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ABSTRACT –– The aim of the literature review was to illuminate the importance of 

nutritional management to patients who have sustained a traumatic brain injury (TBI) 

and describe nurses responsibility and meaningful function in the nutritional support. 

TBI patients tend to be associated with hypermetabolism and hypercatabolism, resulting 

in negative nitrogen balances. The results reveal increased energy expenditure and as-

sessments of needs energy requirements at the TBI patients. This study determining the 

route of feeding: enteral versus parenteral nutrition. Furthermore describes complica-

tions associated with enteral feeding. Many times nurses are the first to identify nu-

trional risks and complications because they are closest the patients. Nurses are in a po-

sition to be able to influence the nutritional support providing to TBI patients, but addi-

tional knowledge are necessary in nutrition and to do nutritional status. Conclusion: TBI 

patients are in an instabil situation. Early nutrition may prevent malnutrition, reduce 

septic complications, increase survival and disability for these patients. Balancing to 

providing the nutrient necessary requirement can be difficult. 
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INLEDNING 
 

I Sverige drabbas ungefär 4000 personer årligen av måttliga till svåra hjärnskador. De 

vanligaste orsakerna till traumatiska hjärnskador är trafikolyckor, yttre våld och fall.  

Cyklister och motorcyklister som inte använder hjälm eller personer som är drog-

påverkade i samband med fordonskörning är ofta de som drabbas av svåra hjärnskador. 

Traumatiska hjärnskador är en av de vanligaste orsakerna till handikapp och dödsfall 

och drabbar oftast män under 45 år (Holbye, 2004; Nolan, 2005). Egna erfarenheter av 

att ha vårdat dessa patienter med traumatiska hjärnskador i ett akut skede är att de 

snabbt drabbas av stora vävnadsförluster och betydande viktnedgång. Problemområdet 

för denna studie är nutrition i förhållande till akut traumatiskt hjärnskada och meta- bo-

liska krav.  

 

 

BAKGRUND 
 

Traumatiska hjärnskador 
 

Då huvudet utsätts för yttre våld av något slag uppkommer traumatiska hjärnskador 

(THS). På bråkdelen av en sekund uppkommer tryckvågor av olika storlek och riktning. 

Hjärnskador uppstår på grund av att hjärnan slungas mot skallens insida. Det kan vara 

hastiga slag mot huvudet av något trubbigt föremål, eller då kroppen hastigt bromsas 

upp, till exempel fall mot hårt underlag, eller att huvudet slår i bilens vindruta vid en 

kollision. Båda dessa händelser är våldsamma, snabba och plötsliga. THS delas in i mil-

da, måttliga och svåra hjärnskador. Hur svår skadan är har en betydande roll för hjär-

nans patofysiologiska konsekvenser (Hudak, Gallo & Morton, 1998; Nolan, 2005; Roth 

& Farls, 2000). 

 

Resultatet av en traumatisk hjärnskada bestäms av den primära skadans omfattning och 

följden av den sekundära skadan. Extrakraniella och intrakraniella strukturskador upp- 

står omedelbart. Den sekundära skadans påverkan kan kliniskt ses några minuter efter 

skadan, men kan även uppkomma en tid efter traumat. Sekundär skada medför ökade 
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cellulära skador, vilka utvecklas som ett resultat av de skadliga biokemiska processer 

som inträffar efter olyckan (Roth & Farls, 2000).  

 

Vid blödning och/eller svullnad i hjärnan ökar det intrakraniella trycket på grund av att 

hjärnan är innesluten i ett oeftergivligt rum. I viss mån kan hjärnan kompensera detta 

tryck genom att pressa ut cerebrospinalvätska och venöst blod, men då denna kompens- 

ationsmekanism är uttömd kommer blödningen och svullnaden medföra ett ökat tryck 

(Andrén-Sandberg, 2005). 

 

Vid skallskador är förändring av medvetandegraden det viktigaste mätinstrumentet. Det 

är viktigt att notera försämringar likväl förbättringar. Nedsättning av medvetande sker 

på olika nivåer. Diffus skada på hjärnbarken kan beskrivas som en känsla av berusning. 

En lättare skada kan kännetecknas som en förvirring, medan en svårare skada kan leda 

till somnolens och medvetslöshet. Medvetanderubbning är vanligt vid skador på hjärn- 

stammen (Andrén-Sandberg, 2005). 

 

Glasgow Coma Scale (GCS) och Reaction Level Scale (RLS-85) är de två skalor som 

används för att observera reaktionsgraden hos akut hjärnskadade patienter. GCS är den 

skala som används internationellt och är utarbetad för att ge en prognostisk information. 

Skalan bygger på kliniska utvärderingar av ögonens svar på stimulering och poängsätts 

från fyra till ett. Rörelse vid stimulering poängsätts från fem till ett och svar på tilltal 

poängsätts från sex till ett. Lägsta GCS är tre och högst är 15 poäng. Bedömning av 

skallskadan klassificeras med GCS. Mindre än nio bedöms som allvarlig, nio-12 som 

medelsvår och mer än 12 som mindre allvarlig. Ju högre poängsumma, desto högre 

medvetandegrad och bättre prognos för patienten. I Sverige används RLS-85 vilken be-

dömer patientens vakenhet och medvetslöshet i en åttagradig skala. Steg ett till tre be-

stämmer olika vakenhetsgrader hos patienten. Steg fyra till och med åtta betecknar olika 

grader av medvetslöshet (Andrén-Sandberg, 2005; Ericson & Ericson, 2002). 

 

 

Metabolism och malnutrition vid traumatiska hjärnskador 
 
Vid trauma utsätts kroppen för stress och reagerar med en ökad energiomsättning, så 

kallad hypermetabolism och ökad nedbrytning av kroppsvävnader så kallad hyper-
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katabolism. Denna stressreaktion delas in i två faser, chockfas och reparationsfas, vilka 

syftar till att återställa blodvolymen och överleva traumat. Chockfasen pågår upptill två 

dygn efter olyckan och karaktäriseras av hypovolemi, ett lågt blodtryck och ett sämre 

syreupptag i vävnaderna. Reparationsfasen omfattar två faser, det akuta svaret och det 

återhämtande svaret. Kännetecknen för det akuta svaret är hypermetabolism, ett tillstånd 

som karaktäriseras av att patientens energiförbrukning ökar, syrgaskonsumtionen och 

hjärtminutvolymen är högre än normalt, samt att koldioxidförbrukning är förhöjd 

(Cartwright, 2004). Det hypermetaboliska tillståndet ökar frisättningen av hormonerna 

kortisol, glukagon, insulin, tillväxthormon, adrenalin och noradrenalin. Frisättning av 

dessa hormoner är av betydelse för glukosberoende organ som hjärnan, blodceller och 

benmärg (Cartwright, 2004; Mossberg, 2001). Övergången till återhämtningsfasen kan 

försenas av sekundära skador efter olyckan, som sepsis eller infektioner, vilka kan för-

länga den katabola fasen. Vid hyperkatabolism dominerar nedbrytning av kolhyd- rater 

och fettlager. Detta leder till viktminskning med en negativ kvävebalans, högt 

blodsocker och malnutrition (Cartwright, 2004). 

