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Primär skademekanism



Primär skademekanism

Är orsakade av 
krafterna i 

skadeögonblicket

Kan endast påverkas
av 

skadeförebyggande
åtgärder



Primär 
skademekanis
m

• … men bestämmer också om skallskadan är
• Lätt
• Måttlig
• Svår 



Sekundär 
skademekanis
m

• Neuroinflammation
och ischemiska skador

• Förhindra sekundära skador är 
målet för vår behandling



Sekundära skador

• Inflammation
• Ödem
• Ischemi



Sekundära skador 
inflammation

• Blod-hjärnbarriären är inte intakt i 
skadeområdet
• Makrofager, neutrofiler och 

lymfocyter kommer till 
skadeområdet. Kroppens eget 
”hjärn-immunförsvar” – mikroglia 
aktiveras. 
• Leukocyterna och matrixiner 

(metalloproteinaser) orsakar mer 
skada på blod-hjärnbarriären



Sekundära skador
ödem

• Blod-hjärnbarriären är inte 
intakt! 



Sekundära skador 
ischemi

• Vasokonstrik*on (tryck, viskositet, vasoak*va ämnen)

• Mikroblödningar runt kärl

• Mikrotromber 

• Hypoxi/hypotension

Rafols JA. Control of the brain 
microcirculation following traumatic 
brain injury and stroke. Brain Circ 
2015;1:146-58. 



Hjärnan är 
instängd!!!

§ From ATLS Course Manual 9th edition.



Primär skada
+ inflammation
+ ödem
+ ischemirisk



Internationella 
behandlings-
rekommendationer

https://braintrauma.org/uploads/03/12/Guidelines_for_Management_of_Severe_T
BI_4th_Edition.pdf



Rekommenda;oner prehospitalt 

§ Blodtryck och saturation skall mätas
prehospitalt



Rekommendationer 
prehospitalt

§ Medvetandegraden skall
bedömas prehospitalt



Rekommendationer 
prehospitalt

• Pupiller skall bedömas 
prehospitalt



Rekommendationer prehospitalt

= 4.67 kPa

Undvik SpO2<90%, etablera luftväg, kontrollera luftväg, undvik hyperventilation 
(om inte inklämning föreligger)



Rekommendationer prehospitalt

Isotona lösningar skall ges vid hypotension
Hypertona lösningar kan ges om GCS <8



Rekommendationer prehospitalt
Undvik hyperventilation, 
Utvärdera neurologin ofta,
Om tecken till herniering, öka
ventilationen 



Till neurointensivvård 
När det behövs…



Neurointensivvård?



Neurointensivvård!

• Kräver ett team:
• Neurokirurg
• Neuroanestesiolog
• Neurointensivist
• Intensivvårdspersonal
• Neuroradiolog
• Operationspersonal



• … förhindra sekundära skador….

• Neuroinflammation
• Ödem
• Ischemi

Mål för vården



HUR????

• Förhindra hypoxi
• Förhindra hypotension
• Förhindra intrakraniell hypertension
• Undvika lågt cerebralt perfusionstryck

CPP=MAP-ICP



Använd ICP och CPP monitorering



Behandla högt ICP



Normo, normo, normo

• Optimera först dina parametrar
• Ventilation 
• Blodtryck och fyllnadsgrad
• Albumin/natrium/Hb 
• Sedationsgrad



pCO2 optimeras
pO2 optimeras (>12 kPa)



Tänk så här

• Bibehåll kolloidosmo6skt tryck
• Reducera kapillärhydrosta6skt tryck



Sedation
Analgesi

Kontrollera blinkreflex

• MÅL får hosta vid omvårdnad – i 
övrigt reaktionslös

Kontrollera smärtreaktion



• Although propofol is recommended for the control of ICP, 

it is not recommended for improvement in mortality or 

6-month outcomes. Caution is required as high-dose 

propofol can produce significant morbidity.

• Propofol sänker CBF och intrakraniellt tryck men sänker också MAP och CPP…

• Sedation (Midazolam)
sänker CBF och CMRO2 + minskat stressvar

• Smärtlindring (Fentanyl)
minskat stressvar

Sedationsval?



Om det inte 
räcker…

• Diskutera behov av CT
• Finns något som behöver utrymmas?
= Kirurgisk åtgärd?



Sedation och minskad metabolism i hjärnan

Barb
itura

t



barbiturater

• Minskar CMRO2 - ger sekundär 
cerebral arteriell vasokonstriktion.

• Sänker EEG-aktivitet, CBF, CBV 
och därmed ICP



Om ICP fortsatt 
>20mmHg?
• Finns något aA utrymma?
• Överväg ventrikeldrän



Oftast intermittent öppning – töm inte ventriklarna!!!



Om fortsatt högt 
ICP…



Hemikraniektomi?





Så – tillbaka till hitta och 
förebygga sekundära skador 

– och rädda penumbran



Förhindra neuroinflammation?



Förhindra ödem

Högt osmoHskt tryck
Lågt hydrostaHskt tryck



Glöm inte vätskebalans!



• Adekvat syrgasleverans
• Förhindra vasospasm
• Sänka hjärnans syrgaskrav
• Förhindra trombotisering

Förhindra ischemi





Vad göra med…



Neuromarkörer?

J Neurotrauma. 2019 Feb 22. doi: 10.1089/neu.2018.5809. 
[Epub ahead of print]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30794101


Neuromarkörer!



Andra behandlingsmetoder för högt ICP?




