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Skallskada – Svår 
 

Bakgrund 

 

Syfte 

Genom ett rätt och tidigt omhändertagande av patient med traumatisk hjärnskada 

förhindras eller minimera risken för sekundära hjärnskador.  

 

Vilka berörs 
 

Personal på AnOpIVA och AVC  

 

Bakgrund 
 

Traumatisk hjärnskada är en vanlig orsak till sjukhusvård i vårt land, ofta i samband 

med multitrauma. Det dör ca 1000 patienter/år. Traumatiska skallskador kan grovt delas 

in i skallbensfrakturer (linjära frakturer, impressionsfrakturer och skallbasfrakturer), 

fokala intrakraniella skador (epi-/subdural hematom, kontusionsblödningar) och diffusa 

intrakraniella skador (commotio, diffus axonal skada). Primära hjärnskador inkluderar 

kärlavslitningar ledande till hematom, kontusionsblödningar eller diffusa axonala 

skador. Sekundära hjärnskador kan ha extrakraniella orsaker (hypotension, hypoxi, 

hyperkapi, koagulationsrubbningar) eller intrakraniella orsaker (intrakraniella 

blödningar och hjärnödem). 

 

Det viktiga är att reducera av sekundära hjärnskador! 

 

Rutin 
 

På akuten 
 

 Inga avsteg från sedvanligt omhändertagande av stort trauma! 

 Fördjupad anamnes 

 Koagulationspåverkande läkemedel 

Om patienten står på koagulationspåverkande läkemedel skall bedömning göras om 

reversering är aktuell. Waran skall alltid reverseras omgående vid akut skallskada med 

protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex). 

 Status inklusive neurologstatus 

Viktigt med medvetandegrad, pupillreaktion och fokalneurologi 
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 Fri luftväg och adekvat andning 

Hypoxi är en vanlig sekundär orsak till ökad mortalitet vid traumatisk hjärnskada. Ge 

syrgas på traumamask. Säkra fri luftväg. Undvik nasaltub med tanke på eventuell 

skallbasfraktur. Intubera alla patienter med RLS >3. Viktigt med noggrant 

neurologstatus innan sövning. RSI. Observera eventuell halsryggskada! Sedera med 

Propofol vid behov. Sikta på pCO2 4.5-5.0kPa. 

 Stabilisering av cirkulationen 

Hypovolemi och hypotension är vanliga sekundära orsaker till ökad mortalitet och 

morbiditet hos hjärnskadade. Isolerat skalltrauma ger aldrig upphov till hypovolemisk 

chock! Leta andra orsaker. Sätt två grova nålar och påbörja volymsbehandling med 

kristalloid och/eller kolloid om hypovolemi föreligger. I situationen multitrauma, stor 

blödning och samtidigt skalltrauma sträva då efter systoliskt blodtryck >100mmHg.   

 Monitorering 

EKG övervakning, blodtryck, akut blodgas för att bedöma respirationen, pulsoximetri, 

övriga prover (Hb, LPK, TPK, Na, K, B-glucos, APTT, Pk, TPK, krea, leverstatus, 

blodgruppering och bastest) 

 Röntgen 

När patienten är cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil görs en CT hjärna omgående 

(ingår i röntgenologisk traumascreening). Adekvat monitorering av vitala parametrar 

inklusive neurologisk övervakning på vaken patient är obligat på röntgenavdelningen 

och övervakning skall ske av narkos/IVA-sjuksköterska eller om möjligt anestesiläkare.  

 

Fortsatt handläggning 
 

 Kontakt med neurokirurg på Sahlgrenska Göteborg 

Om positivt fynd på CT hjärna alt medvetslös patient RLS >3 skall kontakt tas med 

neurokirurgjour på Sahlgrenska omgående. Länka ner bilderna för egen granskning 

av neurokirurgerna. PAL skall skriva formell remiss och faxa denna. Skriftligt svar 

skall erhållas i retur från Sahlgrenska.   

 

Fortsatt handläggning på IVA i väntan på eventuell transport till NIVA 
 

 Fortsatt neurologisk övervakning  

RLS bedömning inklusive pupillreaktion. Neurologisk bedömning 2-4 

gånger/timma. 

 Respiration 

Respiratorbehandling syftar till adekvat oxygenering av hjärnan och en 

normoventilation för att undvika hyperkapi som kan leda till cerebral 

vasodilatation. Kontrollera blodgaser (pO2 12-17 kPa och pCO2 kring 4.5kPa). 

Hyperventilation är det snabbaste sättet att sänka ett förhöjt intrakraniellt tryck. Vid 

pupill dilatation starta hyperventilation med målvärde pCO2 ner mot 4.0kPa. Välj 

lägsta effektiva PEEP.   

 Cirkulation 

Fortsatt vätskebehandling för att säkerställa normotension och undvik hypovolemi. 

Använd albumin och andra kolloider för att sträva efter normalt kolloidosmotiskt 

tryck. Undvik hypotona lösningar. Lägg 4-lumens CVK. Normalisera MAP 

(individualiserat målvärde ca 70mmHg). För att minska risken för 

hjärnödemsutveckling önskas negativ balans och hög urinproduktion. Sätt KAD 

med timdiures.  
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 Kroppsläge 

Höjd huvudända 10-30 grader utan huvudvridning. Regelbundna 

kroppslägesförändringar om inte kontraindikation föreligger.  

 Täta B-glucosmätningar 

Sträva efter 5-8 mmol/l 

 Korrigera elektrolytstörningar 

Sträva efter P-Na >140 mmol/l.  

 Kroppstemperatur 

Eftersträva normotermi. Hypertermi ökar den cerebrala metabolismen och bör 

undvikas.   

 Sedering 

Välj kortverkande läkemedel för att säkerställa möjligheten till tät neuologisk 

bedömning.  

 

Tecken på hotande inklämning och ökat intrakraniellt tryck 
 

 Vakenhetssänkning 

 Oro 

 Huvudvärk 

 Illamående 

 Stigande blodtryck 

 Sjunkande puls 

 Ändrat andningsmönster 

 Pares 

 Pupilldilatation 

 

Inför transport till NIVA 
 

När beslut om övertag till NIVA fattats av neurokirurgjour på Sahlgrenska, beställer 

avsändande doktor ambulanstransport. Avsändande narkosläkare ansvarar för patienten 

under transporten och avgör vilken personalkompetens som behövs. Patienten skall 

övervakas noggrant enligt ovan. Intubera inför transport om medvetandegraden sjunkit 

till >RLS 3. Informera om tecken till hotande inklämning. Förse ambulans med 

Mannitol (dosering 0.3g/kg iv ges under 20minuter). För en diskussion med ansvarig 

neurokirurg om Mannitol skall ges och när.  

 

Handläggning om patienten stannar kvar på NÄL 
 

Även om första CT-hjärna screeningen är negativ av hjärnan kan kontusionsblödning 

eller andra hematom utvecklas inom första dygnet efter skadan. Dessa kan kräva 

neurokirurgisk åtgärd. Upprepa därför CT-hjärna efter ett dygn eller tidigare om så 

rekommenderas av neurokirurg. Gör även sederingsstopp för att värdera vakenhet på 

patienten var 4 timma. Sedera med Ultiva, Propofol och/eller Catapresan.  

 

 