 

Förlust av protein och hög kväveutsöndring är karaktäristiskt vid trauma, framförallt 

från muskulaturen, då muskelproteinet tillgodoser aminosyrorna för sårläkning, 

immunförsvar och för nybildning av glukos. Detta leder till att kvävebalansen blir 

påtalat negativ, upp till 40 gram kväve förloras via urinen per dag, vilket motsvarar 750-

1000 gram muskelmassa (Cartwright, 2004). Många av patienterna med traumatisk 

hjärnskada riskerar att bli undernärda. Orsaker till malnutrition beror på tillstånd som 

medvetanderubbningar, svalgpareser och en försämrad ventrikeltömning. Men fram-

förallt har patienter med traumatisk hjärnskada en uttalad stressmetabolism med stora 

vävnadsförluster som följd (Hessov, 2001). 

 

I Sverige används begreppet malnutrition synonymt med undernäring, vilket inte är helt 

korrekt. Malnutrition betyder felnäring och inkluderar det tillstånd som utvecklas då 

näringsintaget understiger näringsbehovet, samt det tillstånd som utvecklas vid för 

rikligt eller ett felaktigt näringsintag relaterat till behovet. Ett försämrat födointag i 

kombination med akut eller kronisk sjukdom, leder till viktminskning med förlust av 

protein och fettvävnad som följd och är en form av malnutrition (Mossberg, 2001). 
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Näringsbehov och näringstillförsel vid traumatiska hjärnskador 
 

Metabolismen ändras i samband med trauma vilket leder till förlust av cellmassa. Målen 

för de hjärnskadades näringsintag är att förhindra eller minska förlusten av cellmassa. 

Genom att skapa de bästa förutsättningar för tillfrisknande och säkerställa snabb åter- 

uppbyggnad av förlorad vävnad, ges patienten optimala möjligheter att återfå sina kraf-

ter och ett gott välbefinnande (Hessov, 2001; Mossberg, 2001). Mossberg (2001) anger 

att energibehovet i den akuta fasen beräknas vara 30 till 35 kalorier per kilo kroppsvikt 

och dygn, alltså något högre än normalt. 

 

Daglig tillförsel av energi och näringsämnen är en nödvändighet för människans över-

levnad och för att klara av påfrestningar som sjukdom och traumatiska händelser. Det 

naturliga är att tillföra maten peroralt, men om denna väg inte kan användas på grund av 

sjukdom kan näringstillförseln ske på annat sätt, antingen intravenöst eller med hjälp av 

sond i mag-tarmkanalen. I möjligaste mån bör mag-tarmkanalen utnyttjas för närings-

tillförsel, vilket kallas enteral nutrition. Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) an-

läggs om den enterala nutritionen förväntas att bli långvarig, eller om behovet av enteral 

näringstillförsel kommer att förbli kroniskt (Hessov, 2001). Ett tredje alternativ till den 

enterala näringstillförseln är den parenterala nutritionen då näringen infunderas direkt i 

blodet (Mossberg, 2001).  

 

Enteral nutrition används då patienten har en fungerande mag-tarmkanal, men exempel-

vis inte kan svälja. Andra indikationer till enteral nutrition är medvetslöshet och skall-

skador. Kontraindikationer mot enteral nutrition är bland annat dålig genom-blödning i 

mag-tarmkanalen, ileus, svåra diarréer, mekanisk obstruktion och fistlar. Den enterala 

nutritionen har visats sig ha gynnsamma effekter på tarmen då endast enteral nutrition 

kan stimulera tillväxt av tarmens slemhinna. God luminal nutrition minskar risken för 

en ökad translokation, alltså passagen av bakterier från tarmlumen till cirkulation, vilket 

ökar risken för sepsis. Dessutom upprätthålls lymfkörtlarnas funktion och dess immuno-

logiska funktion (Mossberg, 2001). 

 

Total parenteral nutrition (TPN) eller intravenös infusionsbehandling, används vid extra 

stort näringsbehov och vid vätskebehandling, eller då det förväntas att det kommer att 
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dröja mer än en vecka innan mag-tarmkanalen fungerar. Principen vid TPN är att efter-

likna sammansättningen av den normala kosten och på så sätt tillföra patienten en väl 

balanserad näringstillförsel (Mossberg, 2001). TPN kan ske i både centrala och perifera 

vener. Vid långtidsbehandling utnyttjas de centrala venerna, eller då infusions- lösning-

arna är hypertona och lätt irriterar perifera blodkärl. Infusionslösningar ordineras av lä-

karen och sjuksköterskan utför ordinationen. Sjuksköterskan behöver därför goda kun-

skaper om det tekniska förfaringssättet, om infusionens verkningssätt och bi- verkningar 

samt att bedöma infusionens rimlighet i relation till patienten (Björkman & Karlsson, 

2001; Hessov, 2001). 

 

 

Sjuksköterskans ansvar vid allmän och specifik omvårdnad 
 

Sjuksköterskan yrkesprofession omfattar både allmän och specifik omvårdnad. Mål för 

omvårdnaden är hälsa och oberoende. Sjuksköterskans uppgift är att inge hopp, växt 

och vara förtroendegivande. Till de mest grundläggande kraven i all omvårdnad tillhör 

att visa respekt för individen och skydda patientens integritet i alla situationer. Sjukskö-

terskan är även ett stöd för patienten och dess närstående. Hon är engagerad och an-

svarstagande för den omvårdnad hon utövar vid olika former av hälsoproblem. All om-

vårdnad bör vara god och individuell. Den specifika omvårdnaden innebär ut- veckling 

och kompletterande kunskaper till den allmänna omvårdnadens färdigheter (LØkens-

gard, 1997). 

 

Gustafsson och Willman (2002) definierar att den allmänna omvårdnaden är på en all-

män typnivå och inte relaterad till enskilda personer, den allmänna omvårdnaden är till-

lika oberoende av medicinsk sjukdom. Den specifika omvårdnaden är däremot beroende 

av sjukdom och bedrivs specifikt för den unika individen. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde i samband med enteral nutrition innebär förutom goda 

kunskaper om teknik vid sondsättning, även kunskaper om ätandets psykologi och hur 

måltiden och ätandet påverkar människans välbefinnande. Sjuksköterskan är tillika 

skyldig att förvissa sig om sondens läge vid varje matningstillfälle. Under denna be-
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handlingsperiod dokumenterar sjuksköterskan och följer patientens vikt, likaså doku- 

menteras vem som sondmatat patienten (Björkman & Karlsson, 2001). 

 

Nutritionsstatus bör göras vid inläggningen om patienten på grund av sjukdom har en 

påverkan på allmäntillståndet, eller för vård efter ett trauma. Vid anamnesen bör sjuk-

sköterskan vara uppmärksam på om det förkommit någon försämring av funktions- 

förmågan relaterat till viktförlusten. Minst två gånger i veckan bör patienter med för-

sämrat näringsintag och näringsupptag som är i riskzonen vägas. Detta för att upp- 

märksamma betydelsen av en tillfredsställande nutritionsbehandling (Hessov, 2001). 

 

I ett nutritionsstatus får sjuksköterskan en uppfattning om patientens näringstillstånd, 

det vill säga patientens kostintag, hur måltiderna ser ut, om patienten har någon önske-

kost. Denna anamnes kan behöva att ytterligare kompletteras med en detaljerad analys 

av energi- och näringsintag. Ett enkelt mått på kroppsmassan är att utifrån patientens 

vikt och längd och räkna ut body mass index (BMI) vilket räknas ut på följande sätt: 

vikt i kg/(längd i meter)2. Ett normalt BMI ligger mellan 20-25.  En ofrivillig vikt-

minskning på mer än fem procent av kroppsvikten under en månad, eller mer än 10 pro-

cents viktnedgång på en sexmånadsperiod betraktas som lätt undernäring (Unosson & 

Rothenberg, 2001). 

