsavdelning!(IVA).!Under!en!vårdtid!på!IVA!är!patientgruppen!ofta!djupt!

medvetslösa,!har!blödningar!inom!eller!utanför!hjärnan!och!emellanåt!även!kontusioner.!

Trots!kirurgisk!intervention!har!dessa!patienter!ofta!högt!intrakraniellt!tryck!(ICP)!och!

en!mortalitet!över!50!%!(Eker!2005).!Begreppet!hjärnskada!som!är!förvärvad!innebär!

skada!mot!huvud!och!hjärna!som!kan!uppkomma!i!samband!med!sjukdom,!olycka!och!

trauma.!När!en!individ!drabbas!av!en!hjärnskada!förstörs!celler!i!hjärnan.!Dessa!har!en!

begränsad!nybildningskapacitet,!vilket!kan!föranleda!till!framtida!och!livslång!

funktionsnedsättning!(Krogstad!2001).!

Bakgrund)

Under!506talet!publicerande!en!av!de!mest!tongivande!omvårdnadsteoretikerna!Virginia!

Hendersson!sina!principer!rörande!patientens!behov!av!omvårdnad.!Hendersson!

beskriver!i!sin!omvårdnadsteoretiska!struktur!att!människan!är!en!helhet!med!en!

sammansättning!av!biologi,!psykologi,!social!och!andlig!komponent.!Vidare!

understryker!Hendersson!att!människan!har!14!grundläggande!behov!där!nutrition!är!

en!komponent!och!att!sjuksköterskans!ansvar!handlar!om!att!agera!då!patienten!själv!är!

oförmögen!till!för!att!uppnå!hälsa(Hendersson!&!Nite!1978).!Henderssons!

omvårdnadsteori!kommer!verka!som!referensram!för!denna!studie.!

När!en!människa!drabbas!av!en!skada!på!hjärnan!kan!skadan!generera!ett!tillstånd!med!

många!faktorer!på!inverkar!på!förlopp!och!utfall!hos!personen.!Hjärnskador!innefattar!

en!bred!variation!av!patofysiologi!och!skademekanismer.!Skador!som!uppkommer!i!det!

direkt!skadeögonblicket!är!inte!reversibel!utan!behandling!bör!inriktas!mot!sekundär!

skada!(Olivecrona!2008).!Hjärnskador!kan!omfatta!ett!begränsat!område!av!hjärnan,!

som!då!benämns!fokal!hjärnskada.!Den!typiska!fokala!hjärnskadan!förknippas!med!
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direkt!våld!mot!huvudet,!vilket!resulterar!i!cerebralt!hematom,!kontusion!och!laceration.!

Ytterligare!kan!hjärnskadan!vara!av!diffus!typ,!där!skadan!drabbat!flera!områden!i!

hjärnan!och!då!inte!kunnat!avgränsas.!Den!typiska!diffusa!hjärnskadan!förknippas!med!

acceleration/deaccelerationsskada,!som!leder!till!deformering!av!vit!hjärnmassa,!axional!

skada!och!hjärnödem.!!Vid!traumatiska!skallskador!förekommer!ofta!fokala!och!diffusa!

hjärnskador!i!kombination!(Smith!et#al.!2003).!Traumatiska!skallskador!karaktäriseras!

av!primär!och!sekundär!skademekanism.!Den!primära!skademekanismen!d.v.s.!skadan!i!

hjärnan!som!orsakas!i!det!direkta!skadeögonblicket,!genererar!skada!i!hjärnparenkym!

och!blodkärl.!Dessa!skador!i!hjärnparenkym!och!blodkärl!leder!till!elektrolytrubbning!

och!nedbrytning!av!blodhjärnbarriären.!I!stor!utsträckning!är!den!primära!skadan!

sensitiv!för!prevention,!men!har!låg!sensitivitet!för!medicinsk!behandling.!Till!följd!av!

den!primära!skadan!kan!sekundära!mekanismer!uppkomma.!De!sekundära!

mekanismerna!är!bl.a.!en!posttraumatisk!kaskad!av!ischemier,!inflammation,!apoptos,!

ökad!mängd!fria!radikaler!samt!cerebral!expansion!(Werner!&!Engelhard!2007).!Hos!de!

patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada!och!senare!avlider!så!är!dödsorsaken!

ofta!p.g.a.!inklämning!av!hjärnstammen.!I!hjärnstammen!sitter!centrum!för!reglering!av!

andning!och!hjärta.!Inklämning!kommer!till!följd!av!ett!högt!ICP,!vilket!leder!till!

strypning!av!cerebral!cirkulation!trots!kompensatorisk!förskjutning!av!andra!volymer!i!

hjärnan,!så!som!minskad!blod!6och!ryggmärgsvolym!(Larsson!&!Rubertsson!2012).!

!

Till!följd!av!traumatiska!kroppsskador!med!eller!utan!skallskada!induceras!ett!

systeminflammatoriskt!svar!i!kroppen!som!kan!leda!till!ökat!kapillärläckage!och!instabil!

cirkulation!(Stahel!et#al.!2007).!Vid!traumatiska!skallskador!förändras!även!hjärnans!

metabola!reglering.!Som!kompensation!för!cerebral!cellskada!förändras!cellulär!

metabolism!och!hormonell!regleringen.!Detta!kan!senare!resultera!i!en!kraftfull!

cerebral6!och!systeminflammation.!Vidare!leder!systeminflammationen!till!

systemkatabolism,!som!genererar!proteinförlust,!hyperglykemi,!och!ökat!energibehov.!

Den!nu!hypermetabola!fasen!är!ofta!proportionerlig!mot!skallskadans!allvarlighetsgrad.!

Samtliga!faktorer!har!visat!sig!kunna!påverka!dödligheten!hos!patienter!som!drabbats!

av!traumatisk!skallskada!(Cook!et#al.!2008).!!!

!

Förr!i!tiden!behandlades!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada!i!syfte!att!

minimera!ödembildning!i!hjärnan!som!tillkommer!sekundärt.!Behandlingens!
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grundprincip!löd!efter!att!säkerställa!högt!arteriellt!blodtryck!att!säkra!cerebral!

perfusion!och!kontroll!av!ICP.!De!två!sistnämnda!målsättningarna!stred!ofta!emot!

varandra!vilket!föranledde!att!ett!nytt!behandlingskoncept!lanserades!i!mitten!av!906

talet.!Konceptet!skapades!i!Lund,!Sverige,!och!kom!att!kallas!”Lundamodellen”.!

Modellens!grundprincip!handlade!istället!om!att!åstadkomma!normala!fysiologiska!

förhållanden!hos!patienten.!!Utifrån!”Lundamodellen”!reducerades!nu!det!arteriella!

blodtrycket,!metabolismen!i!hjärnan!sänktes!och!patientens!vätskebalans!togs!i!kontroll.!

Än!idag!är!konceptet!verksamt!och!allt!mer!etablerat!inom!intensivvård!vid!behandling!

av!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada.!I!ett!tidigare!delarbete!har!forskare!

kunnat!påvisa!en!reduktion!av!mortalitet,!47!%!till!8!%!inom!patientgruppen!vid!

behandling!enligt!”Lundamodellen”(Eker!2005).!Under!den!posttraumatiska!katabola!

fasen,!orsakad!av!traumatisk!skallskada!så!krävs!en!anpassad!tillförsel!av!nutrition!med!

högt!energi6!och!proteininnehåll.!Hos!patienter!som!under!dem!fem!första!vårddygnen!

inte!erhåller!anpassad!nutrition!finns!risk!för!kumulation!av!protein6!och!energibrist.!

