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Kritiskt sjuka patienter riskerar att utveckla malnutrition och ska erhålla nutritionsstöd i 
form av enteral nutrition (EN) och parenteral nutrition (PN). Trots att flödesscheman 
för EN används på många intensivvårdsavdelningar får patienter sällan 100 % av 
ordinerat kaloribehov. Syftet med denna studie var att utvärdera införandet av 
flödesschema för enteral nutrition på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA). 
Som metod valdes en retrospektiv, kvantitativ studie. En granskning av journaldata från 
förgruppen (n =28), fem månader innan införandet av flödesschemat och data ifrån 
eftergruppen (n =20), fem månader efter införandet av flödesschemat har gjorts. En 
journalgranskningsmall användes vid insamlandet av data. Det som granskades är 
starttid av EN, antalet kalorier administrerat via EN, PN och EN+PN. Vidare 
granskades mängd ventrikelaspirat, frekvens av avföring och observerade avbrott av 
EN. Införandet av flödesschema för EN visade att eftergruppen administrerades totalt 
mera kalorier än om inte flödesschema användes. Eftergruppen administrerades 
signifikant mera kalorier via EN+PN och via PN enskilt. Skillnaden mellan ordinerade 
kalorier och administrerade kalorier var mindre i eftergruppen. EN startades några 
timmar senare i eftergruppen och förgruppen administrerades mera kalorier via EN. 
Eftergruppen redovisar signifikant mindre mängd ventrikelaspirat, och kräkning 
bredvid sond var mindre frekvent i eftergruppen. Fortsatt forskning behövs med RCT-
studier som evidensbaserar flödesschema för EN. 
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Critically ill patients have a risk to develop malnutrition and should receive nutritional 
support in the form of enteral nutrition (EN) and parenteral nutrition (PN). Although the 
nutritional algorithms of EN are used in many intensive care units, patients rarely 
receive 100 % of the prescribed caloric needs. The purpose of this study was to evaluate 
the introduction of algorithm for enteral nutrition at a neurosurgical intensive care unit 
(NICU). As method, a retrospective structured survey of the medical record was 
chosen. A comparison of recorded data from the control group (n= 28), five months 
before the introduction of the nutritional algorithm and from the intervention group 
(n=20), five months after the introduction of the nutritional algorithm had been made. A 
protocol for the medical record review was used when gathering data. The start time of 
EN was examined and the number of calories administered by EN, PN and total by EN 
+ PN. Further the amount of gastric residual volumes was examined, frequency of stool 
and observed interruption of EN. The use of a nutritional algorithm contributed to a 
larger administration of total calories for the intervention group compaird to when no 
algorithm are used. The intervention group received significantly more calories from 
EN and PN combined and PN individual. The difference between the calories 
prescribed and administered calories was lesser in the intervention group. EN started a 
few hours later in the intervention group and the control group received more kalories 
from EN. The intervention group reported significantly less gastric residual volumes, 
and vomiting episodes was less frekvent in the intervention group. Future research are 
needed with a RCT-study to evidensbase algorithm för EN. 
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INLEDNING 
 
Nutrition är livsnödvändig för att främja hälsa och förebygga sjukdom (Mowe et al 
2008). Trots det är många patienter inneliggande på sjukhus runt om i Europa 
undernutrierade (Howard et al. 2006). Det är välkänt att det inom intensivvården är 
svårt att tillfredställa patienternas nutritionsbehov, trots att nutritionsstöd administreras 
i form av enteral nutrition (EN) (Mossberg 2006), i kombination med parenteral 
nutrition (PN) (Kreymann et al. 2006; Denes 2004; Heyland et al. 2003). 
Flödesscheman för EN används på många intensivvårdsavdelningar i Europa men stora 
problem finns fortfarande att uppnå ordinerat kaloribehov (Fulbrook et al. 2007). 
Malnutrition hos inneliggande patienter leder till förlängd sjukhusvistelse, längre 
rehabilitering, försämrad livskvalitet och onödiga sjukvårdskostnader (Howard et al 
2006). 
 

BAKGRUND 
 
NUTRITION 
 
Nutrition definieras enligt Beauman et al. (2005, s. 697) som: 
”Nutrition science is the study of food systems, foods and drinks, and their nutrients 
and other constituents; and of their interactions within and between all relevant 
biological, social and environmental systems”. 
 
Nutrition är ett av människans basbehov, det förändras inte genom livscykeln och det är 
lika viktigt oberoende på om man är frisk eller har drabbats av sjukdom (Dudek 2007). 
Abraham Maslows tar i sin behovshierarki upp behovet av näring som ett av våra 
grundläggande behov (Maslow 1987).  Ett adekvat näringsintag är viktigt för att återfå 
hälsa och en av sjuksköterskans grundläggande omvårdnadshandlingar är att tillgodose 
patientens nutritionsbehov (Nightingale 1969). Virgina Henderson (1991) anser att 
omvårdnad syftar till att hjälpa enskilda individer, sjuka eller friska att så snabbt som 
möjligt återfå sitt oberoende. För att de ska återfå hälsa och tillfriskna ska 
sjuksköterskan hjälpa patienten med dennes grundläggande behov. Hon specificerar 14 
grundläggande behov av fysiologisk och psykosocial karaktär. De inkluderar bland 
annat att andas normalt, erhålla adekvat närings- och vätsketillförsel, eliminera 
kroppens avfallsprodukter och upprätthålla vila och sömn. Att tillfredställa dessa behov 
är den mest centrala uppgiften i omvårdnaden (a.a.). Även Dorothea Orem (2001) 
skriver i sin omvårdnadsteori att upprätthållandet av adekvat näringsintag är ett av åtta 
universella egenvårdsbehov som behöver tillgodoses för att en människa ska kunna 
fungera och utvecklas.  
 

Människor som är i behov av sjukvård har rätt att få en lämplig näringstillförsel som 
tillgodoser behovet av energi och näringsämnen, något som är nödvändigt för att kunna 
återfå hälsa (Mossberg 2000). Det är sjukvårdens ansvar att tillgodose patientens 
nutritionsbehov, alltså balansen mellan intaget av nutrition och behovet av nutrition för 
att undvika undernutrition eller övernutrition (Dudek 2007).  
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MALNUTRITION 
 
Definition av malnutrition enligt Soeters och medarbetare (2008, s. 708). 
‘‘Malnutrition is a subacute or chronic state of nutrition in which a combination of 
varying degrees of over- or undernutrition and inflammatory activity have led to a 
change in body composition and diminished function’’  . 
 

Malnutrition är alltså ett tillstånd av obalans mellan näringsintag och omsättning av 
näringsämnen (Jeejeebhoy 2000; Unosson 2000; Kreymann et al. 2006). Som 
definitionen ovan beskriver så kan malnutrition innebära både bristtillstånd, t.ex. 
avmagring och tillstånd som övervikt, vilket utvecklas vid för riklig näringstillförsel. 
Malnutrition förknippas dock oftast med det förstnämnda, nämligen bristtillstånd, och 
således även i denna studie (Cederholm & Mossberg 2000). Man brukar skilja på 
primär och sekundär malnutrition. Primär malnutrition uppkommer vid frånvaro av 
sjukdom medan sekundär malnutrition är kopplat till sjukdom och kallas även 
sjukdoms- relaterad-malnutrition (Stratton et al. 2003). Den underliggande sjukdomen 
och nutrition påverkar varandra. Sjukdomen i sig kan orsaka malnutrition och 
malnutrition kan i sig försämra den underliggande sjukdomen (Jeejeebhoy & Keith 
2008). 
 
Enligt Malnutritional Universal Screening Tool (MUST) finns risk för malnutrition då 
BMI är 18,5-20 eller om det finns en ofrivillig viktnedgång på 5-10 % under 3-6 
månader. Risk för malnutrition anses vara hög under följande tillstånd; då båda 
ovanstående riskfaktorer förekommer samtidigt, BMI är under 18,5 och ofrivillig 
viktnedgång överstiger 10 % (Kondrup et al. 2003).  
 
Kritiskt sjuka patienter har en försämrad absorption och har ett ökat behov av nutrition 
på grund av stora förluster ifrån sårvävnad och genom katabolism har de en ökad risk 
att drabbas av malnutrition (Mossberg 2006). Malnutrition gör att svårt sjuka patienter 
får reducerad organ- och vävnadsfunktion och minskning av kroppsmassa. Stress som 
uppkommer i samband med trauma, sepsis, inflammation och brännskador gör att 
organ- och vävnadsfunktionen fortsätter att minska och till sist når en kritisk förlust av 
kroppsmassa och funktion och resulterar i död (Jeejeebhoy 2000). Malnutrition leder 
till fysiska och psykiska konsekvenser. Fysiska konsekvenser är hypotermi, minskad 
muskelstyrka och nedsatt andningsmuskulatur med risk för pneumoniutveckling. 
Psykiska konsekvenser med depression, ångest och tappad förmåga att vilja bli frisk 
(Kurpad 2008). 
 
Studier visar att en stor del av patienter på sjukhus är malnutrierade, hela 40 % i 
Danmark (Kondrup et al. 2002). I Sverige är 30 % av patienterna som skrivs in på 
sjukhus malnutrierade (Mossberg 2006). Studier i Europa visar att 30-50 % av svårt 
sjuka patienter vid inkomst till IVA uppvisar tecken på malnutrition (Verity 1997; 
Kondrup et al. 2002; Kondrup et al. 2003). På tre neurointensivvårdsavdelningar i 
Sverige uppvisar 68 % av patienterna tecken på malnutrition och har en viktnedgång på 
10- 29 % (Krakau et al. 2007). 
 

Patienter som vårdas på neurokirurgiska intensivvårdsavdelningar, NIVA har en 
skallskada och klassificeras utifrån typ och grad av skada och medvetandetillståndet är 
oftast fluktuerande. Traumatisk skallskada uppkommer av en yttre mekanisk kraft som 
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skadar hjärnan (Saatman et al. 2008) och resulterar i intrakraniella blödningar som 
epiduralhematom, subduralhematom och intracerebralthematom (Cook et al. 2008). 
Icke-traumatisk hjärnskada uppkommer utan yttre mekanisk kraft t.ex. tumörer, 
infarkter och subaraknoidalblödningar (Chapman et al. 1999). Skallskador kan även 
involvera andra strukturer än hjärnan, t.ex. nackfraktur (Enblad & Hårdemark 2005). 
Skallskadan klassificeras med hjälp av Glasgow Coma Scale (GSC) eller Reaction 
Level Scale (RLS-85) till lindrig, måttlig eller svår skada (Maas et al. 2008). 
Skallskadade patienter har en ökad metabolism och katabolism (Pepe & Barba 1999), 
metabolismen kan vara upp till 30-35 % högre än hos andra intensivvårdspatienter på 
grund av det ökade energibehovet och skadans allvarlighetsgrad är patienter med 
skallskador en riskgrupp för att utveckla malnutrition. Undernutrition hos patienter med 
skallskador ökar rehabiliteringstiden, leder till svårigheter i mobiliseringen och 
förebygger utvecklingen av medicinska komplikationer så som trycksår, pneumoni, 
urinvägsinfektioner och venös tromboflebit (Denes 2004). 
 