 

 

Sjuksköterskans ansvar enligt lagar och författningar 
 

Kunskaper om hälsa och kost är en viktig del i sjuksköterskeutbildningen. För att förstå 

kostens betydelse för hälsa och ohälsa behövs kunskaper om näringsämnens förekomst, 

digestion, absorption och metabolism. Sjuksköterskans ansvar i samband med nutrition 

är bland annat att identifiera patientens eventuella problem med födo- och vätskeintaget. 

sjuksköterskan ansvarar även för att patienten får den kost läkaren ordinerar, oavsett om 

administreringen är peroral, enteral eller parenteral (SoS-rapport, 2000:11).  

 

I Socialstyrelsens rapport (2000:11) riktlinjer gällande nutritionsansvar, ska den sjuka 

individens nutrition betraktas på samma villkor som annan medicinsk behandling och 
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därmed underkastas samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering och upp-

följning/dokumentation. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges att hälso- och sjukvården ska åtgärda 

och medicinskt förebygga, utreda, och behandla sjukdomar och skador. Vården ska ges 

med respekt, bygga på patientens integritet och självbestämmande samt vara av god 

kvalitet. Patientens behov av trygghet och behandling ska tillgodoses samt utformas och 

genomföras så långt det är möjligt i samråd med patienten. Vidare ska hälso- och sjuk- 

vården arbeta för att förebygga ohälsa. 

 

Socialstyrelsens författning om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS, 1993:17) 

mål är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt återställa och bevara hälsa 

utifrån patientens egna individuella behov och möjligheter. Författningen syftar även till 

att minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnadens syfte omfattar åt-

gärder till en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag, ge hjälp och 

stöd till patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder samt i behand- 

lingssituationer. Det är viktigt att personalen ser patienten utifrån ett helhets- perspektiv 

och inte enbart på sjukvårdstillståndet. För att befrämja hälsa och förebygga ohälsa 

krävs det att riskfaktorer identifieras i omvårdnadsarbetet. I Socialstyrelsens författning 

om omvårdnad (SOSFS, 1995:5) anges att sjuksköterskan bör ta hänsyn till patienters 

olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Sjuksköterskans ansvar är att be- 

döma och identifiera patienters grundläggande behov som till exempel mat- och vätske- 

intag samt vilka insatser som bör åtgärdas. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa nutritionens betydelse för traumatiskt hjärn-

skadade patienter med ett sänkt medvetande i ett akut skede, samt beskriva sjuk- skö-

terskans ansvar och funktion i nutritionsbehandlingen. 
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Frågor att besvara är: 

Hur är näringsbehovet hos traumatiska hjärnskadade patienter? 

Hur kan näringsbehovet tillfredsställas? 

Vilket nutritivt ansvar har sjuksköterskor? 

 

 

METOD  
 
Datainsamling  
 

Metoden för datainsamlingen är litteraturstudier. Personlig kontakt togs via e-post med 

sjuksköterskan Karolina Krakau för att få litteratur- och artikeltips på ämnet. Krakau 

forskar för närvarande med en registerstudie för att ta reda på hur patienter med förvär-

vad hjärnskada nutritionsbehandlas i regionerna Göteborg, Uppsala och Stock- holm. 

Krakau arbetar också som rehabiliteringssjuksköterska vid Falu lasarett och är dokto-

rand vid institutionen för neurovetenskap i Uppsala. Krakau lämnade fyra ref- erenser 

på litteratur. Hon skickade oss även ett antal artiklar, vilka har varit av värde för detta 

arbete. Nyberg (2000) skriver, genom att kontakta forskare inom det aktuella området 

underlättar det för författarna att få tillgång till goda vetenskapliga källor.  

 

Polit och Beck (2004) anger att litteraturstudier är en skriven sammanfattning av tidiga-

re funna kunskaper inom ett givet forskningsområde. I litteraturstudier kartläggs littera-

turen som granskats kritiskt och analyserats. Vidare anser Polit och Beck (2004) att lit-

teraturstudier främst bör stödjas på vetenskaplig forskning och för att inte feltolka sitt 

resultat används förstahandsreferenser. Nyberg (2000) beskriver litteraturstudier med 

begreppet informationssökning, då information finns i olika former och inte bara i 

böcker som sådana. Med systematisk sökning använder sig forskaren av datorns hjälp, 

där artiklar, litteratur och rapporter söks med sökord i kombination med andra sök- ter-

mer. Manuell sökning har gjorts via referenslistor i både artiklar och böcker, denna typ 

av sökning kallas enligt Nyberg (2000) för kedjesökning. Detta innebär att informatio-

nen söks via källor som använts i tidigare forskning.  
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Artiklar söktes på biblioteken på Högskolan i Vänersborg och på Uddevalla Sjukhus. 

Databaserna som användes för studien var: Academic Search Elite och CINAHL. Polit 

och Beck (2004) förespråkar databasen CINAHL som en bra sökmotor för forskande 

sjuksköterskor, då denna täcker ett brett fält om bland annat sjuksköterskans omvård-

nad. De sökord som användes var: critical care nursing, critical ill patient, enteral feed-

ing, head injury, nursing, nursing care, nutrition, nutritional status, nutri- tional support, 

parenteral, trauma, traumatic brain injury. För att begränsa antalet artiklar kombinerades 

ovannämnda sökord. 

 

 

TABELL 1. Översikt  av databassökning. 

 

Databas Sökord Antal träffar 
Academic Search 
Elite 

Nutrional support, nursing 42 

Academic Search 
Elite 

Traumatic brain injury 964 

Academic Search 
Elite 

Traumatic brain injury, nursing 23 

Academic Search 
Elite 

Traumatic brain injury, nutrition 4 

Academic Search 
Elite 

Parenteral, nutrition, nursing 50 

Academic Search 
Elite 

Trauma, nutrition 31 

Academic Search 
Elite 

Enteral feeding, critical ill patient 78 

CINAHL Nursing care 4489 
CINAHL Trauma, nutrition, nursing care 0 
CINAHL Trauma, nutrition 4 
CINAHL Critical care nursing, nutrition, 

head injuries 
56 

CINAHL Head injuries, nutritional status 4 
 
 

Urval 
 

Sökningen av artiklarna begränsades till tidsperioden 1994 till 2004. Denna begränsning 

gjordes för att få ta del av så aktuell forskning som möjligt. För att lättare förstå artik-

larnas innehåll valdes endast artiklar publicerade på engelska eller på något av de skan-

dinaviska språken. Ett annat inklusionkriterium var att artiklarna var vetenskapligt 

granskade och studierna empiriskt genomförda. En vetenskaplig artikel bör enligt Karo-

linska institutets universitetsbibliotek vara tillförlitligt publicerad, ha granskats av ett 
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vetenskapligt råd och vara lättillgänglig för forskare (Hansson 2002). Av 15 framtagna 

artiklar till resultatdelen användes nio. De sex artiklar som exkluderades motsvarade 

inte studiens syfte, dessutom användes ytterligare fem artiklar från Krakau. Resultatet 

bygger på 14 artiklar, vilka redovisas i tabell 2. Av artiklar erhållna från Krakau exklu-

deras ett större antal på grund av artikelns ålder och att innehållet inte motsvarade arbe-

tets syfte. Dessutom var många av artiklarna allt för medicinskt och farmakologiskt in-

riktade. Ett flertal artiklar var litteraturstudier, likaså valdes de artiklar bort som endast 

berörde barn. 