Detta!kan!bidra!till!ökad!risk!för!infektion!och!organdysfunktion!(Lavery!&!Glover!

2000).!Tidigare!studier!har!kunnat!påvisa!att!patienter!som!tillförs!nutrition!nära!eller!

lika!med!det!kalorimål!som!ordinerats!har!ett!mer!fördelaktig!vårdförlopp!(Zhaohui!et#

al.!2014,!Elke!et#al.!2014).!Ytterligare!har!det!kunnat!påvisas!att!tidig!insättning!av!

nutrition!genererar!förkortad!tid!i!respirator,!vilket!senare!minskar!risk!för!

respiratorinducerade!komplikationer!eller!andra!sjukdomstillstånd!(Doig!et#al.!2013).!

Snabbt!insättande!av!nutrition!i!vården!av!traumatiskt!skallskadade!patienter!har!också!

visat!sig!förbättra!immunförsvarets!kapacitet.!Detta!genom!att!öka!CD4!celler!och!t6

lymfocyter!(Sacks!et#al.!1995).!!

!

I!en!tidigare!studie!där!nutritionsbehandling!hos!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!

skallskada!är!studerad,!kunde!det!påvisas!att!nutritionsbehandling!initierades!mellan!

vårddygn!163!hos!endast!60!%!av!patienterna.!!Över!hälften!av!dessa!erhöll!aldrig!

25kcal/kg/dygn!under!de!första!7!vårddygnen.!Studien!kunde!även!påvisa!att!

mortaliteten!sjönk!i!takt!med!ökad!nutritionstillförsel!(Härtl!et#al.!2008).!En!

sammanställning!av!11!studier!visar!också!på!att!tidig!uppstart!av!nutrition!är!

associerad!med!en!positiv!trend!i!minskad!funktionsnedsättning!och!minskad!dödlighet!

(Perel!et#al.!2006).!

!
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En!generell!regel!lyder!att!nutrition!är!desto!mer!gynnsam!i!takt!med!desto!svårare!sjuk!

patient!inom!intensivvård.!Tidigare!sågs!nutrition!som!en!stöttande!åtgärd!medan!det!

idag!anses!vara!en!viktig!del!i!den!medicinska!behandlingen!inom!intensivvård!(Miller!et#

al.!2011).!!I!enlighet!med!Socialstyrelsens!rapport!beskrivs!nutrition!som!lika!viktig!som!

annan!medicinsk!behandling!med!samma!kravbild!på!utredning,!diagnos!och!

dokumentation.!Under!de!första!vårddygnen!av!en!intensivvårdsvistelse!bör!nutrition!

till!patienter!tillföras!med!försiktighet!med!grund!på!ökad!risk!för!metabol!stress.!

Patienter!som!drabbats!av!allvarlig!skada!eller!sjukdom!och!som!hamnar!i!en!katabol!fas!

bör!tillföras!mellan!20622!kcal/kg/dygn,!vilket!titreras!upp!till!25630!kcal/kg/dygn!då!

sjukdomstillståndet!bedöms!vara!mer!stabilt!(Kreymann!et#al.!2006).!Det!basala!

energibehovet!beräknas!ligga!omkring!20kcal/kg/dygn,!vilket!korrigeras!beroende!på!

patientens!sjukdomstillstånd.!Ytterligare!bedöms!vuxna,!sängliggande!patienters!

energibehov!omfatta!25kcal/kg/dygn!(Socialstyrelsen!2011).! !

!

På!vilket!sätt!nutrition!bör!administreras!till!patienter!beror!till!största!del!på!

ventrikelns!tömningsförmåga,!tarmkanalens!motilitet!och!tunntarmens!

absorptionsförmåga.!Hos!patienter!som!vårdas!inom!intensivvård!är!samtliga!faktorer!

påverkade.!!Parenteral!nutrition!ges!initialt!till!patienter!som!genomgått!kirurgi!eller!

drabbats!av!trauma,!vars!fördel!framförallt!är!enkel!och!kontrollerad!nutritionstillförsel.!

Genom!enteral!nutritionstillförsel!erhåller!patienten!nutrition!på!ett!fysiologisk!

fördelaktigt!sätt!där!fördelarna!är!bevaring!av!tarmens!anatomi!och!fysiologi,!

förebyggelse!av!mikrobiell!överväxt!och!translokation,!stimulans!av!immunförsvaret!

samt!är!en!mindre!kostsam!medicinsk!behandling!(Gulbrandsen!&!Stubberud!2013).!

Studier!har!dock!inte!kunnat!visa!någon!skillnad!mellan!parenteral!och!enteral!nutrition!

gällande!utfall!efter!traumatisk!skallskada!(Borzotta!et#al.!1994,!Chiarelli!et#al.!1996).!

Genom!att!drabbas!av!traumatisk!skallskada!försätts!patienten!i!ett!fortskridande!

tillstånd!som!innefattar!ökad!risk!för!död,!infektioner!och!malnutrition!(Cook!et#al.!2008,!

Werner!&!Engelhard!2007).!Hendersson!har!tidigare!belyst!sjuksköterskans!

omvårdnadsansvar,!att!säkerställa!tillförsel!av!nutrition!till!patienten!och!att!nutrition!

är!av!rätt!sammansättning!och!mängd!(Hendersson!&!Nite!1978).!Den!avancerade!

sjuksköterskan!ska!kunna!bedriva!evidensbaserad!och!säker!vård!i!syfte!att!förhindra!

misstag!som!kan!medföra!patienten!skada!(Edberg!et#al.!2013).!Den!avancerade,!
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intensivvårdssjuksköterskans!ansvar!är!bedömning!av!nutritionsstatus!och!

nutritionsbehov!i!syfte!att!undvika!malnutrition!(Egeberg!et#al.!2012).!Ytterligare!

förväntas!intensivvårdssjuksköterskan!kunna!planera!och!genomföra!

nutritionsbehandling!i!syfte!att!förhindra!komplikationer.!!

Idag!har!vården!som!bedrivs!på!IVA!blivit!mer!avancerad!och!ställer!högre!krav!på!god!

kvalité!och!ökad!kompetensnivå!(Miller!et#al.!2011).!Sett!till!beskriven!bakgrund!

framkommer!det!meningsskiljaktigheter!rörande!hur!många!kcal/kg/dygn!

patientgruppen!bör!erhålla!och!frånvaro!av!studier!där!kaloriadministrering!studerats!

under!den!första!vårdtiden!på!IVA.!Med!grund!i!sjuksköterskans!ansvarsområde!kan!

studien!med!fördel!ge!ökad!kunskap!om!nutrition!inom!patientgruppen.!Genom!denna!

studie!kan!sjuksköterskan!som!yrkeskategori!bidra!till!att!se!nutrition!som!ett!

omvårdnadsproblem!och!verka!för!patientens!hälsa!i!ökad!utsträckning.!!

Syfte)

Genom!denna!studie!önskar!författarna!kunna!belysa!nutritionsadministrering!under!

intensivvård,!hos!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada.!Studien!syftar!till!att!

undersöka!samband!mellan!kalori!administrering!och!kön,!vikt!samt!ålder!vid!en!

intensivvårdsavdelning!i!enlighet!med!lokal!riktlinje.!Studien!är!genomförd!på!en!

intensivvårdsavdelning!i!norra!Sverige!och!har!följande!frågeställningar:!

6 Hur!mycket!kalorier!administreras,!i!genomsnitt!under!vårddygn!268!hos!

patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada,!utifrån!lokal!riktlinje!på!≥15!

kcal/kg/dygn?!!