NUTRITIONSBEHANDLING 
 
Nutrition är en del av rutinbehandlingen av intensivvårdspatienter och är lika viktig 
som läkemedel, andningsvård och andra behandlingar (Verity 1996; Mossberg 2006; 
Cerra 1997; De Jonghe et al. 2001). Det är läkarens ansvar att ordinera lämplig 
nutritionsbehandling efter patientens individuella behov i samråd med annan personal, 
såsom sjuksköterska, dietist, logoped och undersköterska (Dudek 2007). 
Nutritionsbehandling är en del av sjuksköterskans arbete (Marshall & West 2006). Hon 
har det yttersta omvårdnadsansvaret som utgör identifiering av eventuella problem med 
nutrition och vätskeintag, att patienten får den nutrition läkaren har ordinerat och att 
avdelningens rutiner följs (Unosson & Rothenberg 2000). Enligt 
kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom intensivvård ska 
sjuksköterskan ge omvårdnad, identifiera och dokumentera behov och problem, 
bedöma behovet och genomföra föreslagna åtgärder kring nutrition (Socialstyrelsen 
2005).  
 

Det finns olika metoder för att bedöma patientens behov av nutritionsbehandling. 
Indirekta mått för att bestämma energi- och proteinförråd fås genom att mäta 
kroppslängd, kroppsvikt, överarmens omfång och muskelomfång samt hudveckens 
tjocklek. Body Mass Index (BMI) är en metod för att mäta kroppssammansättningen, 
men ger endast ett mått på om patienten är över eller underviktig (Unosson & 
Rothenberg 2000) och bör kombineras med blodprover av serumkoncentration av 
albumin, prealbumin, transferrin och retinolbindande protein (Unosson & Rothenberg 
2000; Pepe & Barba 1999). Litteraturen visar brist på tester som mäter malnutrition 
specifikt hos kritiskt sjuka patienter (Cerra et al. 1997, Unosson & Rothenberg 2000). 
På många intensivvårdsavdelningar används Harris -Benedict formel för att räkna ut 
patientens energibehov (figur 1). Med hjälp av parametrarna längd (cm), vikt (kg,), kön 
och ålder räknas den basala energiförbrukningen ut (Harris- Benedict 1919), den ändras 
utifrån faktorer som aktivitetsnivå, stressnivå och kroppstemperatur (Mossberg 2000).  
 

Det primära målet för nutritionsterapi hos intensivvårdspatienter är att förebygga svält, 
katabolism och förhindra förlust av kroppscellmassa (Mossberg 2000), och skydda 
stödjevävnadens funktion genom adekvat tillförsel av kalorier och protein (Dudek 
2007). 
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Män:   66,5 + 13,7 x W + 5,0 x H – 6,8 x A  
Kvinnor: 65,1 + 9,6 x W + 1,8 x H + - 4,7 x A 
W = Kroppsvikt kg 
H = Kroppslängd cm 
A = Ålder år                         

Figur 1. Harris-Benedicts formel för basal energi kalkylering (Wernerman 2005, s. 460) 
 
 
De första 72-96 timmarna bör man undvika att ge för mycket energi till kritiskt sjuka 
patienter (Kreymann et al. 2006), det kan leda till att metabol stress uppkommer. Under 
den initiala, katabola fasen bör 20-22 kalorier/kroppsvikt/dygn ges (Mossberg 2006). 
Under den anabola återhämtningsfasen och patienten blivit stabilare bör 25-30 
kalorier/kroppsvikt/dygn ges för att möta nutritionskraven (Kreymann et al. 2006). Hos 
skallskadade patienter är det föreslagna energimålet 35 kalorier/kroppsvikt/dygn 
(Denes 2004). Det första alternativet av nutritionsstöd ska alltid vara vanlig mat. Energi 
och näringsintaget följs på en vätske- och kostlista. Inom intensivvården kan de flesta 
patienter inte själva tillgodose sitt nutritionsbehov utan behöver stöd (Howard et al. 
2006, Unosson & Rothenberg 2000). Enligt riktlinjerna av The European Society of 
Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) ska nutritionstöd innehålla berikad mat, 
orala näringstillskott, EN och PN (Lochs et al. 2006). Kritiskt sjuka patienter är ofta 
medvetandesänkta, och patienter som inte förväntas ha fullt oralt intag inom tre dagar 
ska enligt ESPEN guidelines få nutritionsstöd i form av tidig EN inom 24-48 timmar. 
De patienter som administreras till och med låga nivåer av EN ska administreras PN 
(Kreymann et al. 2006).  
 

Flera studier rekommenderar tidig EN inom 24-48 timmar (Kreymann et al. 2006; 
Denes 2004; Artinian et al. 2006; Heyland et al. 2003). Det har visat sig att tidig EN ger 
sänkt mortalitet (Barr et al. 2004; Artinian et al. 2006), mindre risk för infektioner 
(Kreymann et al. 2006; Heyland et al. 2003; Marik & Zaloga 2001) och förkortad 
sjukhusvistelse (Kondrup et al. 2002; Kreymann et al. 2006). Tidig EN förbättrar även 
tarmmotiliteten, sårläkning och minskar bakterie tillväxten (Heyland 1998). 
Energibehovet tillfredställs snabbare med PN (Mossberg 2001), men är associerad med 
en ökad incidens av infektionskomplikationer, som kateter relaterad sepsis (Barndregt 
& Soeters 2008) och är betydligt kostsammare än EN (Cerra 1997).  Simpson och Doig 
(2004) visar att användandet av PN har lett till minskad dödlighet trots en ökning av 
infektionskomplikationer i PN gruppen, studien visar vidare på att tidig PN kan vara 
överlägsen EN om EN inte kan startas inom 24 timmar. Heyland med medarbetare 
(2003) visar också att PN är associerad med minskad dödlighet trots en ökning av 
infektioner. 
 

Enteral Nutrition 
Studier visar att patienter sällan får 100 % av ordinerad mängd EN, en administrering 
mellan 63-76 % av det ordinerade kaloribehovet sker via EN (Adam & Batson 1997; 
Morgan et al. 2004; De Jonghe et al. 2001).  
 
Problem för att administrera rätt mängd kalorier har visat sig vara olika avbrott av EN. 
Mediantiden för avbrott är 5,23 -6 timmar per person och dag (Elpern et al. 2004 & 
O´Meara et al. 2008). Orsaker till att nutritionsmålen hos intensivvårdspatienter inte har 
uppnåtts är problem med gastrointestinal intolerans såsom illamående, kräkningar, 
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diarréer och uppsvälld buk. Andra orsaken är praktiska och diagnostiska procedurer 
som gastroskopi och röntgenundersökningar. Den tredje orsaken var avbrott av EN 
relaterat till engagemang av luftvägarna såsom intubation, extubation och 
tracheostomering. Den sista orsaken var avbrott på grund av mekaniska problem som 
stopp i sonden, felplacerade sonder och elektriska fel på sondmatningspumpen (De 
Jonghe et al. 2001). Dessa orsaker till avbrott av EN känns igen i Morgan et al. (2004) 
retrospektiva studie, skillnaden är att kirurgi och diagnostiska tester stod för nästan 
hälften av avbrotten och förklaras av att patienterna utsatts för trauma och krävde 
därmed mycket behandlingar. 
 

EN bör inte avbrytas i onödan på grund av gastrointestinal intolerans som definieras 
som höga residualvolymer i ventrikeln. Det är därför viktigt att det finns tydliga 
riktlinjer om vad som är höga residualvolymer i ventrikeln för att undvika onödiga 
avbrott (Elpern et al. 2004). Residualvolymer i ventrikeln har jämförts hos friska 
personer och kritiskt sjuka patienter. Residualvolymer över 200 ml rekommenderas 
som tecken på intolerans. Residualvolymer på 100 ml är normalt hos alla individer och 
innehåller salivsekretion och kvarvarande ventrikelinnehåll (McClave et al. 1992).  
 
Den största oron vad gäller höga residualvolymer i ventrikeln är att mikroaspirat från 
ventrikeln ska nå luftvägarna och utveckla nosocomial pneumoni (Wøien & Bjørk 
2006; Elpern et al. 2004; Metheny et al. 2008). En studie visar att under en tre dagars 
period aspirerade 93 % av patienterna minst 1 gång och att aspirationsrisken ökade om 
patienten hade två eller flera residualvolymer i ventrikeln på 200 ml eller mer, eller en 
över 250 ml. Det råder oenigheter om höga residualvolymer bidrar till utvecklingen av 
nosocomial pneumoni eller inte (Metheny et al. 2008). Marshall & West (2004) anser 
att det ger ökad potential för aspiration till lungorna medan Elpern et al. (2004) anser 
att det finns lite stöd för att höga residualvolymer leder till nosocomial pneumoni. 
 

FLÖDESSCHEMA FÖR ENTERAL NUTRITION 
 
Ett flödesschema är en plan som ger systematiska och praktiska steg i administreringen 
av EN och PN för att uppnå ordinerad kalorimängd. Resultaten ska kunna mätas och 
utvärderas (Wøien & Bjørk 2006). Flödesschemat används som en guide för att hjälpa 
läkare, sjuksköterskor och dietister i administreringen av EN och PN (Pinilla et al. 
2001). De flesta flödesscheman bygger på avancemang eller uppehåll av EN beroende 
på volym av ventrikelaspirat (Wøien & Bjørk 2006).  Marshall & West (2006) belyser 
att en stor variation av flödesscheman finns. Startvolymen för EN varierade mellan 10-
100 ml/h, den vanligaste var 20-30 ml/h, vilket är väl överensstämmande med en 
tidigare litteraturöversikt gjord av Marshall & West (2004) där den vanligaste 
startvolymen var 10-60 ml/h och där man valde att öka volymen av EN med 10-60 
ml/h, vanligast 10 ml/h. Studien visade vidare på stora variationer av residualvolymer i 
ventrikeln ifrån 50-400 ml, även det överensstämmande med tidigare litteraturöversikt 
(Marshall & West 2004) där även rekommenderade åtgärder redovisades, antingen 
stoppades EN eller minskades med olika volymer av EN, och att ny kontroll av 
ventrikelaspirat skulle göras efter 2-6 timmar.   
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Hela 76 % av alla länder i Europa använder flödesscheman eller riktlinjer för EN 
(Fulbrook et al. 2007). Specifika protokoll för nutrition på IVA kan hjälpa till att uppnå 
optimal nutritionsbehandling (De Jonghe et al. 2001). Adam och Batsons (1997) 
prospektiva studie på fem intensivvårdsavdelningar i England visar att flödesscheman 
för nutrition resulterade i att fler kalorier administrerades än om flödesscheman inte 
användes.  
 
Studier där flödesschema för EN införts visar på stor variation i utförandet. Startvolym 
av EN är 10- 30 ml/h och ökas med 20- 30 ml/h var 4: e – 12: e timma. Mängd 
accepterat ventrikelaspirat varierar mellan 100-200 ml och retentionskontroller görs var 
4: e – 8: e timma. Administreringen av kalorier/kroppsvikt/dygn via EN varierade 
mellan 60 – 81,6 % (Tabell 1). 
 

 

Tabell 1. Översikt av litteraturens beskrivna flödesscheman under 2000-talet som liknar 
flödesshemat för enteral nutrition på NIVA. 
 
Författare / 
typ  studie 
/antal  n 

Starttid 
/startvolym  av 
EN 

Ökning av EN Accepterad 
ventrikelaspirat 

Rekommenderad 
åtgärd 

Resultat 

Barr et al. 
(2004) 
Prospektiv 
Kontroll n=100 
Intervention 
n=100 

Inga kontra-
indikationer * 
starta EN inom 24 
h med 10-25 ml/h 

25 ml/h var 8:e h 
tills ordinerad 
måldos. 

Lika / mindre än 100 
ml. 
Kontrolleras var 4:e 
h. 

Avbryt EN, ny 
kontroll efter 2h, om 
okej starta EN 25 ml/h 
annars starta TPN 
inom 24 h.. 