 

 

TABELL 2. Översikt av analyserade artiklar  

 

Författare, år, arti-
kelns namn,  

Syfte Metod Urval 

Akkersdijk, WL., Rouke-
ma. & Werken, C. (1998). 
Percutaneous endoscopic 
gastrostomy for patient 
with severe cerebral injury. 

Att fastställa fördelar med tidig 
insättning av PEG i relation till 
komplikationer. 

Retrospektiv kvalitativ 
studie. 

22 män, 2 kvinnor. 
Medelålder 33 år. 
Alla svårt skadade 
genom trafikolyck-
or. 

Aquilani, R.,Viglio, S., Ia-
darola, P., Guarnaschelli, 
C., Arrigoni, N., Fugazza, 
G., Catapano, M., Boschi, 
F., Dossena, M. & Pasto-
ris, O. (2000). Peripheral 
plasma amino acid abnor-
malities in 
rehabilitation patients with 
severe brain injury. 

Att undersöka aminosyreprofilen 
hos hjärnskadade. 

Deskriptiv kvalitativ stu-
die. 

11 patienter, 6 
män, 5 kvinnor. 
Medelålder 34,6 år. 

Borzotta, A., Pennings, J., 
Papasedero, B., Paxton, J., 
Mardesic, S., Borzotta, R., 
Parrot, A. & Bledsoe, F. 
(1994). Enteral versus par-
enteral nutrition after se-
vere closed head injury. 

Att undersöka effekterna av väg-
ledande nutritionsbehandling. 

Kvalitativ randomiserad 
studie. 

59 patienter med 
Glasgow Coma 
Scale < 8. 

Cooper, N. (1998). Audit 
in clinical practice: evalu-
ating use of a nutrition 
screening tool developed 
for trauma nurses. 

Att granska jämförelser mellan 
specifika nutritionsjournaler i 
förhållande till praktiken. 

Kvalitativ studie. 48 granskade om-
vårdnadsplaner. 

Flakoll, P., Wentzel, L. & 
Hyman, S. (1995). Protein 
and glucose metabolism 
during isolated closed-
head injury. 
 
 

Studiens syfte var att definiera 
hur specifik processer i protein-
metabolismen är och dess bi-
dragande orsak till  ökad kväve-
utsöndring. 

 Kvantitativ studie. 7 patienter, 6 män, 
1 kvinna, i åldrarna 
21-61 år. Glasgow 
Coma Scale < 8. 

Grossman, S. & Bautista, 
C. (2001). A transitional 

Artikeln beskriver hur sjukskö-
terskan dokumenterar nutrition 

Deskriptiv retrospektiv 
och datoriserad studie i 

119 patienter på en 
intensivvårdsavdel-
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feeding protocol för criti-
cally ill patients. 

och införande av  mer  
laborationsprover i nutritionssta-
tuset. 

två delar. ning. 

Klodell, C., Carroll, M., 
Carrillo, E. & Spain, D. 
(2000). Routine intragas-
tric feeding following 
traumatic brain injury is 
safe and well tolerated. 

Att granska upplevda erfarenhe-
ter med PEG och intragastriellt 
näringsintag hos patienter med 
traumatisk hjärnskada och för att 
fastställa säkerhet. 

Retrospektiv kvalitativ 
studie. 

118 patienter med 
måttlig till svår 
traumatisk hjärn-
skada. 
Medelålder 36 år. 

Manias, E. & Street, A. 
(2001). Nurse-doctor inter-
actions during critical care 
ward rounds. 

Beskriver att sjuksköterskan inte 
synliggörs på avdelningsronder 
med läkare. 

Etnografisk studie. 6 deltagande sjuk-
sköterskor. 

McCarter, T., Condon, S., 
Aguilar, R., Gibson., D. & 
Chen, Y. (1998). Random-
ized prospektive trial of 
early versus delayed feed-
ing after percutaneous en-
doscopic gastrostomy 
placement 

Syftet med studien var att fast-
ställa säkerheten av tidig nutri-
tion efter insättning av PEG 

Randomiserad prospektiv 
studie. 

112 patienter, 63 
män, 49 kvinnor. 
Medelålder 63 år 
med olika variatio-
ner av diagnos. 

Ott, L., Annis, K., Hatton, 
J., MsClain, M. & Young, 
B. (1999). Postpyloric en-
teral feeding costs for pa-
tient with severe head in-
jury: blind placement en-
doscopy, and PEG/J versus 
TPN. 

Beskriver fördelar och nackdelar, 
samt olika former av enteral nu-
trition för patienter med svår 
hjärnskada. 

Retrospektiv kvalitativ 
studie. 

57 patienter med 
svåra hjärnskador i 
åldrarna 9-95 år. 
Medelålder 34 år. 

Perry, L. (1997). Nutrition: 
a hard nut to crack. An ex-
ploration of the knowl-
edge, attitudes and activi-
ties of qualified nurses in 
relation to nutritional nurs-
ing care. 

Undersöker attityder och nutri-
tionsrelaterade kunskaper och 
aktiviteter hos allmänsjukskö-
terskan. 

En tvådelad studie, en en-
kätstudie och en kvalita-
tiv. 

Granskning av 114 
vårdplaner. 92/110 
sjuksköterskor sva-
rade på enkätfrå-
gorna. 

Saxe, J., Ledgerwood, A. 
& Lucas, C. (1994). Lower 
esophageal sphincter dys-
function preludes safe gas-
tric feeding after head in-
jury. 

Att identifiera nedre esofaguss-
finkterns roll i samband med 
komplikationer. 

Kvalitativ studie. 16 patienter med 
Glasgow Coma 
Scale < 12. 
Medelålder 32 år. 

Swanson, R. & Winkel-
man, C. (2002). Special 
feature: exploring the beni-
fits and myths of enteral 
feeding in the critically ill. 

Artikelns syfte var att motivera 
sjuksköterskor till att inte försena 
tidig enteral nutrition. 

Fallbeskrivning med frå-
geställningar. 

Ett patientfall. 

Taylor, S. & Fettest, S. 
(1998). Enhanced enteral 
nutrition in head injury: 
effect on the efficasy of 
nutritional delivery, nitro-
gen balance, gastric re-
siduals and risk of pneu-
monia. 

Att undersöka vikten av att inte 
avbryta pågående enteral nutri-
tion och hur adekvat enteral. 

Randomiserad kvalitativ 
studie. 

82 patienter inde-
lade i två grupper. 

 
Analys 
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Backman (1998) anser att arbetet underlättas om en viss struktur av kategorisering för-

bereds innan observationen påbörjas med utgångspunkt utifrån frågeställningar och syf-

te. Samtliga artiklar lästes av författarna i sin helhet. Meningsbärande enheter och ut-

tryck i artiklarnas textenheter, utifrån syfte och frågeställningar bildade koder. Dessa 

koder var PEG, TPN, enteral nutrition, dysfagi, komplikationer, sjuksköterskans om-

vårdnad vid nutrition, trauma samt proteiner och fett. Koderna sammanfördes efter 

gemensam nämnare och formade kategorier, vilka kom att bli enteral/parenteral nutri- 

tion, kroppens näringsbehov/energibehov, metabolism, katabolism, dysfagi, sjuk- skö-

terskans ansvar och kunskap om nutrition. Kategorierna bildade senare temana nutrition 

vid traumatisk hjärnskada samt sjuksköterskans omvårdnad. Kategorin dysfagi exklude-

rades senare då författarna fann att dysfagi inte är aktuellt i ett akut skede. Graneheim 

och Lundman (2004) anser att bilda kategorier är kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. 