6 Hur!mycket!kalorier!administreras,!i!genomsnitt!under!vårddygn!268!hos!

patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada,!utifrån!lokal!riktlinje!i!relation!

till!kön,!vikt!och!ålder?!

!

!

!
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Kontext)

På!studiens!utvalda!IVA!finns!lokala!riktlinjer!som!reglerar!behandlingsprinciper!hos!

patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada.!Dessa!syftar!till!att!stötta!vårdgivare!

och!kvalitetssäkra!all!form!av!vård!som!bedrivs.!Riktlinjerna!reglerar!typ!av!

monitorering,!medicinsk!behandling!och!lämpliga!mål!för!behandling.!Lundamodellen!

ligger!som!grund!där!bl.a.!nutrition!beskrivs!som!en!del!av!den!medicinska!

behandlingen.!Nutritionsbehandlingen!innefattar!initiering!av!nutritionstillförsel!under!

vårddygn!2!och!helst!enteralt.!Ytterligare!bör!nutritionsadministreringens!intervall!

omfatta!15620!kcal/kg/dygn!hos!patienter,!under!sedation!(Bilaga!1).!!

!

Design)

Utifrån!syfte!och!frågeställning!valdes!en!kvantitativ!retrospektiv,!kohortstudie!som!

metod.!Layouten!utarbetades!i!enlighet!med!”Journal!of!Advanced!Nursing”.!

Kohortstudie!innebär!en!studie!på!en!grupp!individer!med!någon!gemensam!variabel,!

inom!en!viss!tidsperiod!(Ejlertsson!2003).!!

!

En!kvantitativ!metod!kan!med!fördel!möjliggöra!insamling!av!kvantifierbar!data!för!

vidare!sammanfattning!och!genomförande!av!jämförelser!i!statistisk!form!(Eliasson!

2011).!

Urvalsgrupp)

Studiens!urvalsgrupp!togs!fram!genom!ett!ändamålsenligt!urval.!De!två!inledande!

inkluderingskriterierna!innebar!ett!vårdtillfälle!på!IVA!under!perioden!januari!2013!till!

september!2015!med!inläggningskod!”skalltrauma”.!Tidsperioden!bestämdes!i!syfte!att!

erhålla!information!från!modern!nutritionsbehandling.!Med!hjälp!av!dataansvarig!för!

journalprogrammet!erhölls!ett!dokument!på!181!patienters!personnummer!och!vårdtid.!

De!tre!inkluderingskriterierna!är!att!patienterna!skall!ha!vårdats!>!8!dygn!på!IVA,!varit!

sederade!under!de!8!dygnen!samt!vara!>18!år.!!Efter!inkluderingskriterierna!tagits!i!

beaktande!exkluderades!133!patienter.!De!resterande!48!patienter!innefattade!35!män!

och!13!kvinnor.!Könsfördelningen!i!urvalsgruppen!ansåg!författarna!spegla!
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verkligenheten!med!hänvisning!till!tidigare!studier!som!belyst!en!manlig!dominans!i!

incidens!av!skalltrauma!

(Tagliaferri!et#al.!2006).!!

Datainsamling)

Data!samlades!in!genom!en!retrospektiv!journalgranskning!av!urvalsgruppen.!

Datainsamlingen!genomfördes!mellan!den!569!oktober!2015.!Författarna!inkluderade!

variabler!som!kön,!vikt!och!ålder!samt!administrerade!kcal/kg/dygn!som!sedan!

sammanställdes!i!ett!Excel6dokument.!Från!patienternas!personnummer!noterades!

endast!födelseåret!och!dokumentet!med!personnummer!lämnades!åter!till!dataansvarig.!!

!

Forskningsetiska)avvägningar)

Författarna!till!denna!studie!har!reflekterat!över!den!forskningsetiska!aspekten!i!denna!

studie!gällande!metoden!journalgranskning,!där!känsliga!personuppgifter!och!alla!data!

tillhandahölls!från!deltagare!som!inte!lämnat!samtycke.!Enligt!svensk!lag!krävs!inget!

informerat!samtycke!från!studiedeltagarna!om!arbete!genomförs!på!högskolenivå!och!

inte!avses!publiceras!(Svensk!författningssamling!2003:460).!Studien!har!erhållit!ett!

skriftligt!godkännande!från!berörd!verksamhetschef!gällande!tillstånd!för!

journalgranskning!samt!behörighet!till!patientjournaler!(Bilaga!263).!Författarna!

noterade!endast!födelseår!från!listan!med!personnummer!i!syfte!att!data!inte!ska!kunna!

härledas!till!specifika!personer,!i!enlighet!med!World!Healt!Organisation!(WHO)!och!

svensk!lag!(World!Medical!Association!2013;!Svensk!författningssamling!2003:460).!!

Dataanalys)

Studiens!data!som!tidigare!sammanställts!i!ett!Exel6dokument!registrerades!i!

programmet!Statistical!Package!for!the!Social!Science,!SPSS,!version!22.0.!Inför!analyser!

i!SPSS!bestämde!författarna!att!nivån!för!signifikant!skillnad!ska!motsvara!95!%!

säkerhet!(p6värde!≤!0,05).!Det!innebar!att!författarna!med!95!%!säkerhet!kan!påstå!att!

de!statistiska!skillnaderna!inte!beror!på!slumpen.!Analyserna!har!utförts!mot!0!

hypotesen,!dvs.!att!grupperna!inte!ska!skilja!sig!från!varandra!(Howell!2002).!
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!

Författarna!valde!att!genomföra!ett!T6test!i!SPSS!i!syfte!att!besvara!frågeställningen!om!

det!finns!en!signifikant!skillnad!mellan!kön!och!administrerande!kcal/kg/dygn.!Genom!

ett!T6test!kan!signifikans!analyseras!mellan!2!gruppers!medelvärde!med!en!gemensam!

variabel!(Polit!&!Beck!2014).!Författarna!placerande!kön!som!en!oberoende!variabel!och!

administrerade!kcal/kg/dygn!som!en!beroende!variabel.!!

!

Vidare!valde!författarna!att!använda!ANOVA!i!SPSS.!I!ANOVA!kan!signifikansanalys!

genomföras!där!medelvärdet!mellan!fler!än!2!grupper!analyseras!(Devore!&!Berk!2012).!

Författarna!placerade!ålder!och!vikt!som!oberoende!variabler!och!administrerade!

kcal/kg/dygn!som!beroende!variabler.!!!

!

Validitet,)reabilitet)och)rigor)

Validitet!är!ett!begrepp!som!framför!allt!rör!studiers!kvalité!i!sin!helhet!med!fokus!på!

design!och!utfall.!Vidare!rör!validitet!i!vilken!utsträckning!instrumentet!mäter!det!som!

avses!ska!mätas.!Reliabilitet!rör!träffsäkerhet!eller!frånvaro!av!mätfel,!att!mätningen!ska!

visa!lika!oavsett!vem!som!genomför!den!(Kristensson!2014).!!I!syfte!att!stärka!validitet!

och!reliabilitet!valde!författarna!att!tillsammans!samla!in!data!och!genomföra!analyser!i!

SPSS.!Insamling!av!data!skedde!genom!ett!tydligt!formaliserad!och!strukturerat!sätt!i!

syfte!att!erhålla!adekvat!data!relaterat!till!studiens!syfte.!Författarna!såg!en!ytterligare!

stärkning!av!validitet,!reliabilitet!och!rigor!i!att!insamlad!kvantitativ!datas!information!

blir!relativ!precis,!samt!att!kvantitativ!data!blir!mindre!vag,!vilket!tidigare!!

beskrivits!i!litteratur!vara!en!fördel!med!kvantitativa!mätningar!(Polit!&!Beck!2014).!