78 % fick EN i 
interventiongruppen 
jämfört med 68 %. Dag 4 
minskade kcal/kg/dygn 
hos interventionsgruppen 
till 67 % jämfört med 73 
% hos kontrollgruppen 

Dobson & Scott 
(2007) 
Prospektiv 
N = 58 

30 ml/h  30 ml/h var 4.e h, 
måldos enligt 
särskild vikt 
algoritm 

Lika / mindre än 200 
ml.  
Kontrolleras var 4:e 
h, vid uppnådd 
måldos var 8:e h. 

Bibehåll 
infusionsvolym, ny 
kontroll efter 4 h. Om 
fortsatta problem 
starta TPN inom 3 
dygn. 

60 % fick rätt typ och 
kcal/ kg/ dygn av EN.  
Hela 55 % var 
undernutrierade 

Elpern et al. 
(2004) 
Prospektiv/ 
deskpritiv 
n = 39 

20 ml/h 20 ml/h var 8:e h,  
måldos 30 
kcal/dygn/kg 

Lika / mindre än 150 
ml 
Kontrolleras var 8:e 
h  

Avbryt EN, ny 
kontroll efter  
1 h 

64 % av energimålet 
erhölls och de fick i 
medeltal  
669 kcal mindre än 
ordinerat. 

Martin et al. 
(2004) 
Cluster RCT 
Kontroll n=223 
Intervention 
n=269 

Inga kontra- 
indikationer * 
starta EN inom 24 
Ingen specifik 
startvolym utan 
mål på 80 % av 
ordinerad dos 
inom 72 h. 

Öka var 12:e h 
med valfri volym 
till ordinerad 
måldos. 

Lika/mindre än 200 
ml . 
Diarré algoritm  
Diarré mer än 300 
ml/dag eller fler än 4 
diarréer/dag. 

Befintlig diarré 
minska 
infusionsvolym till 
tolerans och börja åter 
öka var 12:e h. 
Supplementera med 
PN. 

Interventionsgruppen fick 
signifikant mer dagar av 
EN, 6,7 dagar jämfört 
med 5,4 på 10 dagar. 
Kcal/kg/dygn skiljde sig 
ej signifikant mellan 
grupperna. 

Wøien & 
Bjørks (2006) 
Prospektiv 
Kontroll n= 21 
Intervention n= 
21 

EN inom 24 h med 
20 ml/h 

20 ml/h var 4:e h 
Måldos 30 
kcal/dygn/kg 

Lika / mindre än 200 
ml, ge tillbaka 
aspirat. 
Kontrolleras var 4:e 
h. 

Bibehåll 
infusionsvolym, ny 
kontroll efter 4:a h, 
fortsatta problem 
minska 
infusionsvolym och 
överväg TPN. 

Kontrollgruppen erhöll 
51,7% av ordinerade 
kcal/kg/dygn, i 
interventionsgruppen sågs 
en ökning till 81,6% 

*Kontraindikationer är illamående, kräkning, svår diarré, sjukdomar i mag-tarm kanalen och avsaknad av tarmljud, om 

närvarande startas TPN.  
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FLÖDESSCHEMA FÖR ENTERAL NUTRITION PÅ NIVA 
 
Ett flödesschema för EN har under 2008 implementerats på en neurointensivvårds-
avdelningen (NIVA) på ett Universitetssjukhus i Mellansverige. Flödesschemat 
utvecklades av nutritionsgruppen på NIVA, i gruppen ingick en narkosläkare, två 
intensivvårdssjuksköterskor och en undersköterska. I klinikens PM för enteral nutrition 
står det att EN ska startas dagen efter operation eller dagen efter inkomst till NIVA. 
Mängden EN och PN i form av sockerlösningar eller total parenteral nutrition (TPN) 
ordineras av narkosläkare som via datorstöd räknar ut rätt mängd kalorier med hjälp av 
Harris- Benedicts formel. På NIVA används en grov sond i ventrikeln till alla patienter 
som har aspirationsrisk och för att kunna utföra retensionskontroller. Detta är rutiner 
som inte förändrats i samband med införandet av flödesschemat. 
 

De tidigare rutinerna innebar att EN: s startdos låg på 10ml/h och höjdes en gång per 
dygn till nivåerna 20ml/h, 40ml/h, 60ml/h, 80ml/h, 120ml/h. Kontinuerlig infusion som 
administrerades på 20 timmar, om möjligt mellan kl. 00-20. Innan EN startades vid 
midnatt gjordes retentionskontroll av ventrikelaspiratet, vilket utfördes genom att hänga 
ned sondpåsen på golvet i fem minuter och notera hur stort utbytet blev. Om 
ventrikelaspiratet översteg 200 ml bestämde sjuksköterskan om EN skulle avbrytas 
eller sänkas till rimlig nivå. Ny retentionskontroll gjordes senare under dygnet. När EN 
var uppe i 40 ml/h gjordes även retentionskontroll av ventrikelaspirat fyra timmar efter 
start. Om det översteg 200 ml avbröts/sänktes EN. Proviva (50 ml x 2) gavs för att 
tillföra laktobaciller och skulle motverka gramnegativa bakterier.  
 

De nya rutinerna på NIVA innebar att ett flödesschema för EN infördes (figur 2). 
Retentionskontroll av ventrikelaspirat görs var 6: e timma genom att aspirera med en 
100 ml spruta och om ventrikelaspirat överstiger 100 ml sugs resten upp med hjälp av 
sug, mängden uppskattas. EN startas med 10ml/h, och ges genom kontinuerlig 
administrering över hela dygnet. Om ventrikelaspirat överstiger 200 ml så 
stoppas/sänks tillförseln med 10ml/h av EN. Om ventrikelaspirat är mindre än 200 ml 
ökas tillförseln av EN med 10ml/h var 12: e timma. Proceduren upprepas till ordinerad 
kalorimängd uppnås. Oavsett resultat ges 100 ml eller mindre, relaterat till mängden 
aspirat, tillbaka till ventrikeln via sonden.  
 

Ventrikelaspiratet ges tillbaka till ventrikeln för att bibehålla magsaftens enzymer samt 
bibehålla normal vätske- och elektrolytbalans (Hodges & Vincent 1993) och det 
stimulerar till normal magtömning (Verity 1996). Studier rekommenderar att man ska 
ge tillbaka ventrikelaspirat, rutinerna kring handhavandet behöver förbättras. Ingen 
ökad risk för komplikationer som obalans i vätske- och elektrolytbalansen har setts. 
Patienterna i gruppen där aspiratet gavs tillbaka hade mindre mängd ventrikelaspirat än 
i kontrollgruppen, där ventrikelaspiratet kasserades. Svårighetsgrad och incidens av 
fördröjd ventrikeltömning var lägre i interventionsgruppen (Juvé-Udina et al. 2009) 
Aspiratet ges tillbaka till ventrikeln i 80 % av fallen, antingen ges allt tillbaka eller i 
olika volymer upp till 200 ml (Marshall & West 2004). 
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Figur 2. Flödesschema för sondnäringstillförsel på NIVA, lokalt utvecklat av 
nutritionsgruppen på NIVA 

 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Litteraturgenomgången visar på att patienter på intensivvårdsavdelningar har 
svårigheter att uppnå optimalt kaloriintag trots tillförsel genom både EN och PN. 
Skallskadade patienter har en mycket hög energiomsättning och utan adekvat 
nutritionsstöd har de en ökad risk att drabbas av malnutrition. De har ett stort behov av 
nutritionsstöd under lång tid, EN administrerades mellan 1- 178 dagar innan de återfår 
sin förmåga att äta själva (Krakau et al. 2007). Därför är det viktigt att EN startas tidigt 
(Denes 2004; Pepe & Barba 1999). Det finns mycket forskning omkring 
nutritionsbedömning och nutritionsbehandling, men för patienter med skallskador 
saknas riktlinjer (Krakau et al. 2007) därför behöver införandet av flödesschema för EN 
på NIVA utvärderas. Enligt vår kännedom har flödesscheman för enteral nutrition inte 
utvärderats på neurointensivvårdsavdelningar i Sverige.  
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SYFTE  
Studiens syfte var att utvärdera införandet av flödesschema för enteral nutrition på 
NIVA. 

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur många timmar efter ankomst till NIVA eller efter operation startas EN och hur 
ser administreringen av EN ut de studerade dagarna före och efter rutinförändringen? 
2. Finns det några skillnader i administreringen av PN och det totala kaloriintaget under 
de studerade dagarna innan och efter rutinförändringen? 
3. Har införandet av flödesschema för EN bidragit till att ordinerad kalorimängd 
uppnås? 
4. Vilka orsaker till avbrott av enteral nutrition finns? 
5. Finns det några skillnader i gastrointestinal intolerans efter införandet av 
flödesschema för EN? 

 

METOD 
 
DESIGN 
En kvantitativ, deskriptiv metod valdes till journalgranskningsstudien. Granskningen av 
patientjournaler utfördes retrospektivt. En jämförelse av journaldata från förgruppen, 
fem månader innan införandet av flödesschemat och journaldata ifrån eftergruppen, fem 
månader efter införandet av flödesschemat gjordes (Polit & Beck 2008).  
 
POPULATION 
Populationen består av journaler tillhörande patienter som varit inneliggande på NIVA 
på ett Universitetssjukhus i Mellansverige. Konsekutivt urval valdes (Polit & Beck 
2008), där patientjournalerna valdes ut i tur och ordning ifrån loggboken för in och 
utskrivningar på den aktuella avdelningen. För att en testperiod och rykten om 
rutinförändringen inte ska ha påverkat resultatet och att det skulle bli inarbetade rutiner 
valdes ett fritt intervall på 10 månader. Granskningen av patientjournaler till förgruppen 
påbörjades ifrån 2008-02-18 och bakåt i tiden. Granskningen av patientjournaler till 
eftergruppen påbörjades efter 2009-01-18 och framåt i tiden. Målet var att 70 
patientjournaler per grupp skulle inkluderas. 
 
Inklusionskriterier 
Alla journaler med diagnoser såsom subduralhematom, subarachnoidalblödningar, 
intraventrikulärthematom, skalltrauma, lillhjärnsblödning, mediainfarkt, abscess, 
intracerebralt hematom, epiduralhematom, kontusionsblödning, lillhjärnsinfarkt, 
hjärntumörer och cervikala skador inkluderades, då rutiner för EN inte skiljer sig 
beroende på diagnos. Vårdtid på minst sju dygn och vuxna över 18 års ålder. 
 

Exklusionskriterier 
Patientjournaler exkluderades om patienterna avlidit, reoperats > 2 gånger, om EN inte 
startats under sju dagar, vid vård på annan intensivvårdsavdelning och vid 
pentothalkoma.  
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Efter inhämtat tillstånd ifrån klinikchefen på den berörda avdelningen gjordes ett första 
urval med hjälp av loggboken för in- och utskrivningar av författaren MR. 
Patientjournalerna till förgruppen söktes i loggboken en i taget, i kronologisk ordning, 
från 2008-02-18 och bakåt i tiden. Patientjournaler till eftergruppen söktes i loggboken, 
en åt gången i kronologisk ordning, från 2009-01-18 och framåt i tiden. Patientjournaler 
med vårdtid på minst sju dygn och 18 års ålder inkluderades.  För att exkludera de 
patienter som avlidit har patientjournalerna kontrollerats i datajournalen Cosmic som är 
kopplat till Masterregistret. Totalt erhölls 129 patientjournaler, 69 stycken i förgruppen 
och 60 stycken i eftergruppen. 
 

