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Revideringar i denna version 

Förlängd giltighet. 

 
Bakgrund, syfte och mål 

Beskriver omhändertagande av medvetslösa patienter på akutmottagningen. 
 
Mål: 
Förbättring av vårdresultatet för medvetandesänkta patienter som ankommer akut genom att 
minska risken för aspiration, bättre syrgasförsörjning och bättre blodtrycksövervakning. 
 
Förändrade rutiner föranleds av data som finns avseende handläggning i akutskede på ICH-
patienter som visar att: 
 

 Beslut i akutskedet om palliativ vård riskerar att fattas på bristfälliga grunder och därmed 

kan bli en självuppfyllande profetia. 
 

 Det är så svårt att prognosbedöma tidigt i förloppet att en mer liberal inställning till initial 

IVA-vård behövs för att inte riskera att undanhålla patienter rätt vård och därigenom inte ge 

förutsättning för överlevnad överhuvudtaget. 
 

 Även i gruppen ICH-patienter som är kritiskt sjuka i akutfasen finns patienter som överlever 

med bra resultat. 

 

Arbetsbeskrivning 

 När patienter med RLS 4 eller sämre kommer till akuten ska akutpersonalen kontakta 

medicinjouren och narkosläkaren för omhändertagande enligt nya rutiner. 
 

 Undantag: Patienter som har inskränkt behandling (spridd känd malignitet, känd grav hjärt-

kärlsjukdom, demens, lungfibros, grav neurologisk sjukdom, allvarlig lever- och/eller 

njursvikt). 
 

 Aktuell patient ska intuberas direkt på akuten. 
 

 IVA tar över patienten för vidare diagnostik i samråd med PAL, t ex CT-undersökning. 
 

 Efter avslutad undersökning läggs patienten på IVA för fortsätt vård och terapi. 
 

 Neurokirurgen alternativt neurologen SU kontaktas vid behov av PAL för att bestämma om 

eventuellt övertagande/operation/trombektomi. 
 

 Om patienten vaknar till överväg extubation och eventuell överflyttning till hemavdelning. 
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 Om patient med stroke inte blir bättre ska respiratorterapi genomföras i max 2 dygn, sedan 

extubation och överflyttning till strokeenheten. 
 

 Under hela processen är det mycket viktigt att vi stödjer och informerar anhöriga 

(narkosläkare, PAL och IVA-sjuksköterskor). 

 

Behandling på IVA: 
 

 Ventilation: CPAP ASB, med apnéventilation. 
 

 O2 saturation: Bör vara minst 95 %. PO2 mer än 12, PCO2 4,0. 
 

 Blodtryck: Hos strokepatienter insätts blodtrycksbehandling vid systoliskt blodtryck över 

200, systoliskt målblodtryck 160-180, förstahandsmedel Labetalol och Klonidin. Hos 

strokepatienter med systoliskt blodtryck under 140 ges i första hand klara vätskor. 
 

 Patienter med subaraknoidalblödning ges Cyklokapron 1g x 3- 4 intravenöst. Om patienten 

har tagit stora doser ASA (Treo) kan Octostim övervägas. 
 

 Sedering: På IVA ska man helst undvika sedering för att kunna göra en neurologisk 

bedömning. Vid behov av sedering använd i första hand Catapresan eller Propofol. 
 

 Kroppstemperatur: Vid temp mer än 37,5 grader ge 1 g paracetamol. 
 

 Plasmasocker: Ska hållas under 10 mmol/l. 
 

 Patient med stroke ska protokollföras enligt strokeenhetens rutiner. 

 

Detta styrdokument är godkänt av verksamhetschef på medicin och akutmottagning. 
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