!

!

!

!

!

!

!
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RESULTAT//

Studiens!urvalsgrupper!delades!in!i!undergrupperna!man,!kvinna,!55675!kg,!76690kg,!

≥91!kg,!18645!år,!46665!år!samt!≥66!år.!Könsfördelningen!utföll!med!en!

överrepresentation!av!män,!35!män!och!13!kvinnor.!Gruppindelning!i!relation!till!vikt!

och!ålder!har!en!spridning!på!15618!personer!i!varje!undergrupp.!Studieresultatet!

presenteras!i!löptext!och!tabeller.!Tabell!163!besvarar!frågeställningen,!hur!mycket!

kalorier!som!administreras,!i!genomsnitt!under!vårddygn!268!hos!patienter!som!

drabbats!av!traumatisk!skallskada,!utifrån!lokal!riktlinje!i!relation!till!kön,!vikt!och!

ålder?!

!

Utifrån!det!totala!antalet!på!48!patienter!som!inkluderats!i!studien!uppnår!58!%!(28/48)!

kalorimålet!på!≥15kcal/kg/dygn!i!genomsnitt!under!vårddygn!268.!Resterande!42!%!

(20/48)!erhöll!mindre!än!≥15kcal/kg/dygn!i!genomsnitt!under!vårddygn!268.!!!!

!!!

Kön!
Tabell#1.#Administrerad#kcal/kg/dygn#i#genomsnitt#under#vårddygn#2<8#i#relation#till#kön.#

 T-test (Howell 2002).* Signifikant. 
#

Tabell!1!illustrerar!en!signifikant!skillnad!mellan!kvinnor!och!män!gällande!

kaloriadministrering!under!vårddygn!268!utifrån!kcal/kg/dygn.!Av!de!13!kvinnor!som!

inkluderats!i!studien!administreras!dessa!i!genomsnitt!ett!högre!antal!kalorier!än!de!35!

män!som!deltagit!i!studien.!!

!

Av!de!13!kvinnor!som!inkluderades!i!studien!uppnår!84!%!(11/13)!i!genomsnitt!

kalorimålet!på!≥15kcal/kg/dygn,!medan!16!%!(2/13)!av!de!deltagande!kvinnorna!inte!

uppnår!kalorimålet.!Av!de!35!manliga!studiedeltagarna!uppnår!48!%!(17/35)!

kalorimålet,!medan!52!%!(18/35)!understiger!kalorimålet.!
#

  Kön  Antal Medelvärde  Standardavvikelse 

 

P-värde 

Kcal/kg/dygn i genomsnitt 

under en vecka 

Kvinnor 

Män 

 

 13 

 35 

17,63 

14,90 

3,07 

2,79 

0,005* 
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Vikt!
Tabell#2.#Administrerad#kcal/kg/dygn#i#enlighet#med#lokal#riktlinje,#i#genomsnitt#under#

vårddygn#2<8#i#relation#till#vikt.!

ANOVA6test!(Boswell!&!Cannon!2011).!*!Signifikant.!
!!!#

Tabell!2!illustrerar!en!signifikant!skillnad!mellan!de!olika!viktgrupperna!i!relation!till!

administrerade!kcal/kg.!Vidare!illustrerar!tabellen!att!medelvärdet!för!administrerade!

kalorier!minskar!efterhand!ökad!patientvikt.!

!

Inom!viktgruppen!55675!kg!uppnår!93!%!(14/15)!kalorimålet!på!≥15kcal/kg/dygn,!

medan!7!%!(1/15)!inte!uppnår!kalorimålet.!Inom!gruppen!76690!kg!uppnår!59!%!

(10/17)!kalorimålet,!medan!41!%!(7/17)!inte!uppnår!kalorimålet.!Inom!viktgrupp!≥91!

kg!uppnår!31!%!(5/16)!kalorimålet,!medan!69!%!(11/16)!inte!uppnår!kalorimålet.!
#

Ålder!
Tabell#3.#Administrerad#kcal/kg/dygn#i#enlighet#med#lokal#riktlinje,#i#genomsnitt#under#

vårddygn#2<8#i#relation#till#ålder.#

ANOVA!(Boswell!&!Cannon!2011).!!
##

Tabell!3!illustrerar!att!ingen!signifikant!skillnad!kunnat!påvisas!mellan!

kaloriadministrering!och!ålder.!Inom!åldersgrupperna!18645!samt!46665!ses!ett!

likvärdigt!medelvärde!kcal/kg!som!skiljer!sig!mot!åldersgruppen!≥66!år.!

 Vikt   Antal 

 

Medelvärde  Standardavvikelse P-värde 

Kcal/kg/dygn i genomsnitt 

mellan vårddygn 2-8 

55-75 

76-90 

≥91 

 15 

 17 

 16 

18,28 

15,12 

13,72 

1,91 

2,14 

3,22 

0,001* 

 Ålder 

 

  Antal Medelvärde  Standardavvikelse P-värde 

Kcal/kg/dygn i genomsnitt 

mellan vårddygn 2-8 

18-45 

46-65 

≥66 

 16 

 17 

 15 

16,26 

16,25 

14,28 

2,47 

3,23 

3,26 

0,120 
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Inom!åldersgruppen!18645!år!uppnår!63!%!(10/16)!kcal/kg/dygn!i!enlighet!med!

riktlinje,!i!genomsnitt!under!vårddygn!268!resterande!37!%!(6/16)!understiger.!Inom!

åldersgruppen!46665!år!uppnår!66!%!(11/17)!kcal/kg/dygn!i!genomsnitt,!i!enlighet!med!

lokal!riktlinje!resterande!34!%!understiger.!Inom!åldersgruppen!≥66!administreras!40!

%!(6/15)!kcal/kg/dygn!i!enlighet!med!lokal!riktlinje!resterande!60!%!understiger.!

!

DISKUSSION//

Metoddiskussion/

Kvantitativ!forskning!har!som!grund!att!verkligheten!är!mätbar,!att!på!ett!så!objektivt!

sätt!som!möjligt!kan!undersöka!fenomen!eller!förekomst!(Kristensson!2014).!

Författarna!såg!en!kvantitativ!ansats!som!fördelaktigt!relaterat!till!studiens!

frågeställningar!och!syfte.!På!ett!överskådligt!sätt!anser!författarna!att!man!med!en!

kvantitativ!ansats!kan!påvisa!eventuella!skillnader!inom!urvalsgrupperna!från!ett!

eftersträvat,!objektivt!perspektiv.!Enligt!Polit!och!Beck!(2014)!är!fördelarna!med!

kvantitativ!forskningsmetod!framförallt!en!minskad!risk!för!feltolkning!av!data!samt!att!

förekomsten!av!fenomen!kvantifieras!och!i!regel!kan!generaliseras.!Nackdelen!med!

kvantitativ!forskningsmetod!är!att!förståelsen!för!fenomen!inte!framgår!eller!studeras.!!

!

Inom!kvantitativ!forskningsmetod!bör!inkluderat!urval!i!regel!innefatta!fler!deltagare!än!

med!en!kvalitativ!metod.!Detta!relaterat!till!möjligheten!att!generalisera!(Boswell!&!

Cannon!2014).!Studiens!slutliga!urval!innehöll!färre!antal!patienter!än!författarnas!

förhoppningar.!Faktorer!som!stort!bortfall!och!en!specifik!studerad!patientgrupp!sänker!

validiteten!något!(Kristensson!2014).!Relaterat!till!studiens!specifika!urval!och!en!

studerad!IVA!anser!författarna!att!generalisering!bör!begränsas!till!vederbörande!IVA.!