Patientjournalerna i vardera gruppen har numrerats efter grupptillhörighet och har fått 
ett kodningsnummer. Sekreterarna på NIVA skickade ett informationsbrev med 
samtyckesblankett (bilaga 1) och frankerat returkuvert till de valda journalernas 
patienter. Sekreterarna har informerats muntligt och skriftligt av författaren MR om 
studien (bilaga 2). Informationsbrevet till patienterna innehöll studiens syfte, 
inklusions- och exklusionskriterier, vem som är handledare och vem som är 
kontaktperson. De informerades vidare om att alla uppgifter behandlats konfidentiellt, 
att deltagandet var frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas. Ingen 
enskild individ ska kunna identifieras i den slutliga redovisningen. Varje 
samtyckesblankett märktes med grupptillhörighet och kodningsnummer. Ett 
påminnelsebrev skickades efter 3 veckor ut till de som inte svarat på det första 
utskicket, innehållande nytt informationsbrev, samtyckesblankett och frankerat 
returkuvert enligt samma procedur som ovan för att få bättre svarsfrekvens. Där 
samtycke inte erhållits av mottagaren har anhörig eller god man svarat på utskicken.  
 

Ett naturligt bortfall, de som inte svarat på samtycket och ett egentligt bortfall, de som 
avböjt medverkan i studien gjorde att totalt 78 patientjournaler inkluderades i 
journalgranskningen. I förgruppen inkluderades 48 patientjournaler och i eftergruppen 
inkluderades 30 patientjournaler (figur 3). 
 
Efter godkänt samtycke startades datainsamlingen genom granskning av 
patientjournaler. Journalgranskningen har genomförts från dag ett och sju dagar framåt. 
Granskningen innefattade dokumentation av hur många timmar efter ankomst till NIVA 
eller efter operation som EN startas. Den totalt uppnådda kalorimängden av både EN 
och PN och de enskilda kalorimängderna för EN och PN har granskats från dag 2 till 7. 
Dag ett har exkluderats i denna del då fullständig vätskebalans ofta saknas. 
Anledningen till att dag sju valts som sista dag är relaterat till att ordinerad slutvolym 
via EN då ska vara uppnådd enligt flödesschemat. Alla dagarna har jämförts med den 
ordinerade kalorimängden enligt Harris-Benedicts kaloriuträkning som används som 
standard på NIVA. PN i den här studien inkluderar sockerlösningar, total parenteral 
nutrition (TPN), sederingsmedlet Propofol som innehåller 0,9 kalorier/ml och 
kalciumantagonisten Nipodipin, som ges till patienter med subarachnoidalblödningar 
och innehåller 1,2 kalorier/ml och administreras ibland intravenöst. Vidare har 
dokumentation av mängd ventrikelaspirat, förekomst av avföring, samt orsaker till 
avbrott av EN och medicinsk vård som stört administreringen av EN granskats.  
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Journalgranskningen på förgruppen har gjorts i pappersjournal och journalgranskningen 
på eftergruppen har gjorts i datajournalen Cosmic. Det bör inte föreligga någon skillnad 
mellan granskningen i pappersjournal respektive datajournal då det är 
övervakningslistan vi granskar. Övervakningslistan har inte förändrats i samband med 
införandet av datajournal och scannas in i datajournalen. 
 

Ett granskningsprotokoll, framtaget av författarna, har använts för att underlätta 
journalgranskningen och för att de två grupperna ska ha granskats på ett likvärdigt sätt 
(bilaga 3). Protokollet har utarbetats utifrån litteraturen, egen erfarenhet, de fem 
frågeställningarna och den information som är tillgänglig på journalens 
övervakningslista. En utvärdering av granskningsmallen genomfördes efter att sju 
journaler i vardera gruppen granskats. Dessa fjorton patientjournaler är inkluderade i 
studien. Justeringar gjordes för att underlätta granskningen. En precisering av 
observerade avbrott av EN gjordes. Kräkning bredvid sond, illamående och 
återinsättning av sond var mest frekvent förekommande och blev egna variabler, samt 
en rad för övriga avbrott och omvårdnadsåtgärder.  En egen ruta för nutrition intaget per 
os lades även till då det var frekvent förekommande och har noterats i den mån detta har 
varit möjligt. Författarna har granskat journalerna var för sig och sedan jämfört 
granskningsprotokollen mot varandra. 
 

Under journalgranskningen skedde ytterligare exkludering av patientjournaler enligt 
ovan beskrivna exklusionskriterier. Vid avslutad journalgranskning inkluderades totalt 
28 patientjournaler i förgruppen och 20 patientjournaler i eftergruppen (figur 3). 
 
 
 

     Förgrupp                      Eftergrupp 
 n=69  n= 60 

      
               Egentligt bortfall   3       18       Naturligt bortfall           27       3    Egentligt bortfall 

 
 n= 48                       n= 30 

 
 Exkluderade p.g.a 

 
  15                      Ingen EN   9 
 2                  Penthothal koma  0 
 1                       Annan iva  0 
 0                  Reop > 2 gånger  1 
 2                  Journal ej hittad  0 

 
 n =28  n=20 

 
Figur 3. Schematisk dokumentation av exkluderade patientjournaler. 
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DATABEARBETNING 
 
Journalgranskningsmallarna inmatades manuellt till en datafil i programmet SPSS 18 
enligt grupptillhörighet och kodnummer. Resultatet har analyserats med deskriptiv och 
analytisk statistik.  
 
De statistiska analyserna utfördes med hjälp av PASW® Statistics för Windows version 
18 (Norusis 2009). Icke-parametrisk statistisk test i form av Pearson chi-square har 
använts för analys av variabeln kön och variabeln ventrikelaspirat. Parametrisk 
statistisk test i form av Students t-test har använts för analys av variabeln kalorier. 
Signifikans nivån sattes på 5 % (P < 0.05). Dokumenterade avbrott av EN och frekvens 
av avföring har beräknats med deskriptiv statistik.  
 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Studien är en journalgranskning och patienternas identitetsuppgifter har varit synliga 
för författarna. Etiskt godkännande (Dnr C2009/544) har inhämtats hos Karlstad 
Universitets etiska kommitté. Tillstånd har även inhämtats av personuppgiftsansvarig 
(PUO) för genomförande av studien. Hanteringen av personuppgifter regleras i första 
hand av personuppgiftslagen 1998:204 (PUL). Datainspektionen säger att ”hantering av 
personuppgifter får behandlas för forskningsändamål genom att etikprövningsnämnden 
har godkänt den”. Även lagen om hälsodataregister (SFS 1998:543) behandlar 
personuppgifter som används i samband med forskning. Godkännande av klinikchefen 
på den berörda neurointensivvårdsavdelningen söktes skriftligt, godkännande medgavs. 
 
Enligt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden ska full konfidentialitet 
garanteras avseende upplysningar som används i projektet och forskarna ansvarar för 
att förvaring av informationen är oåtkomlig för obehöriga, samt att kodlistor och 
datamaterial förvaras åtskilt på ett betryggande sätt (Vård i Norden 2003). Författarna 
garanterar enligt ovan nämnda riktlinjer att materialet har behandlats konfidentiellt och 
att personuppgifter har avidentifierats och kodats och har förvarats i ett låst skåp på 
verksamhetschefens rum på NIVA. När data har avidentifierats kan varken forskare 
eller obehöriga identifiera specifika individer (Olsson & Sörensen 2007). 
Journalgranskningen av pappersjournal har skett i journalarkivet och 
journalgranskningen i datajournalen har skett i ett avskilt rum på avdelningen. 
Patientdatalagen (SFS 2008:355) säger att personuppgifter ska behandlas så patientens 
integritet respekteras och de ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång 
till dem. Patienternas identitet har ej röjts genom tystnadsplikten enligt Offentlighets 
och Sekretesslagen (SFS 2009:400).  
 

Materialen som ingår i insamlandet av data, i detta fall granskningsprotokollen och 
kodlistan har behandlats enligt "Bevarande och gallringsplan för forskningsmaterial 
(Dnr 230/02)" som utarbetats vid Karlstad Universitet (Karlstad Universitet, 2002).  
 
Enligt etiska principer ska patientens samtycke efterfrågas (Vård i Norden 2003). 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att vården så långt som möjligt ska 
genomföras och utformas i samråd med patienten. Ett skriftligt informationsbrev samt 
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samtyckesblankett skickades ut till de utvalda patienterna med möjlighet att medverka 
eller avböja medverkan i studien (bilaga 2). Informationsbrevet innehöll uppgifter om 
studiens syfte, inklusions- och exklusionskriterier, vem som är forskningshuvudman, 
handledare och kontaktperson. De informerades vidare om att alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas 
och att ingen enskild individ kommer att kunna identifieras i den slutliga redovisningen. 
De uppgifter som behandlats i studien är inte avslöjande eller känsliga för patienterna 
och utgör ingen skada för deras integritet.  
 

Ett informationsbrev skickades via e-mail till vårdpersonalen på den berörda 
avdelningen vid två tillfällen för att understryka att vi granskat journalen och inte den 
utförda vården och specifika anteckningar gjorda av personalen (bilaga 4). Personalen 
har haft möjlighet att komma med invändningar och ställa frågor om magisteruppsatsen 
och journalgranskningen om sådana funnits. Vid studiens slut kommer kliniken att 
erbjudas en muntlig redovisning av resultatet, och en uppsats kommer att skickas till 
kliniken.  
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RESULTAT 
 
Resultatet grundas på det material som inhämtats under journalgranskningen. 
Författarna har valt att presentera nutritionsstöd med hjälp av underrubrikerna enteral 
nutrition, parenteral nutrition, enteralt och parenteralt nutritionsstöd och skillnaden 
mellan ordinerade och administrerade kalorier. Här presenteras signifikanta skillnader 
av förgruppens och eftergruppens nutritionstöd, för exakta värden hänvisas till Tabell 3.  
Vidare presenteras dokumenterade avbrott av EN i Figur 4 och 5 och gastrointestinal 
intolerans i Tabell 4. 
 
DEMOGRAFISKA DATA 
 
Förgruppen och eftergruppen innehåller 28 respektive 20 patienter, det finns inga 
signifikanta skillnader mellan de två grupperna vad gäller kön och ålder. Medelåldern i 
de skilda grupperna är i förgruppen 57 år och eftergruppen 53 år. Diagnosernas 
fördelning skiljer sig mellan grupperna, i förgruppen är det övervägande 
subarachnoidalblödningar (64 %) medan eftergruppen har flera olika diagnoser 
representerade (Tabell 2). 
 

 

Tabell 2. Undersökningsgruppernas karaktäristika. 

 Förgruppen 

n = 28 

Eftergruppen 

n = 20 

p-värde 

Kön   antal (%)  

man 

kvinna 

 

10 (35,7) 

18 (64,3) 

 

13 (65,0) 

7 (35,0) 

 

0,773* 

Ålder  mean (SD) 57,25 (13,6) 53,3 (19,1) 0, 406** 

Diagnos,  antal (%)        

Subduralhematom 0 3 (15)  

Subarachnoidalblödning 18 (64,3) 4 (20)  

Intraventrikulärthematom 0 2 (10)  

Skalltrauma 6 (21,4) 3 (15)  

Lillhjärnsblödning 0 2 (10)  

Abscess 0 2 (10)  

Skivepitelcancer 0 1 (5)  

Nacktrauma 0 1 (5)  

Lillhjärnsinfarkt 0 1 (5)  

Intracerebralthematom 3 (10,7) 1 (5)  

Kontusion 1 (3,6) 1 (5)  

* Pearson chi-square 

** Student t-test. 
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NUTRITIONSSTÖD  
 
Nutritionsstöd i den här studien inkluderar kalorier administrerat via EN och PN. I 
Tabell 3 ses en sammanställning av medelvärde, standarddeviation och p-värde av 
nutritionsstöd för förgruppen och eftergruppen. Administrerade kalorier redovisas via 
EN och PN samt totalt antal administrerade kalorier via EN och PN och differensen mot 
ordinerad mängd kalorier. Det redovisas som medelvärde för de sju studerade dagarna 
samt enskilt dag 2-7. Vidare redovisas antal timmar till start av EN efter ankomst eller 
operation. 
 
