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Hvem er vi? 

• Nevrointensiv på St. Olavs Hospital, 
eneste intensivavdeling av vårt slag i 
Norge. 

• Intensivavdeling for nevrosenteret; 
nevrokirurgiske, nevrologiske, 
øre/nese/hals og øyepasienter. 

• Fysisk plass til 9 pasienter, bemannet til 
maks 2-3 intuberte/ på respirator. 

• Sykepleiere og intensivsykepleiere. 



Subarachnoidalblødning 

(SAB/SAH) 

• Karspasmer en fryktet og dessverre vanlig 
komplikasjon hos disse pasientene. 

• Klinisk viser omkring 20% tegn til spasmer. Ved 
angio kan man påvise spasmer hos omkring 70%. 

• Faren for karspasmer størst omkring 4-5 dager etter 
blødning, får spasmeforebyggende behandling (bl.a. 
Nimotop) i ca. 2 uker. 

• Sykepleierne gjør observasjoner og tiltak, og forsøker 
å forebygge slike komplikasjoner. 

• Gjør vurderinger av ICP, CPP, EVD, CSF, GCS, 
Pupiller, væske/volum-status, + + + + 

• Tidligere opplevdes som litt tilfeldig om og når 
nevrokirurgene evt. utførte Doppler. 



HOVEDMÅL i behandling av SAB/SAH: 

• Optimalisere sirkulasjon og oksygenering 

av hjernen for å forebygge 

sirkulasjonsforstyrrelse, iskemi og 

infarktutvikling, og på denne måten bevare 

mest mulig frisk hjerne. 



Hva vi vil gjøre: 

• I samråd med våre nevrokirurger ønsker 

vi å ta vurderingen av karspasmer  

(via Doppler) mer aktivt med i 

vurderingen av behandlingen til den 

enkelte pasient. 



Hva er DOPPLER? 

• Doppler er en ultralydundersøkelse hvor vi måler 

hastigheten på blodstrømmen i noen av de store 

viktige blodkarene som forsyner deler av hjernen 

med blod. 

• Markant forhøyet hastighet på blodstrøm kan 

tyde på spasmer (sammentrukne) blodkar. 



Middle Cerebral Artery (MCA) 



Normalhastighet i MCA: 55 +/- 12 cm/sek. 
 

Hastigheter over 120 cm/sek defineres som karspasmer. 



Karspasmer 



Hvorfor innfører vi ny praksis? 

• Øke bevissthet og kunnskap omkring 

denne komplikasjonen, og observasjoner 

og tiltak knyttet til dette. 

• Se om det påvirker behandling 

(justering/stenging av EVD, volumterapi, 

etc.) og pasientforløp, til det bedre for 

pasienten og avdelingen. 



Hvordan gjennomføre prosjektet? 

• Systematisk registrering for å se om, og 
eventuelt hvordan, dette påvirker behandling 
og pasientforløp. 

• Datainnsamling, ikke tenkt benyttet til 
forskning, kun for vår egen del for å vurdere 
og evaluere en ny praksis vi innfører. 

• Klarert at det ikke er behov for å søke REK 
(Regional Etisk Komitè) 

• Pilotprosjekt. Innsamlet data benyttes til 
forskning senere? Skrive artikkel? 









Hvordan går det foreløpig? 

• Vi så tidlig at de målingene vi gjorde (før vi 

hadde begynt systematisk å samle data), ble 

tungt vektlagt ved legevisitt. 

• EVD ble justert hos pasienter hvor det 

kanskje normalt ikke ville blitt gjort. 

• Dopplermålingene fikk innvirkning i forhold til 

pasienter som ble vurdert flyttet til sengepost. 

• Enkelte leger også med og tar doppler, stor 

interesse og entusiasme fra legesiden. 



• Denne nye praksisen utløser ikke økt 

bemanning med flere sykepleiehender, det 

kan være tidkrevende å ta doppler. 

• Vi har blitt bevilget penger til ny 

dopplermaskin! 

 



FORDELER: 

• Mer individualisert tilpasset behandling og 
forløp? Bedre pasientsikkerhet? 

• Billig og ufarlig undersøkelse, medfører ikke 
ubehag for pasienten. 

• Økt kunnskap hos sykepleierne. 

• Føles mer sikkert for oss som behandlende 
personell, har litt mer "kontroll" på 
spasmene/situasjonen? 

• Funn av spasmer kan forklare tilstand. 



UTFORDRINGER: 
• Kan være tidkrevende. Sykepleiere  som allerede 

er presset på tid påtar seg en oppgave som 
kanskje i utgangspunktet var en legeoppgave.  

• Man skal lete, finne, og optimalisere 
dopplersignalet, målingene blir personavhengig. 

• Forskjellig anatomi, vanskelig å vurdere om man 
måler rett i forhold til blodkaret. 

• Blir dette bedre når vi får ny UL-maskin? 

 



Besøk oss gjerne på stand. 
Takk for oss! 