Författarna använde Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys för att erhålla de 

kategorier som framstod ur textenheterna. Kategorier beskrivs som en grupp av innehåll 

vilka har en gemensam nämnare. Med detta menas att inga data kan hamna under två 

olika kategorier, eller mellan två kategorier. Genom att dela in och analysera texten ut-

ifrån koder, kategorier och teman ökas studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

 

Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet avgörs utifrån hur noggrann forskaren är vid den bearbetade informationen. 

Reliabilitet är den grad av överensstämmelse mellan mätningar med samma mät- 

instrument. För att öka reliabiliteten i uppsatsen lästes artiklarna ett flertal gånger av 

båda författare. Innehållet uppfattades på likvärdigt sätt och var överensstämmande. 

Vidare är det lika viktigt med en hög reliabilitet som en hög validitet. Validitet avser 

mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att mätas enligt Olsson och Sörensen 

(2001). Validitet/trovärdighet uppnåddes i uppsatsen då författarna analyserade result- 

atet enligt Graneheim och Lundmans analysmodell. 

 

 

Etiska aspekter 
 



 1313

Vid forskning bör undersökningar göras sanningsenligt för att ge en rättvis bild av det 

fenomen som forskarna undersöker. I resultatet får inte data fabriceras eller falsifieras. 

Vidare får en forskare inte plagiera eller utnyttja andra forskares arbeten eller data. De 

källor som används i uppsatsen är korrekt refererade i både resultat och referenslista 

(Nyberg, 2000). 
 

 

RESULTAT 
 
Ökat energi- och näringsbehov hos traumatiskt hjärnskadade 
 

Ett flertal studier visar att patienter med en traumatisk hjärnskada kommer i en katabol 

fas med en negativ kvävebalans som följd, beroende på ett hypermetaboliskt tillstånd.  

Malnutrition utgör då en risk (Borzotta, Pennings, Papasadero, Paxton, Mardesic, Bor-

zotta, Parrott & Bledsoe, 1994; Flakoll, Wentzel & Hyman, 1995; Taylor & Fettes, 

1998). Energiförbrukningen hos den hjärnskadade patienten är förhöjd i förhållande till 

ett normalt status, att förhindra den katabola fasen och negativa kvävebalansen är svårt. 

Ett flertal studier visar på värdet av att mäta patientens metabolism med indirekt kalo-

metri i förhållande till den basala omsättningen och därefter anpassas energi- tillförseln 

i förhållande till det framräknade energibehovet och patientens metabola behov (Borzot-

ta et al.,1994; Taylor & Fettes, 1998; Klodell, Caroll, Carillo & Spain, 2000). 

 

Traumatiska hjärnskador innebär en stressreaktion för kroppen. Kroppen svarar med att 

frisätta stresshormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin. Hormonerna har en hö-

jande effekt på blodsockret. Halterna av noradrenalin och kortisol i blodet ökade tre- 

faldigt och adrenalin ökade upp till sex gånger mer än normalt. Plasmaglukosvärdet 

ökade med 29 % över det normala värdet enligt Flakoll et al. (1995). 

 

Borzotta et al. (1994) hävdade att det är viktigt att upprätthålla en adekvat energi- och 

näringstillförsel under dygnets alla timmar för att förkorta perioden av katabolism. Högt 

protein- och kaloriintag har visats sig vara av betydelse. Ett flertal faktorer ansågs bidra 

till att patienter fick ett minskat näringsintag, bland annat uppehåll vid undersökningar 

och behandlingar samt att personal sänkte hastigheten på näringsdroppet då patienten 

hade gastrointestinala problem. Hastigheten på näringsdroppet var uträknad efter pat- 
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ientens kaloribehov och detta tog personalen ingen hänsyn till. Någon annan form av 

energitillägg gavs inte heller. Tekniska problem med sonderna som blev ofunktionella 

och fick bytas bidrog också till ett lägre energiintag (Ott, Annis, Hatton, McClain & 

Young, 1999; Taylor & Fettes, 1998). 

 

Genom att studera proteinnedbrytningen visade Flakoll et al. (1995) att nedbrytningen 

av protein hos de hjärnskadade patienterna var 2,2 gånger större än normalt, samt att 

aminosyrorna var 21 % lägre än normalt. Detta gav en ökad negativ kvävebalans och 

ökad kväveutsöndring via urinen. Studien genomfördes genom att proteinnedbrytning, 

blodsocker och andra hormonella faktorer mättes under 24-48 timmar posttraumatiskt. 

Patienterna fick då varken total parenteral nutrition (TPN) eller enteral nutrition. Dock 

fick patienterna intravenös vätska i form av glukos. Proteinnedbrytningen och den nega-

tiva kvävebalansen kan inte motas helt, men tidslängden på den katabola fasen kan för-

kortas med ett ökat proteinintag. Detta styrker Borzotta et al. (1994) i sin studie som vi-

sar att ett proteinintag upp till 2.5 g/kg/dygn under fyra veckor kan förkorta den katabo-

la fasen.  Normala proteinintag är 1-1.5 g/kg/dygn. Patienterna i studien visade en sti-

gande negativ kvävebalans under de två första veckorna, för att sedan vända nedåt, dock 

inte till helt normala nivåer. Att den negativa kvävebalansen kan vara långvarig konsta-

terade även Aquilani, Viglio, Iadarola, Guarnaschelli, Arrigoni, Fugazza, Catapona, 

Boschi, Dossena & Pastoris (2000) i sin studie. Samtliga 11 patienter i studien hade 30-

75 dagar efter skadan en minskad aminokoncentration på cirka 60 %. Viktnedgången 

var från fem till tjugo kilo på patienterna och förklarades med att skelettmuskulaturen 

minskat betydligt, vilken är den primära proteinkällan och inne- fattar till stor del ami-

nosyror. Ålder, kön och kroppssammansättning har i sig en mini- mal inverkan på prote-

innedbrytningen. Det är den svåra hjärnskadan som är den utlös- ande faktorn till en 

ökad metabolism (Borzotta et al., 1994; Flakoll et al., 1995). 

 

 

 

 

Fördelar och nackdelar med enteral kontra parenteral nutrition 
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Borzotta et al. (1994) styrker i sin studie redan tidigare funnen fakta att enteral nutrition 

används till de patienter som har svårt att äta. Orsakerna kan vara medvetslöshet och 

sväljsvårigheter. Fördelarna med att administrera nutrition enteralt i motsats till den pa-

renterala nutritionen är att tarmslemhinnan får näring och bibehåller i sin funktion. Ris-

ken för att bakterier vandrar ut genom tarmslemhinnan, så kallad translokation minskar 

och därmed minskar risken för sepsis. Den parenterala tillförseln av näring kan ha all-

varliga komplikationer som följd, såsom kateterrelaterad sepsis och metabola komplika-

tioner, samt den ovan beskrivna tarmtranslokationen. Grossman och Bautista (2001) 

fann ingen gällande rutin om patienters enterala och/eller parenterala admini- strering av 

nutrition vid kritisk sjukdom. 

 

Initialt är komplettering med parenteral nutrition att föredra, för att kunna möta den hy-

permetabola stressen (Akkersdijk, Roukema & Werken, 1998; Borzotta et al., 1994; 

Saxe, Ledgerwood, Lucas & Lucas, 1994). Upp till sex dagar efter ett trauma kan upp-

rätthållandet av en effektiv energibalans inte uppnås med enbart enteral nutrition. För att 

inte försena en optimal nutrition med ett adekvat kaloriinnehåll användes TPN som 

tillägg till den enterala nutritionen (Borzotta et al., 1994). Studien av Akkerdijk et al. 