 
Enteral nutrition 
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Figur 3. Antal per grupp som administrerats EN dag 2-7 redovisat i procent. 

 

 

Dag 2 framkommer det att 10 patienter (36 %) i förgruppen administrerades EN jämfört 
med 5 patienter (25 %) i eftergruppen.  Under dag 3- 6 är det flera patienter i 
eftergruppen som administreras EN. Dag 4 sågs den största skillnaden, med 15 
patienter (75 %) i eftergruppen som administreras EN jämfört med 18 patienter (68 %) i 
förgruppen. Dag sju ses en liten procentuell fördel för förgruppen i administrering av 
EN (figur 3). I båda grupperna ses att EN inte administreras alla dagar, det är alltid 
någon patient som inte får EN, men nödvändigtvis inte samma patient. Det var sju 
patienter i förgruppen och fyra patienter i eftergruppen som åt per os någon av de 
observerade dagarna.  
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Medelvärdet för hur många timmar efter ankomst som EN startas är mindre i 
förgruppen, 54,5 timmar (13-144 timmar) jämfört med eftergruppen där medelvärdet är 
57,2 timmar (12-123 timmar). Förgruppen administreras mera kalorier via EN jämfört 
med eftergruppen (Tabell 3). 
 
Parenteral nutrition 
PN startades dag 2 hos alla patienter oavsett grupptillhörighet och en kombination av 
EN och PN eller endast PN har därefter administrerats från dag 2 till 7. Eftergruppen 
administreras signifikant mera kalorier i medeltal på 7 dagar via PN än förgruppen. Dag 
3 och 5 får eftergruppen signifikant mera kalorier via PN än förgruppen.(Tabell 3). 
 

Enteralt och Parenteralt nutritionsstöd 
Medelvärdet av totalt antal administrerade kalorier via EN och PN för 7 dagar är 
signifikant mer i eftergruppen. Dag 3 och 4 administreras eftergruppen signifikant mera 
kalorier genom EN och PN. Dag 5 och 6 ses en liknande trend för eftergruppen som 
administreras mera kalorier via EN och PN (Tabell 3). 
 
Skillnaden mellan ordinerade och administrerade kalorier 
Inga signifikanta skillnader sågs mellan grupperna vad gäller ordinerad mängd kalorier 
via Harris-Benedicts formel. Uträkningen är gjord på inkomstvikt och inkomstlängd 
och korrigering för kroppstemperatur har inte gjorts varje dag, utan patienterna har 
ordinerats samma kalorier/dygn de sju studerade dagarna. Medelvärdet för differensen 
mellan ordinerade kalorier och givna kalorier under de 7 dagarna är mindre i 
eftergruppen. Dag 3 är skillnaden mellan ordinerade och givna kalorier signifikant 
mindre i eftergruppen, en liknande trend ses dag 4-6 för eftergruppen (Tabell 3). 
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Tabell 3. Resultat över fördelningen av EN, PN och EN + PN alla 7 studerade dagarna, 

starttid för EN och förhållandet mellan ordinerad mängd och given mängd kalorier 

 Förgrupp (n = 28) 

Mean (SD) 

Eftergrupp (n =20) 

Mean (SD) 

p-värde* 

Ordinerad mängd kalorier enligt Harris-Benedict., mean (SD) 1832,7 (164,8) 1824,9 (192,1) 0,881 

EN in antal timmar efter ankomst  54.5 (34,4) 57,3 (31,2) 0,781 

Medelvärde av kalorier administrerat via EN på 7 dagar. 314,8 (249,4) 303,2 (257,8) 0,875 

Medelvärde av kalorier administrerat via PN på 7 dagar. 826,6 (242,7) 1005,5 (171,3) 0,007 

Medelvärde av totala kalorier via EN + PN på 7 dagar 1140,1 (264,3) 1309,7 (242,9) 0,028 

Medelvärde av skillnaden mellan ordinerade kalorier och givna kalorier på 7 dagar 692,5 (353,5) 515,2 (306,7) 0,077 

DAG 2       Administrerade kalorier EN 28,9 (41,2) 20,4 (42,6) 0,495 

                   Administrerad kalorier PN 581,6 (200.3) 603,1 (253,7) 0,744 

                   Administrerade kalorier totalt, EN + PN 610,5 (196,7) 623,3 (274,8) 0,851 

                   Skillnaden mellan ordinerade kalorier och givna kalorier 1222,2 (263,1) 1201,6 (352,5) 0,817 

DAG 3       Administrerade kalorier EN 117,4 (159,0) 94,5 (105,1) 0,577 

                   Administrerad kalorier PN 663,0 (317,9) 954,6 (370,8) 0,005 

                   Administrerade kalorier totalt,  EN + PN 775,8 (349,4) 1049,2 (432,4) 0,019 

                   Skillnaden mellan ordinerade kalorier och givna kalorier 1056, 9 (382,9) 775,7 (436,2) 0,022 

DAG 4      Administrerade kalorier EN 242,6 (274,5) 309,9 (302,9) 0,426 

                   Administrerad kalorier PN 924,6 (404,6) 1138,2 (310,9) 0,054 

                   Administrerade kalorier totalt,  EN + PN 1167,0 (476,1) 1450,1 (446,7) 0,043 

                   Skillnaden mellan ordinerade kalorier och givna kalorier 665,6 (507,9) 374,8 (481,5) 0,052 

DAG 5       Administrerade kalorier EN 369,3 (429,9) 383,5 (413,5) 0,909 

                   Administrerad kalorier PN 893,4 (406,4) 1 153,9 (377,6) 0,029 

                   Administrerade kalorier totalt,  EN + PN 1259,3 (507,6) 1 537,1 (446,8) 0,056 

                   Skillnaden mellan ordinerade kalorier och givna kalorier 573,4 (581,0) 287,8 (531,2) 0,089 

DAG 6       Administrerade kalorier EN 466,4 (525,1) 529,8 (491,9) 0,647 

                   Administrerad kalorier PN 945,1 (504,5) 1124,4 (425,0) 0,202 

                   Administrerade kalorier totalt,  EN + PN 1411,6 (458,5) 1656,2 (369,3) 0,055 

                   Skillnaden mellan ordinerade kalorier och givna kalorier 421,0 (519,8) 168,7 (437,6) 0,084 

DAG 7       Administrerade kalorier EN 664,6 (525,1) 480,8 (489,8) 0,225 

                   Administrerad kalorier PN 952,0 (559,4) 1059,1 (430,2) 0,477 

                   Administrerade kalorier totalt,  EN + PN 1616,7 (526,7) 1542,3 (537,6) 0,635 

                   Skillnaden mellan ordinerade kalorier och givna kalorier 216,0 (617,8) 282,5 (526,3) 0,698 

’ students t-test. 
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DOKUMENTERADE AVBROTT AV EN 
 
Totalt dokumenterade avbrott av EN är 78 stycken, varav 44 stycken i förgruppen och 34 
stycken i eftergruppen.  
 
Förgruppen 
Flest dokumenterade avbrott av EN i förgruppen är kräkning bredvid sond och procedurer 
som insättning av trach, röntgenundersökningar och operation (figur 4)  
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Figur 4. Cirkeldiagram över 44 dokumenterade avbrott av EN i förgruppen (n = 28). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

Eftergruppen 
Dokumenterade avbrott av EN i eftergruppen är kopplat till gastrointestinal intolerans 
med kräkning bredvid sond, illamående, ny sond och ny sondpump. Resterande avbrott 
stod för procedurer som insättning av trach, operation och röntgenundersökningar   
(figur 5). 
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Figur 5. Cirkeldiagram över 34 dokumenterade avbrott av EN i eftergruppen (n = 20). 
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GASTROINTESTINAL INTOLERANS 
 
Eftergruppen har signifikant mindre mängd ventrikelaspirat dag 3-7 än förgruppen.    
Dag två skiljer sig, förgruppen redovisar mindre mängd ventrikelaspirat än 
eftergruppen (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Översikt av ventrikelaspirat före och efter rutinförändringen. 

.Ventrikelaspirat Förgruppen ( n= 28) Eftergruppen ( n =20) p-värde* 

Dag 2  ml, mean (SD) 222,3 (240,2) 237,0 (184,7) 0,042 

Dag 3  ml, mean (SD) 194,3 (222,5) 135,5 (156,2) 0,001 

Dag 4  ml, mean (SD) 173,4 (223,6) 120,5 (151,9) 0,000 

Dag 5  ml, mean (SD) 226,8 (391,2) 142,5 (172,5) 0,000 

Dag 6 ml, mean (SD) 146,6 (222,7) 101,5 (136,2) 0,000 

Dag 7  ml, mean (SD) 117,3 (157,9) 103,5 (127,5) 0,000 

* Pearson chi-square 

 
 
Frekvens av avföring 
Under de sju granskade dagarna dokumenterades att 64 % av patienterna i förgruppen 
(n =18) haft avföring jämfört med 45 % av patienterna i eftergruppen (n = 9). Diarré 
och fast avföring har inte särredovisats i denna studie. I förgruppen förekommer högre 
frekvens av avföring. Förgruppens 18 patienter redovisade 38 avföringar och 
förgruppens 9 patienter redovisade 14 avföringar. Vidare redovisas att 10 patienter i 
förgruppen och 11 patienter i eftergruppen inte har någon avföring alls under de 
studerade dagarna.  
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DISKUSSION  
 
Införandet av flödesschema för EN visar att patienterna administreras signifikant mera 
kalorier totalt jämfört med när flödesschema inte användes. Medelvärdet för totalt antal 
administrerade kalorier under de sju observerade dagarna var signifikant för 
eftergruppen. Eftergruppen administreras signifikant mera kalorier via PN än 
förgruppen. Skillnaden mellan ordinerade kalorier och administrerade kalorier under de 
sju dagarna var lägre i eftergruppen. EN startades några timmar senare i eftergruppen 
och förgruppen administreras mera EN än eftergruppen. Införandet av frekventa 
retentionskontroller har lett till att eftergruppen haft signifikant mindre mängd 
ventrikelaspirat, likaså var kräkning bredvid sond mindre frekvent i eftergruppen. Det 
vanligaste dokumenterade observerade avbrotten av EN är gastrointestinala problem 
och medicinska åtgärder. 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
Resultatet diskuteras utifrån underkategorierna till nutritionsstöd som presenterats i 
resultatet. Dokumenterade avbrott av EN och gastrointestinal intolerans diskuteras inte 
enskilt utan under enteral nutrition.  
 
Enteral Nutrition 
Införandet av flödesschema för EN på NIVA har inte inneburit att patienterna i 
eftergruppen administreras mera EN, utan resultatet visar att förgruppen administreras i 
medeltal 315 kalorier/dygn jämfört med 303 kalorier/dygn i eftergruppen. Wøien & 
Bjørk (2005) visar att införandet av flödesschema gjorde att administreringen av EN 
dag 3 ökade ifrån 371 kalorier i kontrollgruppen till 1185 kalorier i 
interventionsgruppen. Elpern et al. (2004) visar att införandet av flödesschema gjorde 
att patienterna fick 64 % av ordinerade kalorier via EN. Även Arabi et al. (2004) visar 
positiva resultat efter införandet av flödesschema med en genomsnittlig ökning av 
kaloriintaget/dag från 1077 i kontrollgruppen till 1225 i interventionsgruppen. 
Författarnas resultat visar på en låg administreringen av EN, vilket inte överensstämmer 
med ovan presenterade studier. Det kan bero på flera faktorer så som utformningen av 
flödesschemat, studiepopulationen, att patienterna äter per os, observerade avbrott och 
gastrointestinal intolerans, diskuteras nedan. 
 