Utöver!stort!bortfall!och!begränsning!av!generalisering!ser!författarna!en!god!validitet!i!

denna!studie!genom!tydlig!struktur,!specifika!frågeställningar!och!lämplig!kvantitativ!

metod!för!besvarande!av!frågeställningar.!Vidare!anser!författarna!att!en!ytterligare!

fördel!med!studieurvalet!är!att!resultatet,!i!viss!utsträckning,!speglar!aktuell!

nutritionsadministrering!inom!urvalsgruppen!och!under!flera!vårddygn.!Studien!

innehåller!mindre!kvinnor!än!män.!Endast!13!av!studiens!48!deltagare!är!kvinnor.!
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Författarna!vill!dock!lyfta!att!könsfördelningen!inom!denna!studie,!förstärker!tidigare!

studier!som!påvisat!en!lägre!incidens!av!traumatiska!skallskador!bland!kvinnor!i!

jämförelse!med!män!(Kleiven!&!Holst!2003,!Ottochian!et#al.!2005).!!

!

Indelning!av!urvalsgruppen!grundades!på!allmänt!vedertagna!beteckningar!för!olika!

ålderskategorier!där!18645!år!anses!som!tidig,!vuxen!ålderdom,!46665!år!för!medelålder!

mellan!tidig!och!äldre!ålderdom!samt!>66!år!anses!som!äldre!ålderdom!(Stevensson!

2010).!Författarna!anser!att!urvalets!indelning!kunnat!genomföras!i!större!relation!till!

fysiologiska!aspekter.!Genom!en!minskad!spridning!inom!vikt6!och!åldersgrupperna!

hade!resultatet!kunnat!ge!ett!mer!precist!resultat.!Författarna!misstänker!då!att!studien!

kunnat!begränsas!och!möjligen!inte!blivit!genomförbar!relaterat!till!lågt!urval!samt!

variation!i!antal!per!undergrupp.!Författarna!valde!att!utgå!från!vikt!istället!för!body!

mass!index!(BMI)!och!basal!metabolic!rate!(BMR).!I!enlighet!med!lokal!riktlinje,!lyder!

beskrivningen!att!nutritionsadministreringen!ordineras!och!administreras!i!form!av!

beräkningar/kg!(Bilaga!1).!Författarna!ser!med!fördel!att!beräkningar!bör!genomföras!

utifrån!BMR!grundat!på!att!män!i!regel!väger!mer!än!kvinnor!(Folkhälsomyndigheten!

2014).!Patienten!skulle!då!ha!erhållit!en!mer!individanpassad!ordination.!

!

Reliabilitet!rör!träffsäkerhet!eller!frånvaro!av!mätfel,!att!mätningen!ska!visa!lika!oavsett!

vem!som!genomför!den!(Kristensson!2014).!Författarna!har!själv!samlat!in!data!från!

patientjournaler,!vilket!tidigare!förts!in!av!vårdpersonal!på!den!studerande!avdelningen.!

Mätfel!kan!ha!uppkommit!relaterad!till!tidigare,!felaktig!journalföring!och!under!

datainsamling!av!författarna,!vilket!då!kan!ha!inverkat!på!resultaten.!Frånsett!det!anses!

reliabiliteten!i!denna!studie!vara!hög!relaterat!till!att!samma!analyser!gjorts!av!båda!

författarna!samt!att!mätningen!speglar!aktuell!nutritionsadministrering.!Ytterligare!har!

författarna!konsulterat!en!statistiker!inom!Umeå!universitet,!som!sett!över!data!och!

analyser!som!gjorts!i!SPSS!för!att!förstärka!att!analyser!gjorts!på!ett!regelmässigt!vis.!

Boswell!och!Cannon!(2011)!beskriver!att!SPSS!är!ett!program!som!de!flesta!forskare!

idag!arbetar!med!beträffande!statistiska!mätningar.!Med!anledning!av!att!SPSS!redan!

används!i!hög!utsträckning!ser!författarna!en!stor!fördel!med!programmet!i!metoden.!!

!

Framförallt!har!författarna!reflekterat!över!att!sjukvårdspersonal!på!IVA!tänker!mycket!

på!feber!när!man!ordinerar!och!administrerar!näring.!Tanken!är!då!att!den!cerebrala!
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feber!som!dessa!patienter!ofta!har,!gör!att!energibehovet!är!lägre.!Författarna!har!inte!

tagit!i!beaktande!om!patienten!har!feber!eller!inte!i!studien,!men!det!skulle!kunna!vara!

något!som!påverkar!den!totala!näringstillförseln.!Enligt!lokala!riktlinjer!lyfts!inte!feber!

som!en!faktor!för!korrigeringen!av!nutritionstillförsel.!I!litteraturen!beskrivs!feber!som!

en!variabel!som!påverkar!energibehovet!med!+!10!%!per!grad!ökad!kroppstemperatur!

(Gulbrandsen!&!Stubberud!2013).!Annan!litteratur!säger!att!vid!hög!långvarig!feber!

rekommenderas!det!att!man!startar!nutritionstillförseln!försiktigt!15620!kcal/kg.!Detta!

kan!ökas!efterhand!patientens!kroppstemperatur!normaliserats!(Jontell!&!Wikman!

2013).!Det!råder!med!andra!ord!alltså!inte!enighet!gällande!nutritionstillförsel!vid!feber.!

!

Vidare!har!författarna!upplevt!att!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada!

genomgår!flertalet!undersökningar!och!ingrepp!som!kräver!uppehåll!av!

nutritionstillförsel.!Detta!anser!författarna!kan!inverka!på!studiens!resultat!genom!att!

nutritionsordinationen!inte!korrigeras!så!att!patienten!erhåller!ordinerad!mängd!

kalorier/dygn.!!!

!

Författarna!anser!att!studien!har!vissa!påtagliga!begränsningar!utöver!litet!urval.!

Framförallt!menar!författarna!på!att!studien!kunnat!inkludera!data!som!följsamhet!till!

ordination,!retentionskontroller,!kroppstemperatur!och!undersökningar!som!lett!till!

avbrott!av!nutritionstillförsel.!Ifall!det!hade!inkluderats!hade!författarna!kunnat!erhålla!

en!bredare!kvantifierbar!bild!över!nutritionsbehandling!och!nutritionsadministrering!

och!på!så!vis!kunnat!dra!tydligare!slutsatser!kring!områden!i!behov!av!förbättring!eller!

områden!där!god!kvalité!hålls.!Författarna!ser!ytterligare!fördel!i!att!studien!kunnat!

inkludera!data!från!andra!IVA!med!ett!regionintag!för!en!bredare!bild!och!mer!

generaliserbart!resultat.!

Resultatdiskussion)

Den!svenska!hälso6!och!sjukvårdslagen!beskriver!att!all!form!av!sjukvård!ska!uppfylla!

kraven!på!god!vård,!vilket!innebär!krav!på!hög!patientsäkerhet!och!god!kvalité.!Vidare!

beskriver!lagen!att!sjukvården!ska!tillhandhålla!åtgärder!som!medicinskt!förebygger,!

utreder!och!behandlar!sjukdomar!och!skador!(Svensk!författningssamling!1982:763).!