(1998) angav även en annan orsak till att TPN används i det akuta skedet, de ansåg att 

de hjärnskadades mag-tarmkanalsfunktion var rubbad av tarmparalys och av nedsatt 

ventrikeltömning. Risken för aspiration är då stor vilket är relaterat till ett ökat tryck 

från ventrikeln och ventrikelinnehållet. 

 

Enteral näringstillförseln kan ske på olika nivåer i mag-tarmkanalen. Den kan tillföras 

via nasal sond ner i ventrikeln, nasal sond ner i övre delen av tunntarmen (jejunum) el-

ler via en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), eller som PEG med en kateter in i 

jejunum (PEG/J). Klodell et al. (2000) kommenterar i sin diskussion att forskare är 

överens om den enterala nutritionens fördelar, men att oklarheter råder angående vilken 

administreringsväg som är att föredra.  

 

Nutrition via ventrikel har visat sig fungera på olika sätt. Antingen sätts en sond ner i 

ventrikeln via näsan eller med ett ingrepp sätts en PEG in. Nasal sond används för att 

både tillföra sondnäring och tömma/kontrollera ventrikeln på maginnehåll. En nasal 

sond gör att den nedre esofagala sfinktern, den sfinkter som skiljer matstrupe och ven-

trikel, står öppen och risk för aspiration finns. Klodell et al. (2000) förespråkar PEG 
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som adminstreringssätt vid tillförsel av nutrition vid traumatiska hjärnskador. I deras 

studie har 114 patienter med GCS-poäng på mindre än 12 fått en PEG, i 111 av patient-

fallen fungerade detta bra. Fördelen med PEG är att patienten slipper att ha en slang ge-

nom näsan. Den esofagala sfinktern är stängd och ur en psykologisk synvinkel är det na-

turligare att tillföra föda direkt via magen (Akkersdijk et al. (1998). 

 

Borzotta et al. (1994) anser är att nutrition via jejunum är att föredra. Den långsamma 

tömningsfunktionen av ventrikeln gör att tillförsel att sondnäring inte kommer vidare i 

mag/tarmkanalen. Administreringen kan ske på två olika sätt, antingen via en sond ge-

nom näsan ner i jejunum eller med en PEG/J. Borzotta et al. (1994) visade att tio % av 

patienterna som hade en nasojejunal sond aspirerade. Den nedre esofagala sfinktern är 

nedsatt i ett tidigt skede av skadan. Sfinkterns funktion är relaterad till vilken poäng pa-

tienten har på Glasgow Coma Scale (GCS), ju lägre GCS desto sämre funktion. När inte 

sfinktern fungerar som brukligt, ökar risken för aspiration av magsaftsinnehåll och 

sondnäring, därför förordade de att sondnäring bör administreras via en PEG/J (Saxe et 

al., 1994). 

 

 

Komplikationer vid enteral näringstillförsel 
 

Enteral nutrition är förknippad med ett mindre antal allvarliga komplikationer, såsom 

aspirationsrisk, besvär från mag-tarm kanalen och även teknisk-mekaniska problem. 

 

Diarré, kramp (kolik) och reflux av maginnehåll är komplikationer från mag-tarm- ka-

nalen. Diarré var den mest frekventa komplikationen, åtta av 23 patienter hade besvär 

under de två första veckorna. Orsakerna till diarréerna berodde ofta på antibiotika- be-

handling och intolerans av sondnäringen. Det är av vikt att utreda vad som orsakar diar-

ré. Ofta kan det bero på intolerans mot sondnäringen vilket är lätt att avhjälpa med utby-

te av märke/sort på sondnäringen. Feacesodling tas för att utesluta infektionen Clostri-

dium Difficile (Borzotta et al., 1994). Att tillföra sondnäring i ventrikeln eller i tunn-

tarmen var ingen faktor som var avgörande för de gastrointestinala komplika- tionerna 

(Ott et al., 1999). 
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Aspiration av maginnehåll till lungorna är en komplikation som ökar risken för lungin-

flammation. Forskare har synpunkter på hur sondnäringen bör administreras för att und-

vika aspiration (Borzotta et al., 1994; Klodell et al., 2000; Ott et al., 1999; Saxe et al., 

1994). Saxe et al. (1994) rekommenderar en PEG/J på grund av en försämrad nedre eso-

fagal sfinkter medan Klodell et al. (2000) menar att det är omvårdnaden som är avgö-

rande för om patienter med PEG ska aspirera. I deras studie var det fyra procent av pati-

enterna som fick problem med aspiration. Ott et al. (1999) såg i sin studie att 14 % av 

patienterna fick aspirationspneumoni vid enteral sondtillförsel. Det var ingen skill- nad 

på om sonden var placerad i ventrikeln eller i jejunum.  

 

En annan faktor som Taylor och Fettes (1998) undersökte var hur mängden enteral 

sondnäringen påverkade risken för aspiration. En grupp fick 15 ml/h och en annan fick 

50-80 ml/h. Sondnäringen administrerades via en nasal ventrikelsond och i studien fann 

de ingen skillnad i frekvens av aspirationspneumoni, endast en patient per grupp aspire-

rade. Aspirationskomplikationen kan även bero på ventrikelns dysfunktion då tömnings- 

hastigheten är nedsatt. Ventrikeln blir mättad på vätska och innehållet backar upp i eso-

fagus. De patienter som fick sondnäring tidigt, fyra timmar efter insättning av PEG, un-

dersöktes i en studie av McCarter, Condon, Aguilar, Gibson & Chen (1998). Under det 

första dygnet hade en fjärdedel av patienterna en ökad residualvolym av ventrikelns in-

nehåll. Patienterna hade vid mätning fyra timmar efter administrering hälften av sond-

näringen kvar i ventrikeln av sondnäringen. Andra dygnet hade gruppen en fortsatt ökad 

residualvolym. I den grupp som startade sin sondnäring på andra dygnet, hade endast 13 

% av patienterna ett ökat ventrikelinnehåll (McCarter et al. 1998). 

 

Komplikationer beroende på tekniska och mekaniska problem uppstår då patienterna 

drar ut sonden, eller då sonden inte längre är funktionell. Studier visar på likvärdiga re-

sultat, cirka 27 % av patienterna har vid minst ett tillfälle själva dragit ur sonden, detta 

ansågs vara ett stort problem. De patienter som drog ur sina sonder hade en nedsatt kog- 

nitiv förmåga och var ofta förvirrade och agiterade med svårigheter att ta till sig instruk-

tioner ( Borzotta et al., 1994; Ott et al., 1999).    

Omvårdnad vid nutrition 
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Sjuksköterskans ansvar vid nutrition finns beskrivet i Socialstyrelsens allmänna råd, 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor (SOSFS, 1995:5). Det råder 

olika meningar om vem som har ansvar för patientens nutritionsstatus I ett fråge- formu-

lär till 110 sjuksköterskor, där 92 svarade, frågade hon om vilken profession som hade 

huvudansvaret för patienternas nutrition. 71 % av sjuksköterskorna svarade att det har 

sjuksköterskan, 19,5 % svarade dietisten och nio % svarade att ansvaret är läkarnas 

(Perry, 1997).  Manias och Street (2001) såg i sin studie att sjuksköterskor upplevde att 

de inte vara behövda av läkare. Sjuksköterskorna upplevde att läkare inte ansåg att om-

vårdnaden var viktigt och de hade också svårt att få fram patientens och närståendes 

frågor och önskemål vid ronder.  