Flödesscheman i litteraturen och flödesschemat i denna studie är utformade på olika 
sätt så det är svårt att göra jämförelser mellan de olika studierna. Utformningen av 
flödesschemat kan ha bidragit till den låga administreringen av kalorier via EN. De 
flesta flödesscheman i litteraturen (Arabi et al. 2004; Barr et al. 2004; Dobson & Scott 
2007; Elpern et Al. 2004; Martin et al. 2004; Wøien & Bjørk 2006) har en startvolym 
på 20-30 ml/timma. Dosen som EN ökas med skiljer sig mellan 10-30 ml/timme till 
ökning av valfri mängd och görs var 4: e till 8: e timma. Det positiva resultatet som 
Arabi et al. (2004) och Wøien och Bjørk (2006) visar kan bero på en högre startvolym, 
20- 30 ml/timme jämfört med vår startdos på 10 ml/timme. EN ökas med 10 – 20 
ml/timma var 4: e timma jämfört med 10 ml/h var 12: e timma i den här studiens 
flödesschema. Inget av de beskrivna flödesschemana i litteraturen har så låg startvolym 
av EN och höjs så sällan som i den här studiens flödesschema, det kan vara orsaken till 
den låga administreringen av EN i studien. Den låga administreringen av EN i 
eftergruppen jämfört med förgruppen kan dock inte helt förklaras av låg startvolym. 
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Avancemanget i flödesschemat borde innebära att måldos av EN uppnås snabbare 
jämfört med de tidigare rutinerna.  
 
Vidare kan studiepopulationen ha inverkat på resultatet. Denna studie är gjord på enbart 
skallskadade patienter medan andra studier är gjorda på patienter med både kirurgiska 
och medicinska diagnoser (Arabi et al. 2004; Barr et al. 2004; Dobson & Scott 2007; 
Elpern et al. 2004; Martin et al. 2004; Wøien & Bjørk 2006). Neurokirurgiska patienter 
fluktuerar mycket i medvetandegrad vilket kan innebära att nutritionsbehandlingen är 
besvärlig. Patienter med mindre allvarliga neurokirurgiska skador förbättras i sitt 
tillstånd under de första dagarna och äter ganska snart per os. Patienter med t.ex. 
epiduralhematom kan ha ett dåligt medvetandestatus vid inkomsten men förbättras 
snabbt efter operation och EN behövs inte längre. Omvänt kan patienter med 
subaraknoidalblödningar ha en neråtgående medvetandeförsämring pga. cerebral 
vasospasm och behöva EN i ett sent skede av vårdförloppet. Ovanstående har 
diskuterats i en studie gjord på neurointensivvårdsavdelning (Zarbock et al. 2008), 
vilket kan tyda på ett vanligt problem vad gäller studier gjorda på 
neurointensivvårdsavdelningar.  
 

Studiens resultat visar att EN startades 54,5 timmar efter ankomst i förgruppen medan 
det tog 57 timmar innan EN startades i eftergruppen. I PM på NIVA står det att EN ska 
startas 24 timmar efter ankomst eller operation, överensstämmande med ESPEN 
guidelines som rekommenderar att EN startas inom 24-48 timmar (Kreymann et al. 
2006). Starten av EN är en rutin som inte ändrats i samband med införandet av 
flödesschemat och kan vara en förklaring till att ingen förbättring i start tid för EN ses i 
eftergruppen. Martin et al. (2004) hittade inte heller någon signifikant skillnad i tid till 
startad EN efter ankomst, medan Barr et al. (2004) visade att EN startades snabbare i 
interventionsgruppen, 2,9 + 1,7 dagar jämfört med 3,2 + 2.0 dagar i kontrollgruppen. 
Studiens resultat visar på en stor spridning mellan den lägsta och högsta tiden det tar att 
starta EN efter ankomst. Detta kan möjligen förklaras av att några patienter är vakna 
vid ankomsten till NIVA och förväntas äta per os och att EN startas först senare då 
patientens tillstånd försämrats, under dag 6 och 7 i denna studie. Det kan förklara den 
sena starten av EN.  
 
Vidare visar den här studien att EN inte administreras alla dagar till alla patienter, 
nödvändigtvis inte gällande samma patient. Under journalgranskningen framkom att 
totalt elva patienter erhållit nutrition per os någon av de observerade dagarna, 
dokumentation var bristfällig av antalet intagna kalorier under den tiden. Det kan 
förklara att endast 23 patienter (82 %) i förgruppen och 16 patienter (80 %) i 
eftergruppen administreras EN dag 7. På grund av brister i den dokumentationen valde 
författarna att inte ta med dessa kalorier i den totala kalorimängden. Zarbock et al. 
(2008) visade i sitt resultat att många patienter inte administrerades EN alla dagar utan 
åt antingen per os eller erhöll ingen nutrition alls. Även Härtl et al. (2008) visar i sin 
studie på skallskadade patienter att 5 % av patienterna inte erhöll någon nutrition via 
den enterala eller parenterala vägen under de sju observerade dagarna. Det är oklart om 
deras patienter åt per os eller om det inte fick något nutritionsstöd över huvudtaget. 
Inkonsekvens i dokumentationen av kalorier som intagits per os verkar var ett stort 
problem både i de två ovanstående studierna samt i denna studie. Detta är en stor brist i 
dokumentationen av nutrition och borde dokumenteras lika noggrant som kalorier 
intaget enteralt och parenteralt. Ett stort problem kan vara att kost- och vätskelistan inte 
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är en journalhandling och inte överförs till omvårdnadsdokumentationen. På vissa 
intensivvårdsavdelningar integreras den dokumentationen på övervakningslistan, en 
rutin som borde införas även på NIVA för att få bättre compliance. 
 
Dokumenterade avbrott av EN vara en orsak till den låga administreringen av EN. 
Vanligaste avbrotten i den här studien var relaterat till gastrointestinala problem, vilket 
överensstämmer med De Jonghe et al. (2001). Eftergruppen redovisar många avbrott 
relaterat till det med kräkning bredvid sond (22 %), illamående (17 %), ny sond (18 %) 
och ny sondpump (7 %), vilket kan ha påverkat administreringen av EN negativt i 
eftergruppen. I studien berodde också en stor del av avbrotten i båda grupperna på 
medicinska åtgärder, som insättning av trach, röntgenundersökningar och operationer. 
Vilket överensstämmer med Morgan et al. (2004) och Elpern et al. (2004). Studier 
understryker vikten av att inte avbryta EN oftare en nödvändigt för att förbättra 
kaloriintaget (Elpern et al. 2004). Under journalgranskningen gång uppfattades att EN 
ofta stoppades lång tid innan medicinska åtgärder skulle utföras. Till exempel vid 
tracheostomi där avbrott på hela 9-15 timmar sågs innan EN åter startades. Detta är 
värdefull tid till att administrera kalorier den enterala vägen som går förlorad. Arabi et 
al. (2004) har i sitt flödesschema skrivit att sondmaten inte ska stoppas för diagnostiska 
tester, omvårdnadsåtgärder och procedurer som görs bedside om det inte är ordinerat av 
läkaren, om sondmaten stoppats ska den åter startas inom 6 timmar. Detta kan vara en 
bra åtgärd för att minska tiden för avbrott av EN. Dessutom bör rutiner och riktlinjer för 
avstängning av EN evidensbaseras och omvårdnadsåtgärder utvecklas på 
intensivvårdsavdelningarna. 
 
Vid införandet av flödesschema på NIVA ändrades rutinen vad gäller ventrikelaspirat 
genom att retentionskontroller görs var 6: e timma och att aspiratet ges tillbaka. Denna 
studie visar att eftergruppen har signifikant mindre mängd ventrikelaspirat än 
förgruppen. Eftergruppen har även färre kräkningar bredvid sond, 22 % jämfört med 31 
% i förgruppen. Det kan tyda på en bättre regim vad gäller ventrikelaspirat och stämmer 
väl överens med Juvé-Udina et al. (2009) studie, där gruppen där aspiratet gavs tillbaka, 
hade mindre mängd ventrikelaspirat jämfört med gruppen där aspiratet kasserades. 
Även Arabi et al. (2004) som har samma rutin vad gäller ventrikelaspirat som vår studie 
har påvisat liknande resultat med mindre ventrikelaspirat, färre kräkningar bredvid sond 
och en tendens till mindre illamående. Däremot har det dokumenterats i den här studien 
att eftergruppen redovisar mera illamående, 17 % jämfört med 5 % i förgruppen. Vilket 
ändå skulle kunna tyda på att eftergruppen uppvisar gastrointestinal intolerans. 
Illamående kan också förklaras av andra faktorer, såsom underliggande sjukdom, 
mediciner, operation och förstoppning osv. I denna studie dokumenteras att 9 patienter 
(45 %) i eftergruppen och 18 patienter (64 %) i förgruppen redovisar avföring. 
Avföringstillfällena är även flera i förgruppen. Detta kan tyda på att eftergruppen har 
långsammare tarmperistaltik och mera illamående, eller så tyder det på bättre 
gastrointestinal tolerans i eftergruppen då färre avföringstillfällen förekommer. 
Avföring och diarré kan vara en orsak till gastrointestinal intolerans (Elpern et al. 2004 
& De Jonghe et al. 2001). 
 
Parenteral nutrition 
Denna studie visar att eftergruppen administreras signifikant mera PN, medeltal 1006 
kalorier jämfört med 827 kalorier i förgruppen. PN startades dag 2 hos alla patienter 
oavsett grupptillhörighet och en kombination av EN och PN eller enbart PN har 
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administrerats de studerade dagarna. Enligt ESPEN guidelines så ska de patienter som 
administreras till och med låga nivåer av EN administreras PN (Kreymann et al. 2006) 
och Simpson och Doig (2004) visade i sin studie att tidig PN kan vara överlägsen EN 
om EN inte kan startas inom 24 timmar. Patienterna i eftergruppen administreras 
signifikant mera PN än förgruppen under dag 3 och 5. Kan denna ökning av PN 
härledas till flödesschemat och att personalen blir mera medvetna om 
nutritionsbehandlingen? Flödesschemat kan ha gjort att läkarna ordinerar mera PN om 
en låg administrering av EN ses, och att det blir större fokus på att uppnå kaloribehovet. 
För att ytterligare öka administreringen av kalorier skulle man i flödesschemat för EN 
skriva in insättning av, avancemang och minskning av PN. Många av flödesschemana i 
litteraturen (Barr et al. 2004; Martin et al. 2004; Wøien & Bjørk, 2006) har med det i 
sina flödesscheman.  
 
Enteralt och Parenteralt nutritionsstöd 
Denna studie visar att patienterna administreras signifikant mera kalorier via 
kombinationen EN och PN än om inte flödesschema används, medelvärdet för totalt 
antal administrerade kalorier på sju dagar var i eftergruppen 1309 kalorier mot 
förgruppens 1140 kalorier. Wøien och Bjørk (2005) visar i sin prospektiva studie att 
patienterna i interventionsgruppen administrerades flera kalorier av EN och PN än 
kontrollgruppen, en ökning från 52 % till 82 % av ordinerade kalorier per dygn efter att 
flödesschema infördes. Även Martin et al. (2004) finner att patienter som administreras 
nutrition via flödesschema får signifikant flera dagar av nutrition via EN och PN; 8,5 
dagar av 10 dagar i interventionsgruppen och 6,9 dagar i kontrollgruppen.  
 