Inom!dessa!åtgärden!inkluderas!nutrition!och!har!därför!samma!kravbild!som!ställs!
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gällande!diagnos,!behandlingsplan!och!uppföljning!(Socialstyrelsen,!2011).!Läkare!har!

det!övergripande!medicinska!ansvaret!gällande!nutrition,!som!då!bl.a.!innefattar!

ordination!för!typ!av!nutrition!och!mängd.!Sjuksköterskor!har!därpå!ansvar!över!att!

säkerställa!administrering!och!uppföljning!av!ordination!samt!identifiera!och!bedöma!

risk!för!malnutrition!(Rothenberg!2015).!!

!
Syftet!med!studien!var!att!beskriva!samband!mellan!kaloriadministrering!på!≥15!

kcal/kg/dygn,!i!enlighet!med!lokal!riktlinje!hos!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!

skallskada!och!kön,!vikt!och!ålder,!under!vårddygn!268!på!en!intensivvårdsavdelning.!

Studien!har!kunnat!påvisa!en!hög!procentsats!av!otillräcklig!nutritionstillförsel!i!relation!

till!förutbestämda!riktlinjer,!där!riktlinjer!i!sig!är!av!lägre!kvantitet!än!Socialstyrelsens!

rekommendationer!samt!andra!vetenskapliga!studier!(Socialstyrelsen!2011,!Kreymann!

et#al.!2006,!Reid!2004).!!

!

Studien!kunde!påvisa!att!42!%!av!patienterna!inte!administreras!≥15kcal/kg/dygn,!i!

genomsnitt!under!vårddygn!268.!Med!anledning!av!att!nutritionstillförseln!är!beräknad!i!

genomsnitt!så!anses!resultatet!i!större!utsträckning!spegla!verkligenheten.!Genom!

beräkningar!i!genomsnitt!anser!författarna!att!större!dygnvariationer!inte!leder!till!

felberäkningar!och!felaktigt!resultat.!I!studien!har!författarna!framförallt!utgått!från!det!

lägre!intervallet!på!15kcal/kg/dygn.!Enligt!lokala!riktlinjer!anges!att!

nutritionsadministrering!bör!tillföras!mellan!15620!kcal/kg/dygn!vilket!innebär!5!

kcal/kg/dygns!intervall!(Bilaga!1).!Detta!innebär!att!en!patient!som!väger!80!kg!skulle!

kunna!tillföras!400!kcal/dygn!mer!eller!mindre!i!teorin!och!ändå!uppnå!mål!för!

nutritionsadministrering!enligt!lokal!riktlinje.!Sett!till!en!vecka!skulle!samma!patient!

kunna!ha!en!variation!uppemot!2800kcal,!vilket!innebär!2!dygns!nutritionstillförsel!till!

en!allmän!IVA6patient.!Författarna!vill!med!detta!exempel!visa!på!att!en!patient!vars!

nutritionsbehov!ligger!närmare!20kcal/kg/dygn!i!relation!till!kroppssammansättning,!

erhåller!ett!stort!underskott!av!tillförda!kalorier.!I!längden!kan!det!generera!stor!

viktnedgång,!försämrad!neurologisk!återhämtning,!ökad!infektionsrisk,!förlängd!vårdtid!

i!respirator!och!ökad!risk!för!stora!komplikationer!(Lavery!&!Glover!2000,!Doig!et#al.!

2013,!Taylor!et#al.#1999).!Liknande!resultat!har!kunnat!påvisas!i!en!tidigare!studie!gjord!

i!Sverige!på!patienter!som!erhållit!svåra!traumatiska!skallskador.!Studien!kunde!visa!på!

att!68!%!av!de!64!patienter!som!inkluderats!i!studien,!blev!malnutrierade.!Patienterna!
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tappade!mellan!10629!%!av!deras!initiala!kroppsvikt!under!den!första!och!andra!

månaden!efter!skadetillfället!(Krakau!et!al.!2007).!!

!

Enligt!Henderssons!omvårdnadsteori!svarar!sjuksköterskan!för!att!nutrition!ska!tillföras!

patienten!i!rätt!mängd,!sammansättning!utifrån!patientens!individuella!behov!

(Hendersson!&!Nite!1978).!Genom!att!väga!Henderssons!omvårdnadsteori!mot!studiens!

resultat!väcks!frågeställningar!om!sjuksköterskans!ansvarsområde!fortfarande!existerar!

i!praxis.!Resultatet!visar!på!ett!stort!underskott!vilket!skulle!kunna!kopplas!samman!

med!att!intensivvårdssjuksköterskan!möjligen!saknar!mandat!för!att!påverka!

nutritionstillförseln!i!den!utsträckning!som!krävs.!

!

Författarna!har!genomfört!beräkningar!på!studiens!urval!i!relation!till!den!nedre!

gränsen!av!intervallet!för!nutritionsadministrering!i!enlighet!med!lokal!riktlinje.!Av!den!

anledningen!anses!resultatet!vara!avsevärt!negativt.!Om!närmare!hälften!av!patienter!

som!drabbats!av!traumatisk!skallskada!inte!administreras!enligt!riktlinjerna!så!väcks!

framförallt!frågan!om!riktlinjens!betydelse!för!behandling.!Om!behandling!inte!sker!

enligt!en!lokal!riktlinje,!av!vilken!anledning!existerar!riktlinjen!om!dess!syfte!delvis!är!

att!reglera!behandlingsprinciper?!(Bilaga!1).!Ytterligare!funderar!författarna!över!

anledningen!till!att!en!stor!del!av!urvalet!inte!administreras!tillräckligt!kcal/kg/dygn!

enligt!riktlinjen.!Möjligen!anser!författarna!att!det!kan!finnas!andra!faktorer!som!inte!är!

inkluderade!i!denna!studie!som!kan!ha!en!stor!inverkan!på!resultatet.!Dessa!faktorer!

beskrivs!ytterligare!under!metodologiska!överväganden.!!

!

Kön/

Utifrån!studiens!resultat!har!en!signifikant!skillnad!påvisats!mellan!könen.!Kvinnor!har!

ett!högre!medelvärde!av!tillförda!kcal/kg!under!vårddygn!268.!Författarna!ser!

ytterligare!att!11/13!kvinnor!som!inkluderats!i!studien!erhåller!nutrition!inom!156

20kcal/kg/dygn!i!enlighet!med!lokala!riktlinjer.!Författarna!anser!att!skillnaden!mellan!

könen!inte!beror!på!skild!behandlingsstrategi,!utan!snarare!i!relation!till!vikt.!År!2014!

kunde!svenska!folkhälsomyndigheten!påvisa!att!män!överlag!väger!mer!än!kvinnor,!

samt!att!övervikt!är!vanligare!inom!det!manliga!könet!än!det!kvinnliga!

(Folkhälsomyndigheten!2014).!Eftersom!kvinnor!väger!mindre!än!män!så!behöver!de!
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mindre!kalorier!per!dygn!för!att!nå!15!kcal/kg!än!män.!Författarna!anser!därför!att!de!

kliniskt!är!lättare!att!administrera!den!minskade!mängd!kalorier!kvinnor!generellt!

behöver.!En!relevant!aspekt!gällande!kön,!nutrition!och!skallskada!är!frågan!om!det!

finns!en!könsskillnad!gällande!återkomsten!av!funktion!post!trauma,!som!skulle!kunna!

underlätta!eller!försämra!möjligheten!att!tillföra!och!erhålla!kalorier!inom!

patientgruppen!som!drabbats!av!traumatiska!skallskador.!Författarna!har!hittat!äldre!

experimentella!och!kliniska!studier!som!kunnat!påvisa!att!det!kvinnliga!könet!återfår!

snabbare!funktion!post!trauma!än!det!manliga!könet,!vilket!relateras!till!hormonnivåer!

av!östrogen!och!progesteron!som!anses!verka!beskyddande!av!hjärnan!(Groswasser!et#

al.!1998,!Suzuki!et#al.!2003!).!Män!har!högre!basal!metabol!hastighet!(BMR)!vilket!

relateras!till!större!andel!muskelmassa!och!därför!större!aktiv!cellmassa!(Skolin!2014).!