 

I sjuksköterskans ansvar ingår att tidigt kunna identifiera patienters metaboliska och nu-

tritiva status, då den ökade katabolismen leder till vävnadsförluster, detta för att kunna 

minimera risker för komplikationer (Cooper, 1998; Grossman & Bautista, 2001). Perry 

(1997) kom fram till att sjuksköterskor ansåg att nutritionsbedömningar var deras ansvar 

och en viktig del i omvårdnaden. Cooper (1998) undersökte i vilken omfattning sjuk-

sköterskor fastställer nutritionsstatus på en traumaavdelning. Där kartlades 48 pat- ien-

ters journaler. I 32 av journalerna fanns ett nutritionsstatus, men endast 75% av dessa 

var gjorda inom 24 timmar efter patienternas ankomst till avdelningen. Efter sju dagar 

gjordes en ny bedömning av patienternas nutritionsstatus, då hade endast 11 patienter 

fått ett nytt status. Orsaker till att bedömningen blir fördröjd eller inte utförd uppges av 

sjuksköterskorna vara tidsbrist, glömska, behandlingar eller att sjuksköterskan inte sett 

patienten äta (Cooper, 1998). När Perry (1997) ville ha respons på påståendet ”It is not 

important to assess the nutritional status of every patient admitted to the ward” höll 65 

av 92 sjuksköterskor med. De sjuksköterskor som inte höll med i påståendet, var sjuk- 

sköterskor med minst tio års erfarenhet. 

 

Grossman och Bautista (2001) gjorde en jämförelse av patienters metabola och nutritiva 

status före och efter att sjuksköterskor fått utbildning i och träning på att använda ett 

speciellt instrument för att fastställa nutritionsstatus. I det speciella nutritionsinstru- 

mentet ingick det att mäta kvävebalans och albuminvärde samt använda vikten på pati-

enten som en värdefull parameter. De fann en positiv trend och effektivitet och fastslog 

vikten av utbildning och fortbildning för personal. Vikten av att analysera kvävebalans, 
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patienters energi och proteinbehov, samt återupprepa dessa mätningar under några 

veckor är av betydelse enligt Borzotta et al. (1994). 

 

Att väga patienter är en parameter för att fastställa nutritionsstatus. I en studie gjord av 

Perry (1997) undersöktes 141 patientjournaler och fann att vikt var tagen på 69 % av pa-

tienterna. Viktkontrollerna var mer frekvent tagna på de elektiva patienterna. Av de 

sjuksköterskor som svarade på enkätstudien uppgav 63 % att de använde vikten på pati-

enten som en del för att erhålla ett nutritionsstatus. En följdfråga var om sjuk- sköters-

korna vägde patienten mer än en gång under vårdtiden, 83 % av sjuksköterskorna sva-

rade att de vägde patienterna mer än en gång, men Perry (1997) fann att patientens vikt 

endast var dokumenterat i sex % av journalerna. 

 

 

Omvårdnad vid sondmatning 
 

För att patienten inte ska aspirera höjs sängens huvudända i en 30˚- 45˚ vinkel. Efter 

sondmatningen bör patienten vara kvar i den ställningen i ungefär två timmar (Klodell 

et al., 2000; McCarter et al., 1998). Innan administreringen av sondnäringen påbörjas 

förvissar sig sjuksköterskan om sondens läge. En sond som är avsedd för ventrikelbruk 

kan, om den är nedsatt för långt, följa med de peristaltiska rörelserna ner i jejunum. 

Sondnäringens mängd som administreras har betydelse, eftersom ventrikeln kan ta emot 

en större mängd på en gång än jejunum (Swanson & Winkelman, 2002).   

 

Det fanns orsaker till att sjuksköterskor inte administrerade enteral nutrition menade 

Swanson och Winkelman (2002). En orsak var att sjuksköterskor ansåg att mag- tarm-

kanalen är i paralys och att den bör vara igång med tarmljud, innan den kan ta emot 

sondnäring. Det kommenterar Swanson och Winkelman med att andra studier visar att 

mag-tarmkanalen behöver en dos mat för att starta, efter den har varit i paralys.  

 

 

 

DISKUSSION 
 



 2020

Metod  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vikten av nutritionsbehandling i ett akut 

skede av traumatiskt hjärnskadade patienter. Den litteratur som använts för studien byg-

ger på aktuell forskning vilket var ett av författarnas inklusionskriterium. Litt- eraturen 

är nypublicerade, endast ett fåtal artiklar var utgivna i mitten på 1990-talet. En svårighet 

var att hitta empiriska studier om omvårdnad i samband med traumatisk hjärnskadade 

patienter. En intressant iakttagelse var att de artiklar som innehöll omvårdnad var skri-

ven av kvinnor, medan de artiklar som var skrivna av män oftast var mer inriktade på 

medicinska och farmakologiska aspekter.  

 

Underlaget för resultatdelen bygger endast på studier av traumatisk hjärnskadade pati-

enter ifrån andra delar av världen, studier gjorda i Sverige har inte hittats. Detta tolkar 

författarna som att få eller inga studier har gjorts på svenska neurokirurgiska vårdavdel-

ningar om nutrition och traumatiskt hjärnskadade patienter. Inte heller var undersök-

ningsgrupperna av patienter tillräckligt stora för att resultatet skulle kunna vara genera-

liserbart.  

 

Författarna av uppsatsen är medvetna om att fakta har granskats i andra hand, vilket kan 

ha påverkat resultatet. För att öka trovärdigheten har data granskats, tolkats och diskute-

rats av båda författarna.  Patel och Davidsson (2003) anser att det är en fördel att be nå-

gon som är väl insatt på problemområdet granska innehållet för att säkerställa validite-

ten, till det har handledaren bidragit. 

 

En litteraturstudie medför ofta inga etiska dilemman, men de etiska värderingar förfat-

tarna reagerade över var att de studierna som utgör underlag för resultatet är på patienter 

med en traumatisk hjärnskada och ett sänkt medvetande, eller till och med i ett komatill-

stånd och därmed inte kan uttrycka sitt deltagande i den pågående studien. Enligt Ols-

son och Sörensen (2001) är det ett krav att patienten erhåller information om projektets 

syfte, upplägg, beskrivning av de metoder och moment som ingår, samt en noggrann 

beskrivning av innebörden för patientens medverkan. Information om eventuella risker, 

skada och obehag ingår, likaså är deltagandet frivilligt och patienten har rätt att avbryta 

sin medverkan när han så vill, utan negativa följder för patienten (Olsson & Sörensen, 

2001). 
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Resultat 
 

Utifrån resultatet kan författarna se att inga tveksamheter råder om huruvida forskarna 

är överens om vikten med en tidig och adekvat nutritionsbehandling av patienter med en 

traumatisk hjärnskada. Men på vilket sätt näringstillförseln kan administreras finns me-

ningsskiljaktigheter. Ur resultaten kan inte heller utläsas att den ena metoden är mer 

fördelaktig än den andra. Detta styrker även Pepe och Barba (1999) och Esper (2004) 

som också påpekar vikten av en tidig nutritionstart, dels för att minimera riskerna för 

sepsis, dels för att minska förlust av kroppsmassa. Tidig nutrition hos traumatiska hjärn-

skador har visats sig vara ett avgörande skydd mot dessa komplikationer och kan klart 

bekämpa utvecklingen av malnutrition (Pepe & Barba, 1999; Esper, 2004). 