Skillnaden mellan ordinerade och administrerade kalorier 
Inga patienter i denna studie administrerades det ordinerade kaloribehovet uträknat 
genom Harris-Benedicts. Eftergruppen redovisade dock mindre skillnad mellan 
ordinerade kalorier och givna kalorier på 7 dagar, i medeltal 515 kalorier mindre än 
förgruppens 693 kalorier. Härtl et al. (2008) visar i sin studie på skallskadade patienter 
att 62 % av patienterna aldrig kom upp i kaloribehovet 25 kalorier/kg/dag inom de 7 
dagarna. De visar vidare att de som inte fick något nutritionsstöd under de 7 studerade 
dagarna visade på högre mortalitet inom två veckor. Varje minskning med 10 
kalorier/kg/dygn var associerad med 30-40 % högre mortalitetsrisk. Vad ska vi då göra 
för att patienterna ska få de kalorier de behöver?  
 

Nutrition ska vara en del av rutinbehandlingen hos intensivvårdskrävande patienter 
(Verity 1996: Mossberg 2006; Cerra 1997; De Jonghe et al. 2001), och det är 
sjukvårdens ansvar att tillgodose patientens nutritionsbehov för att undvika 
undernutrition (Dudek 2007). Som intensivvårdssjuksköterska måste vi ta vårt 
omvårdnadsansvar för nutrition på större allvar. Enligt kompetensbeskrivningar ska vi 
identifiera och dokumentera behov och problem, bedöma behov och genomföra 
föreslagna åtgärder kring nutrition (Socialstyrelsens 2005). Även om det är läkarnas 
ansvar att ordinera nutritionsbehandlingen (Unosson & Rothenberg 2000) måste vi 
sjuksköterskor se till att det finns ordentliga rutiner och riktlinjer kring nutrition och att 
de efterföljs. Nutrition är allas ansvar och vi sjuksköterskor måste börja ifrågasätta för 
att driva nutritionsvården framåt. 
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Den här studien belyser att flödesschemat på NIVA kan ge en lägre frekvens av 
gastrointestinal intolerans och att toleransen för EN höjs om upptrappningen sker 
långsammare, men flödesschemat på NIVA bör vidareutvecklas utifrån evidens och 
flödesscheman i litteraturen. Förslag till ändring av flödesschemat är att EN startas 24 
timmar efter ankomst/operation på rutin av sjuksköterska vid avsaknad av 
kontraindikationer. Litteraturen påvisar kontraindikationer såsom illamående, kräkning, 
svår diarré, sjukdomar i mag-tarm kanalen och avsaknad av tarmljud (Martin et al. 
2004; Barr et al. 2004), och bör skrivas in i flödesschemat. Startvolym på 10 ml/h bör 
bibehållas i flödesschemat. Litteraturen föreslår högre startvolym och högre 
avancemang av EN (Arabi et al. 2004; Barr et al. 2004; Bourgault et al. 2007; Dobson 
& Scott 2007; Elpern et al. 2004; Wøien & Bjørk, 2006), men med risk för högre 
intolerans av EN. För att uppnå måldos snabbare föreslår författarna till denna studie att 
EN ökas var 6: e timme istället för var 12 e timme med 10 ml/h i flödesschemat på 
NIVA. Att retentionskontroller görs var 6: e timme med > 200 ml som tecken på 
intolerans och att ventrikelaspiratet som ges tillbaka skall vara kvar i flödesschemat, det 
rekommenderas även i litteraturen (Bourgault et al. 2007).  Rutiner för att stoppa EN    
4 timmar innan och startas 2 timmar efter procedurer bör skrivas in i flödesschemat. 
Litteraturen rekommenderar att EN stoppas 2-6 timmar innan procedurer om inget 
annat ordineras (Bourgault et al. 2007 och Arabi et al. 2004).  Ökning/minskning av PN 
i takt med ökning/minskning av EN skrivs in i flödesschemat för att få bättre 
compliance och uppnå ordinerat kaloribehov. Energiförbrukningen räknas ut med 
Harris-Benedicts formel i den här studien, det korrigerats inte för kroppstemperatur och 
aktivitetsnivå. Det kan ha lett till över- eller undernutrition. Energiförbrukningen bör 
hädanefter räknas ut dagligen med Harris-Benedicts formel på NIVA eller så bör 
indirekt kalorimetri införas på avdelningen. 
 

METODDISKUSSION 
 
En retrospektiv journalgranskning valdes som metod för att utvärdera införandet av 
flödesschema på NIVA på ett sjukhus i Mellansverige. Denna metod valdes på grund 
av att flödesschemat redan implementerats på avdelningen, och möjligheten att använda 
redan befintligt material i form av journalanteckningar. En randominiserad kontrollerad 
studie hade gett en högre evidens men en sådan ansats var inte möjlig relaterat till den 
tidsperiod som avsats till uppsatsen. En fördel med att göra en retrospektiv studie är att 
granskningen är gjord på redan insamlat material och personalen har inte påverkat 
utfallet av studien.  Journalgranskningen har gjorts på den nutrition som verkligen har 
dokumenterats via EN och PN. I jämförelse med den prospektiva studie som Wøien & 
Bjørk (2006) gjorde, säger de själva att implementeringen av flödesschema för EN kan 
ha lett till ett stort fokus på nutrition hos intensivvårdspersonalen. Det kan ha medfört 
att interventionsgruppen administrerades mera EN. 
 
Den här studiens största svaghet är de små undersökningsgrupperna, förgruppen 
innehåller 28 patienter och eftergruppen 20 patienter. Ett stort bortfall förekom i 
samband med samtyckesinhämtningen och särskilt gällande det naturliga bortfallet. 
Trots att påminnelsebrev skickades ut erhölls en låg svarsfrekvens. Efter första 
utskicket erhölls telefonsamtal ifrån anhöriga som hade frågor och funderingar om 
studien. Dessa anhöriga var mycket ledsna och befann sig fortfarande i ett chock- eller 
kristillstånd, då deras anhörig fortfarande var mycket kritiskt sjuk. Detta kan vara en 



 

 

 

30 

orsak till den låga svarsfrekvensen.  Genom att skicka ut ytterligare ett brev kunde de 
själva välja om deras anhöriga skulle delta i studien eller inte. 
 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) hade resultatets tillförlitlighet ökat och 
felmarginalerna minskat om ett större urval hade förekommit. Möjligheten att dra några 
större slutsatser minskar i föreliggande studie och möjligheten till generaliseringar 
begränsas. Tidsperioden för urvalsgrupperna kunde inte utökas då ett fritt intervall på 
10 månader runt flödesschemat önskades. Detta för att det skulle ha hunnit bli 
inarbetade rutiner och att den testperiod och rykten om rutinförändringen inte ska ha 
påverkat administreringen av EN.  Tidsperioden för eftergruppen kunde inte heller 
utökas framåt i tiden för de patienterna var fortfarande inneliggande på sjukhus och 
ytterligare tid för insamlandet av data fanns inte. 
 
Trots de små undersökningsgrupperna och skillnaden i antal patienter i grupperna sågs 
inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna beträffande kön och ålder. 
Däremot skiljer sig grupperna åt diagnosmässigt, men rutiner för EN skiljer sig inte 
beroende på diagnos och författarna anser därför att grupperna är jämförbara.  
 

Innan journalgranskningen påbörjades trodde inte författarna att någon skillnad av 
dokumentationen på övervakningslistan förelåg mellan pappersjournal och datajournal. 
Men under journalgranskningens gång upptäcktes att dokumentationen skiljde sig 
mellan för- och eftergruppen, då förgruppens journalgranskning är gjord på 
pappersjournal och omvårdnadsdokumentationen då gjordes på övervakningslistan. 
Eftergruppens granskning är gjord i datajournalen Cosmic där 
omvårdnadsdokumentation nu skrivs. Viss omvårdnadsdokumentation förekommer på 
övervakningslistan som scannats in. Det är övervakningslistan som granskats och 
endast de avbrott av EN som redovisats där som redovisas i denna studie. Därför kan 
observerade avbrott ha missats som är dokumenterade i den vanliga 
omvårdnadsdokumentationen i eftergruppen.  
 
Under journalgranskningen upptäcktes att EN inte startades hos alla patienter förrän de 
sista studerade dagarna eller att EN avslutades under de sju studerade dagarna. 
Dokumentationen av antalet kalorier intaget per os var näst intill obefintlig på 
övervakningslistan och därför har det inte räknats in i totalt antal administrerade 
kalorier. Det var också många patientjournaler som exkluderandes p.g.a. att sondmat 
inte startades under de sju studerade dagarna. Om studien skulle ha gjorts om skulle 
inklusionskriterierna ha ändrats till endast patienter med mekanisk ventilation.  
 
En studie är beroende av datainsamlingstekniken, i detta fall granskningsmallen, som 
används för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2008). 
Granskningsmallen utformades utifrån tidigare forskning, författarnas erfarenhet som 
sjuksköterskor och den information som dokumenteras på övervakningslistan. Vår 
erfarenhet som sjuksköterskor gör att vi har förförståelse för den problematik som finns 
kring nutrition inom sjukvården. MR arbetar dessutom på den berörda avdelningen och 
är väl insatt i rutiner och riktlinjer för nutrition som finns på kliniken. 
Granskningsmallen besvarar studiens syfte och frågeställningar och innehållsvaliditet 
finns i denna studie (Polit & Beck 2008).  
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En extern kontroll av granskningsmallen hade varit önskvärd för att öka instrumentets 
validitet och reliabilitet. Det gick inte att genomföra då ingen annan utöver författarna 
var behörig att granska patientjournalerna. Granskningsmallen är prövad genom att en 
utvärdering av mallen gjordes efter att sju journaler i vardera gruppen granskats, några 
justeringar gjordes för att underlätta granskningen. Granskningen av de fjorton 
patientjournalerna har inkluderats i studien. Denna pilotstudie styrker instrumentets 
validitet och reliabilitet. 
 
Författarna har granskat journalerna var för sig för att få en större tillförlitlighet, den 
ena kan då ha sett något som den andra har missat. Granskningsprotokollen har sedan 
jämförts för att säkerställa en högre grad av överensstämmelse, vilket tyder på en högre 
grad av reliabilitet (Olsson & Sörensen 2007).   
 
Metod och bortfall har beskrivits så ingående som möjligt för att möjliggöra en 
duplicering av studien. Kommunikativ validitet kan hävdas om metodbeskrivningen är 
utförligt beskriven, att den innehåller en bortfallsanalys och att forskningsprocessen kan 
följas. Detta ökar kunskapens giltighet (Malterud 1998).  
 

EXAMENSARBETETS BETYDELSE 
 
Denna studie kan hjälpa till att öka kunskapen kring nutrition och enteral- och 
parenteral nutrition på neurointensivvårdsavdelningar i Sverige. Denna studie belyser 
att en kvalitetshöjning inom detta område behövs och att nutrition måste få ett större 
utrymme inom intensivvården. Användandet av flödesschema för EN gör att mer 
kalorier totalt administreras, men vid utvecklingen av flödesscheman bör man titta mera 
på evidensen istället för att bygga på hörsägen. Dokumentationen av intagna kalorier 
per os måste bli bättre och ska skrivas in i omvårdnadsjournalen dagligen och räknas in 
i totalt administrerade kalorier. Då kan undernutrierade patienter hittas tidigt och 
lämpligt nutritionsstöd kan sättas in för att förebygga malnutrition. Förhoppningen är 
att studien kan leda till att flera intensivvårdsavdelningar sätter nutritionsstöd i fokus 
och utvecklar evidensbaserade flödesscheman för EN och PN. Kunskap och tidiga 
interventioner inom nutrition kan i längden ge ekonomiska vinster genom att patientens 
hälsa främjas och förkortar sjukhusvistelse. 
 
FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Det skulle vara värdefullt att göra en uppföljningsstudie med samma inklusionskriterier 
och exklusionskriterier, för att se om en längre inkörningsperiod med flödesschemat har 
lett till högre administrering av EN. Det skulle även vara intressant att se samband 
mellan längd av sjukhusvistelse och mortalitet jämfört med kaloriintag. Vidare vore det 
intressant med en ny studie på skallskadade patienter där EN utvärderas endast på 
patienter med mekanisk ventilation. Det behövs fortsatt forskning genom RCT-studier 
som evidensbaserar riktlinjer för startvolym, flödesavancemang av EN och regim av 
ventrikelaspirat. 
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SLUTSATS 
 
Införandet av flödesschema för enteral nutrition på NIVA har visat att EN startades 
några timmar tidigare i förgruppen och en liten ökning av administreringen av EN sågs 
i förgruppen. De nya rutinerna har däremot medfört att patienterna i eftergruppen 
administreras signifikant mera kalorier totalt på de sju observerade dagarna än om inte 
flödesschema används. Administreringen av kalorier via PN var signifikant högre i 
eftergruppen och signifikanta skillnader sågs mellan ordinerade kalorier och 
administrerade kalorier med fördel för eftergruppen. Det vanligaste dokumenterade 
observerade avbrotten av EN är gastrointestinala problem och procedurer som 
exempelvis insättning av trachealtub, röntgenundersökningar och operation. Införandet 
av frekventa retentionskontroller har medfört att eftergruppen haft signifikant mindre 
mängd ventrikelaspirat, likaså var kräkning bredvid sond mindre frekvent i 
eftergruppen. 
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Bilaga 1 

 
Förfrågan om deltagande i studien ”Får patienterna sina kalorier? 
Utvärdering avflödesschema för sondmatning på en neurokirurgisk 
intensivvårdsavdelning” 
 

Vi heter Malin Ringholm och Pia Luokkanen Jäger och läser till specialistsjuksköterska med inriktning 
mot intensivvård vid Karlstads universitet. I utbildningen ingår det att göra ett examensarbete i form av 
en studie inom intensivvården. Syftet med studien är att utvärdera nya rutiner för sondmatning vid 
neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen (NIVA). 

Vi vill göra en journalgranskning av de patienter som är över 18 år och har haft en vårdtid på NIVA i 7 
dygn eller m er. Studien utförs genom granskning av patientjournaler för att göra en utvärdering före och 
efter införandet av ett flödesschema för sondmatning på NIVA.  

Tillstånd att genomföra studien har inhämtats från XXX, klinikchef. Sekreterare från avdelningen skickar 
detta brev med information och samtyckesblankett till Dig som vårdats vid NIVA. Du tillfrågas härmed 
om medgivande till att uppgifter som rör den nutritionsvård Du fått på avdelningen får användas i vår 
studie. De uppgifter vi är intresserade av finns i Din patientjournal och rör ålder, kön, diagnos, antalet 
vårddygn på sjukhus, eventuella operationer, om du fick näring via sond eller via intravenös näring under 
vårdtiden på NIVA. Dessutom registreras kalorimängd, när sondmatning startades, illamående, kräkning, 
förekomst av avföring samt åtgärder som kan ha påverkat tillförsel av sondmatning.  

 

Om Du väljer att ge oss tillstånd att registrera ovanstående uppgifter om Din nutritionsbehandling, 
underteckna då bifogad samtyckesformulär, lägg den i det frankerade svarskuvertet och skicka det till 
Malin Ringholm (adressen finns redan på kuvertet). Att delta i studien är helt frivilligt. Om Du väljer att 
delta kan Du senare, när som helst, avbryta Ditt deltagande utan att ange varför. Då tas alla Dina 
uppgifter i protokollet omedelbart bort. Alla uppgifter och resultat kommer att behandlas konfidentiellt, 
vilket innebär att någon möjlighet att identifiera just Dig finns inte.  

Resultatet kommer att redovisas i form av en rapport som kommer att finnas tillgänglig på biblioteket vid 
Karlstad universitet. Eventuellt kommer resultatet även att publiceras i en vetenskaplig artikel.  

 

Om Du har några ytterligare frågor är Du välkommen att höra av Dig! 

Karlstad den 10 november 2009. 

 

Kontaktpersoner 
Malin Ringholm  Pia Luokkanen Jäger 

malin.ringholm@lio.se  luokkapia@hotmail.com 

Telefon 073-8030847  Telefon 070-2827165 
Handledare; 
Mona Wentzel Persenius, universitetslektor  Kersti Theander, universitetslektor 

Avdelningen för omvårdnad   Avdelningen för omvårdnad  

Karlstads universitet  Karlstads universitet 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

Samtyckeformulär 
Jag har fått information om studien och är medveten om att det är frivilligt. Jag kan när 
som helst meddela kontaktpersonerna att jag vill avbryta mitt deltagande utan att 
behöva förklara varför. 
Jag samtycker härmed till att uppgifter om min nutritionsvård under tiden jag vårdades 
på neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen får registreras och användas i en studie där 
syftet är att utvärdera nya rutiner för sondmatning vid en neurokirurgisk 
intensivvårdsavdelning. 

 

 

Datum_______________________________________________________________________________ 

 

 

Underskrift___________________________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande_____________________________________________________________________ 

 
Skickas tillbaka i bifogat svarskuvert senast den 30 November 2009. 
Karlstad den 10 november 2009 

 

Malin Ringholm och Pia Luokkanen Jäger 

 

 

Handledare 

Mona Wentzel Persenius 

Kersti Theander 

Avdelningen för omvårdnad 

Karlstads universitet 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Bilaga 2 

 
En förfrågan till sekreterare på NIVA om hjälp med att hitta 
patientjournaler till studien: ”Får patienterna sin a kalorier? Utvärdering 
avflödesschema för sondmatning på en neurokirurgisk 
intensivvårdsavdelning” 
 

Vi heter Malin Ringholm och Pia Luokkanen Jäger och läser till specialistsjuksköterska med inriktning 
mot intensivvård vid Karlstads universitet. I utbildningen ingår det att göra ett examensarbete i form av 
en studie inom intensivvården. Syftet med studien är att utvärdera nya rutiner för sondmatning vid 
neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen (NIVA). 

Tillstånd att gen omföra studien har inhämtats från XXX, klinikchef. Studien utförs genom granskning av 
patientjournaler för att göra en utvärdering före och efter införandet av ett flödesschema för sondmatning 
på NIVA. Det är två grupper som ska granskas: Grupp 1: med start 2007-12-31 och bakåt i tiden, grupp 
2: görs med start 2009-04-18 och framåt i tiden. Patientjournalerna väljs ut i kronologisk ordning utifrån 
nedanstående kriterier och ett kuvert innehållande informationsbrev, samtyckesblankett samt frankerat 
svarskuvert, adresserat till Malin Ringholm skickas ut. Samtyckesblanketten kodas Grupp 1 och Grupp 2. 
En lista med patienternas namn och födelsedatum skrivs för respektive grupp, detta för att vi ska kunna 
leta fram de journaler som avses utifrån patienternas samtycke. Listan förvaras inlåst hos sekreteraren. 

 

Inklusionskriterier för att som journal vara berättigad att delta i studien är: Att patienten är > 18 år och 
har haft en vårdtid på NIVA i > 7 dygn. Alla förekommande diagnoser såsom subarachnoidalblödning, 
epiduralhematom, subduralhematom, kontusionsblödningar, mediainfarkter, trauman, hjärntumörer och 
cervikala skador inkluderas.  

Exklusionskriterier: om de avlidit.  

 

Vi kommer att leta upp de patienter som blir aktuella och kontrollera att personerna fortfarande lever 
genom Cosmic som är kopplat till Master och ge er en lista på de personer som ska tillfrågas om 
samtycke. Vi ställer nu frågan till Er om Ni är villig att hjälpa oss att skicka ut brev till de patienter vars 
patientjournal uppfyller kriterierna ovan.  

Vi ber Dig skicka iväg 70 brev till vardera grupp (totalt 140).  

 

Karlstad den 2 november 2009. 

Kontaktpersoner 
Malin Ringholm  Pia Luokkanen Jäger 

malin.ringholm@lio.se  luokkapia@hotmail.com 

Telefon 073-8030847  Telefon 070-2827165 
Handledare; 
Mona Wentzel Persenius, universitetslektor Kersti Theander, universitetslektor 

Avdelningen för omvårdnad  Avdelningen för omvårdnad  

Karlstads universitet  Karlstads universitet 
 
 



 

 

 

  

Bilaga 3 

Journalgranskningsmall för enteral nutrition på NIV A. 

Ålder:____________________________________________________________ 

Kön:__________________________________________________________________ 

Diagnos:_______________________________________________________________ 

Re- operationer >2:____________________________________ __________________  

Förekomst av pentothal koma:______________________________________________ 

Hur många h efter inkomst/ operation startas EN:_______________________________ 

Vilken är den ordinerade kalorimängden enl. Harris Benedicts 

formel:________________________________________________________________ 

Förekomst av avföring, vilken dag:__________________________________________ 

Observerade avbrott av EN beroende på: 

[  ] Kräkning bredvid sond  [   ] Illamående  [  ] fått ny sond 

Övrigt_____________________________________________________________ 

Observerad medicinsk vård som gett avbrott av EN:_____________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Dag efter 

startad 

EN 

Per os 

antal 
kalorier/ 
dygn 

EN antal 
kalorier/dygn 

PN antal 
kalorier/dygn 

EN+PN antal 
kalorier/dygn 

Antal ventrikel-
aspirat  

/dag och volym 

 

Dag 2 

     

 

Dag 3 

     

 

Dag 4 

     

 

Dag 5 

     

 

Dag 6 

     

 

Dag 7 

     

 

 



 

 

 

  

Bilaga 4 

Informationsbrev till vårdpersonal på NIVA. 

 

 

Hej! 
Malin Ringholm och Pia Luokkanen Jäger läser vidareutbildning vid Karlstad 
Universitet till intensivvårdssjuksköterskor och vi har påbörjat våran magisteruppsats. 
Vi har valt att göra en utvärderingsstudie om den enterala nutritionen på NIVA. 
Studiens syfte är att utvärdera införandet av flödesschema för enteral nutrition på NIVA 
och ska genomföras som en journalgranskning. De frågeställningar som vi vill ha svar 
på är: 

1. Hur många timmar efter ankomst till NIVA eller efter operation startas EN och hur 
ser administreringen av EN ut de studerade dagarna före och efter rutinförändringen? 
2. Finns det några skillnader i administreringen av PN och det totala kaloriintaget under 
de studerade dagarna innan och efter rutinförändringen? 
3. Har införandet av flödesschema för EN bidragit till att ordinerad kalorimängd 
uppnås? 
4. Vilka orsaker till avbrott av enteral nutrition finns? 
5. Finns det några skillnader i gastrointestinal intolerans efter införandet av 
flödesschema för EN? 

 
Vi vill informera er som vårdpersonal om att det inte är eran givna vård och skrivna  
dokumentation av enskilda patienter vi granskar utan journalerna för att kunna  
utvärdera de nya rutinerna för enteral nutrition på avdelningen. Vi är inte intresserade 
av era enskilda anteckningar och inget kommer kunna härledas tillbaka till er.  
Journalgranskningen kommer att ske under vecka 49 på NIVA. 
Om Ni har några invändningar eller frågor om journalgranskningen och vår  
magisteruppsats kan ni vända er till Malin Ringholm personligen på arbetet eller via  
mailen. 
MVH 
Malin Ringholm & Pia Luokkanen Jäger 