Författarna!vill!med!grund!i!BMR!lyfta!att!den!manliga!patienten!skulle!behöva!fler!

kalorier!än!den!kvinnliga!utifrån!kroppsmassa.!Detta!skulle!kunna!indikera!att!män!blir!

mer!malnutrierade!än!studiens!resultat.!06hypotesen!har!förkastats!efter!att!en!

signifikant!skillnad!påvisats.!!

!

Vikt/

Det!mest!iögonfallande!resultat!i!studien!är!at!samband!kan!ses!mellan!hög!vikt!och!få!

erhållna!kcal/kg.!Där!urvalsgruppen!som!väger!allra!mest!erhåller!allra!minst!kcal/kg.!

Faktum!är!att!det!krävs!större!kalorimängd!för!en!tyngre!patient!för!att!nå!15!kcal/kg!än!

hos!en!patient!som!väger!mindre!relaterat!till!att!män!generellt!väger!mer!än!kvinnor!

(Folkhälsomyndigheten!2014).!Författarna!menar!att!administrering!av!en!större!mängd!

kalorier!är!den!faktor!som!är!av!störst!betydelse,!och!är!allra!mest!problematiskt,!vilket!

skulle!kunna!tänkas!inverka!negativt!på!andra!parametrar!hos!patienten.!Stahel!et#al.!

(2007)!belyste!att!patienter!med!traumatiska!skallskador!ofta!är!cirkulatoriskt!instabila!

under!den!första!vårdtiden.!Cirkulatorisk!instabilitet!kan!tänkas!vara!en!orsak!till!att!

patienter!som!väger!mer!inte!klarar!av!den!större!mängd!nutrition!som!krävs!för!att!nå!

nutritionsmålen.!Författarna!menar!på!att!utifrån!en!prioritering!av!åtgärder!

understiger!nutrition!cirkulation,!vilket!möjlighet!kunnat!inverka!på!resultatet.!!

!

Författarna!menar!ytterligare!på!att!problematiken!kring!den!tyngre!patientgruppen!

möjligen!rör!en!felaktighet,!eller!frånvaro!av!nutritionsscreening.!En!tidigare!studie!har!
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kunnat!påvisa!att!överviktiga!patienter!ofta!förbises!i!nutritionsscreeningar.!De!kan!

därför!löpa!ökad!risk!för!undernutrition!(Davidsson!&!Smith!2004).!I!Hong!Kong!kunde!

man!2009!påvisa!att!sjuksköterskors!och!sjuksköterskestudenters!attityd!gentemot!

överviktiga!patienter!var!påtagligt!negativa!(Poon!&!Tarrant!2009).!Orsaken!bakom!

vilken!anledning!en!felbedömning!har!gjorts!eller!ett!avsiktligt!frånsteg!från!lokala!

riktlinjer!är!av!författarna!svårt!att!dra!slutsatser!om.!Det!skulle!kunna!röra!sig!om!

felberäkningar,!men!även!att!den!etiska!synen!på!patienten!med!övervikt!är!negativ.!

Möjligen!så!pass!negativ!att!attityden!kring!en!patient!med!övervikt!genererar!en!

omedveten!undermåttlig!nutritionstillförsel.!Det!finns!tidigare!rapporter!som!beskriver!

fenomenet!kring!diskriminering.!Rapporterna!fastslår!att!diskriminering!sällan!beror!på!

en!medveten!handling!från!en!enskild!individ,!utan!ofta!handlar!om!ett!dåligt!system!

som!ger!en!diskriminerande!effekt!(Diskrimineringsombudsmannen!2012).!Författarna!

har!under!sin!verksamhetsförlagda!utbildning,!uppfattat!skillnader!i!hur!kalorimål!

ordineras.!Vissa!läkare!ordinerar!kalorimål!utifrån!idealvikt!och!andra!enligt!aktuell!

vikt.!Författarna!menar!att!denna!diskrepans,!mellan!gällande!lokal!riktlinje!och!praktik!

skulle!kunna!påverka!studiens!resultat.!Trots!att!det!är!läkaren!som!har!ansvar!för!

ordination!av!nutrition,!så!ska!sjuksköterskor!ifrågasätta!varför!inte!ordinationerna!sker!

enligt!gällande!rutiner.!I!de!lokala!riktlinjerna!som!finns!på!avdelningen!står!inget!om!att!

kalorier!skall!ordineras!enligt!idealvikt.!I!vården!kring!patienter!med!traumatiska!

skallskador!så!är!det!de!lokala!riktlinjerna!som!gäller!som!ordination.!Det!är!

sjuksköterskans!ansvar!att!se!till!att!nutritionsinsatserna!följer!gällande!ordinationer.!06

hypotesen!har!förkastats!efter!påvisbar!signifikant!skillnad.!!!

Ålder/

Studiens!resultat!har!inte!kunnat!påvisa!någon!signifikant!skillnad!gällande!ålder!i!relation!

till!nutritionstillförsel.!06hypotesen!har!av!den!anledningen!inte!kunnat!avvisas.!Resultatet!

tolkas!dock!av!författarna!som!att!det!kan!finnas!en!tendens!att!den!äldsta!urvalsgruppen!

erhåller!mindre!andel!kcal/kg!än!de!yngre!åldersgrupperna,!men!att!det!inte!kan!statistiskt!

säkerställas.!Gällande!detta!eventuella!samband!menar!författarna!att!det!möjligen,!inom!

neurotrauma!intensivvård!existerar!en!viss!åldersdiskriminering,!på!liknande!sätt!som!

kunnat!påvisas!inom!cancervården!i!Sverige.!En!studie!i!cancervård!i!Sverige!kunde!visa!att!

äldre!erhöll!lägre!antal!undersökningar,!mindre!aggressiva!behandlingsterapier!samt!längre!

tid!till!diagnos!(Eaker!et#al.!2006).!Relaterat!till!att!den!äldsta!åldersgruppen!har!ett!lägre!
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medelvärde!av!kcal/kg!anser!författarna!att!det!kan!till!viss!del!förklaras!genom!minskat!

energibehov.!Patientgruppens!nutritionsbehov!kan!då!tänkas!ligga!i!det!lägre!intervallet!i!

relation!till!15620kcal/kg/dygn.!Tidigare!litteratur!konstaterar!att!i!takt!med!stigande!ålder!

minskar!den!aktiva!cellmassan.!Minskad!aktiv!cellmassa!leder!i!sin!tur!till!minskat!behov!av!

näring!(Skolin!2014).!När!de!gäller!ålder!kan!ett!individuellt!anpassat!nutritionsstöd!vara!

aktuellt.!Utöver!ett!vårdteam!där!läkare,!sjuksköterska!och!undersköterska!är!inkluderad,!

finns!ytterligare!kompetens!tillgängligt!i!dietister.!En!studie!av!Roberts!et#al.!(2003)!kunde!

visa!att!dietister!kunde!förkorta!vårdtider!på!IVA!genom!att!delta!i!uppföljning!och!

ordination!av!nutrition.!Vidare!finns!det!tidigare!beskrivet!att!det!är!sjuksköterskans!ansvar!

att!kontakta!dietist!vid!undernäring!och!behov!av!särskilt!nutritionsstöd!(Rothenberg!