 

 

Hellre maten i tarmen än i armen 
 

Utifrån resultatet kan författarna av uppsatsen utläsa att TPN föredras för att möta den 

akuta katabola stressen posttraumatiskt. Då det är svårt att möta näringsbehovet hos 

traumatiskt hjärnskadade under de första dygnen används TPN som en effektiv nutri- 

tionsmetod för upprätthållandet av nödvändigt kaloriintag, vätska och elektrolyter. 

Nackdelar med TPN är allvarliga komplikationerna som sepsis, pneumothorax och em-

bolism, samt elektrolytrubbningar (Esper, 2004; Pepe & Barba, 1999; Wilson, Dente & 

Tyburski, 2001). 

 

Författarna av uppsatsen anser att det mest naturliga sättet att tillföra näringen är genom 

mag-tarmkanalen både ur psykologiska och fysiologiska aspekter. Har patienterna en 

fungerande mag-tarmkanal är enteral nutrition ett bra administreringssätt att tillföra när-

ing på, dels på grund av att komplikationerna inte är så allvarliga som vid TPN, dels för 

att den enterala nutritionen kostnadsmässigt är lägre. Enteral nutrition är att föredra då 

näringen tillförs direkt till mag-tarmkanalen och kan på så sätt behålla digestions- sy-

stemet fysiologiskt intakt. Genom att föda tarmen, reduceras riskerna för bakterier att 
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passera över till tarmflorans slemhinna, vilket kan orsaka infektioner (Collins & Navar-

re, 2003).  

 

Komplikationer vid enteral nutrition beskrivs i ett flertal studier, men det råder ingen 

enighet hur dessa kan förhindras. Diarré är en av de mest frekventa komplikationer. En 

del forskare säger att fibrer i sondnäringen kan motverka diarré, medan andra studier vi-

sar att det har en minimal betydelse. Var sonden är placerad i mag-tarmkanalen kan ha 

betydelse för att minska diarréerna, men någon gemensamt samstämmighet finns ej (Li-

vingston, Seamons & Dalton, 2000; Pancorbo- Hidalgo, Garcia-Fernandez & Ramirez-

Perez, 2001; Williams & Leslie, 2004). 

 

Aspiration är en komplikation som kan bli allvarlig. Administration av sondnäring i 

ventrikel eller i jejunum har inte någon betydelse för aspirationsrisken, utan mer om 

kroppsställningen på patienten i bädden. Med en upphöjd huvudända kan aspira- tions-

risken minimeras. Detta kan däremot vara en svårighet hos de hjärnskadade patienterna, 

eftersom de ofta är ordinerade planläge (Livingston et al., 2000; Pancorbo- Hidalgo et 

al., 2001; Williams & Leslie, 2004). Kunskaper om komplikationer och hur dessa kan 

undvikas är en del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Författarna är eniga om att en 

fast gemensam behandlingsplan underlättar kvalitetsarbetet. Fasta rutiner för åtgärder 

när patienter eventuellt drabbas av komplikationer kan kvaliteten på den ent- erala nutri-

tionen upprätthållas på avdelningsnivå (Williams & Leslie, 2004). 

 

 

Nutritionsansvarig sjuksköterska 
 

I alla sjuksköterskors omvårdnadsansvar ingår det att tillgodose patientens närings- och 

nutritionsbehov (SOSFS, 1995:5). Författarna menar att det kan vara värdefullt för en 

sjukvårdsavdelning att ha en specifik nutritionsansvarig sjuksköterska. Denna nutritions 

ansvariga sjuksköterska bör hålla sig ajour med den senaste forskningen inom nutri-

tionsområdet. Williams och Leslie (2004) skriver att sjuksköterskan ofta arbetar på ren 

rutin i stället för att grunda sin omvårdnad på gällande forskning. På avdelningen kan 

nutritionssjuksköterskan senare förmedla sina nya rön och rutiner genom kontin- uerliga 

informationsmöten (Olsson, Bergbom-Engberg & Åhs (1998).  
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Sjuksköterskan har en nyckelroll för en lyckad och god enteral nutrition. Hon är den 

person som är i fronten av patientens omvårdnad. Hon har ansvaret för patientens om-

vårdnad, samt att de mål som är uppsatta för nutritionen nås. Det är viktigt att ha ett 

nära samarbete med övrig personal runt patienten. Den övriga personalen, som under-

sköterskor och sjukgymnaster, bör tillika vara insatta i patientens plan för nutrition ( Li-

vingston et al., 2000; Williams & Leslie, 2004).  

 

 

Nutrition ett oprioriterat område hos sjuksköterskor 
 

Författarna hävdar att kontinuerlig utbildning inom nutrition kan bidra till att sjukskö-

terskor får ökad kunskap inom nutrition och blir bättre på att fastställa nutritionsstatus. I 

allmänhet har sjuksköterskor kunskaper om vad som är en sund och näringsriktig kost, 

men att energibehovet ser annorlunda ut vid sjukdom och trauma saknas det ofta kun-

skap om, detta styrker även Perry (1997) och Olsson et al. (1998).  

 

Då sjuksköterskor utför en riktig och adekvat nutritionsbehandling hos patienter med en 

traumatisk hjärnskada, bör hon ha en förståelse för bakomliggande patofysiologi, likväl 

som kunskaper om de komplikationer som kan uppstå då nutritionen är otillräcklig 

(Woodward, 1996). Att fastställa nutritionsstatus på de patienter som är i riskzonen att 

bli malnutrierade är en omvårdnadsåtgärd som bör högprioriteras. Rutiner för nutri-

tionsstatus är ofta bristfälliga på avdelningar. I bästa fall utförs ett nutritionsstatus på de 

patienter som redan är malnutrierade. Orsaker till att nutritionsstatus inte upprättas är att 

det inte prioriteras av sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. Tidsbrist anges också om en 

orsak till att nutritionsstatus inte upprättas (Aagaard, 1998; Olsson et al., 1998). Kun-

skap i att räkna ut patienters energibehov, anser författarna är en enkel och viktig hand-

ling i omvårdnadsarbetet. Det finns manualer till hjälp för att räkna ut varje patients 

energibehov utifrån sjukdom och trauma (Hessov, 2001). Sjuksköterskor har svårt räkna 

ut energibehov hos patienter och önskar sig därför mer kunskaper inom detta område 

(Aagaard, 1998; Olsson et al., 1998).  

KONKLUSION 
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Patienter med en traumatisk hjärnskada befinner sig i både en medicinsk och omvård-

nadsmässig instabil situation. Den förhöjda energiförbrukningen leder till ned- brytning 

av kroppsvävnader. Målsättningen med en tidig och adekvat nutritions- behandling är 

att minska vävnadsförlusterna och förkorta den katabola fasen. Tidig och adekvat nutri-

tion hos traumatisk hjärnskadade patienter kan även ha en betydande påverkan på infek-

tionsfrekvensen och de komplikationer som följer denna. Rätt nutritionsbehandling kan 

vara avgörande för patientens överlevnad och återhämtning, men balansgången att möta 

nutritionsbehovet och katabolismen är svår. Det råder dock oenigheter huruvida nutri-

tionsbehandling hos traumatiskt hjärnskadade patienter tillfredsställs. 

 

Få studier har funnits om sjuksköterskans omvårdnadsansvar- och funktion i samband 

med nutrition. Ett förslag till framtida forskning är en svensk empirisk studie om hur 

sjuksköterskor på vårdavdelningar fastställer nutritionsstatus, huruvida nutritionsstatus 

utgör underlag för omvårdnaden samt hur status revideras. Likaså hade det varit intre- 

ssant att kartlägga vilka riktlinjer för nutrition som finns på svenska sjukhus.  
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