2015).!Under!den!tid!författarna!utfört!sin!verksamhetsförlagda!utbildning!(VFU)!så!har!

dietister!inte!frekvent!konsulterats!angående!neurotrauma!patienter!i!syfte!att!optimera!

nutritionsbehandlingen.!Författarna!ser!med!fördel!att!dietister!används!i!ökad!frekvens!i!

framtiden!gällande!nutritionsbehandling!av!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!

skallskada.!

!

Hendersons!omvårdnadsteori!innefattar!en!helhetssyn!på!människan,!att!denne!är!unik!och!

består!av!en!sammanställning!av!flera!komponenter.!Vid!sjukdom!som!omöjliggör!eller!

försvårar!patientens!förmåga!till!oberoende!läggs!ansvaret!över!på!sjuksköterskan!

(Hendersson!&!Nite!1978).!Henderssons!omvårdnadsteori!är!inget!nytt!fenomen!utan!har!

genomsyrat!svensk!sjuksköterskeutbildning!långt!tillbaka!i!tiden!(Wiklund!Gustin!&!

Lindwall!2012).!Författarna!vill!därför!belysa!att!sjuksköterskans!ansvar!är!densamma!trots!

att!sjuksköterskan!avancerar!sin!kompetens!inom!intensivvård.!Om!man!ser!till!resultatet!så!

väcks!tankar!om!att!resultatet!dels!kan!indikera,!men!även!förkasta!ett!individuellt!synsätt!

på!patientens!nutritionsbehov!i!praxis.!Författarna!menar!på!att!nutritionsbehov!beräknas!

och!tillförs!i!relation!till!vikt!i!kg,!vilket!tämligen!är!individuellt!och!därför!kan!variera.!Detta!

skulle!kunna!generera!signifikanta!skillnader!i!statistiska!körningar.!Dock!ser!författarna!att!

resultatet!tyder!på!att!patienter!som!väger!mer!erhåller!mindre!andel!kalorier,!vilket!helt!

går!emot!Henderssons!omvårdnadsteori!och!individuell!anpassning.!

!!

!

!

!
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Etik!
Prioriteringar!i!hälso6!och!sjukvården!sker!enligt!en!etisk!plattform!som!följer!3!

principer.!Människovärdesprincipen!innebär!att!människor!har!lika!värde!och!samma!

rätt!till!vård!oavsett!personliga!egenskaper!eller!funktioner!i!samhället.!Behovs6!och!

solidaritetsprincipen!innebär!att!resurserna!bör!fördelas!efter!behov.!

Kostnadseffektivitetsprincipen!innebär!att!vid!val!mellan!olika!verksamheter!eller!

åtgärder!så!bör!en!rimlig!relation!mellan!kostnader!och!effekt!finnas!mätt!i!förhöjd!

livskvalité!och!förbättrad!hälsa!(Svensk!författningssamling!1982:763).!

En!studie!från!Umeå!Universitetssjukhus!visade!att!449!personer!sökte!vård!för!

traumatisk!hjärnskada!under!1!år.!Sammanlagt!så!vårdades!dessa!patienter!i!1115!

vårddygn!(Styrke!et#al.!2007).!Statistik!visar!att!ett!vårddygn!på!IVA!kan!kosta!uppemot!

40000!kronor/dygn!(Svenska!intensivvårdsregistret!2008).!Med!grund!i!de!kostnader!

som!tidigare!nämnts!så!ser!författarna!med!fördel!att!belysa!och!optimera!

nutritionsbehandlingen!inom!vård!av!patienter!med!traumatisk!skallskada.!Utöver!de!

ekonomiska!fördelarna!så!önskar!författarna!att!åter!belysa!studien!av!Roberts!et#al.!

(2003)!där!tidig!fungerande!nutritionsbehandling!och!följsamhet!till!ordinerade!mål!av!

administrering!kunnat!förkorta!vårdtider.!Ytterligare!fördel!med!förkortad!vårdtid!är!

patientens!möjlighet!till!tidigare!återgång!till!god!funktion!i!hemmiljö!och!fler!lediga!

vårdplatser!till!andra!patienter!vars!tillstånd!kräver!vård!på!IVA.!

SLUTSATS/

I!studien!har!författarna!kunnat!påvisa!att!kön!och!vikt!kan!påverka!

nutritionsadministreringen!till!patienter!som!drabbats!av!traumatisk!skallskada.!Ålder!

tycks!även!inverka,!men!detta!har!inte!signifikant!kunnat!påvisas!i!denna!studie.!

Tendenserna!tycks!dock!visa!att!äldre!patienter!administreras!färre!antal!kcal/kg!än!

yngre!patienter.!Kvinnor!administreras!i!större!utsträckning!än!män!de!kcal/kg!för!att!

uppnå!nutritionsmålen.!Vikt!tycks!dock!vara!den!största!faktorn!för!om!patienter!med!

traumatisk!skallskada!uppnår!nutritionsmål!eller!inte.!Framförallt!har!författarna!

kunnat!påvisa!en!signifikant!skillnad,!att!ju!högre!vikt,!desto!färre!erhållna!kcal/kg.!

Bakomliggande!orsaker!till!detta!kan!inte!påvisas!genom!denna!studie,!dock!finns!

tidigare!studier!som!fastslår!att!diskriminering!av!äldre!och!attityder!till!överviktiga!kan!

inverka!på!den!vård!som!utförs.!
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!

Den!kliniska!implikationen!av!studiens!resultat!menar!författarna!handlar!om!att!belysa!

att!det!finns!svårigheter!med!nutritionsadministrering!till!patienter!som!drabbats!av!

traumatisk!skallskada.!Författarna!upplever!att!nutrition!inte!har!lika!tydliga!direktiv!

och!inte!har!likartat!anseende!som!övriga!behandlingsstrategier!enligt!de!lokala!

direktiven!(Bilaga!1).!Ordinationen!gällande!nutrition!anses!inte!vara!individanpassad!i!

och!med!ett!intervall!på!5!kcal/kg!som!inte!lämnar!utrymme!för!bedömning!av!

patientens!kroppssammansättning,!kön!eller!ålder.!Författarna!ser!med!fördel!

användning!av!en!annat!ordinationsgrundad!beräkningsformel!gällande!nutrition!som!

ger!en!ökad!fysiologisk!anpassning!som!ex.!BMR.!Ytterligare!önskar!författarna!åter!

belysa!att!sjuksköterskan!har!i!samråd!med!läkare!och!dietist!ansvar!för!att!nutrition!

ordineras!och!administreras!på!ett!tillfredsställande!sätt!tillgodoser!patientens!behov.!

Sjuksköterskans!omvårdnadsansvar!inkluderar!också!att!identifiera!och!bedöma!risk!för!

undernäring!(Rothenburg!2015).!!

!

Författarna!ser!fördelaktigt!på!vidare!forskning!av!nutrition!inom!IVA.!Utifrån!studiens!

resultat!väcks!frågor!om!samma!fenomen!kan!ses!inom!andra!patientgrupper,!om!

samband!mellan!komplikationer,!vårdtider!och!mortalitet!kan!ses!i!relation!till!

nutritionsbehandling!hos!patienter!med!traumatisk!skallskada.!Det!finns!luckor!mellan!

rekommenderad!omvårdnad!kring!enteral!nutrition!och!det!som!faktiskt!sker!i!

praktiken!(Wentzell!et#al.!2006).!Förbättrad!kunskap!och!belysande!av!ansvar!gällande!

nutrition!hos!sjuksköterskan!skulle!kunna!förbättra!nutritionsstatus!hos!patienter!som!

drabbats!av!traumatisk!skallskada.!!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
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