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Sverige har valt att använda
en egen skala för att beskriva
medvetandegrad hos skallska-
dade. Detta försvårar interna-
tionell kommunikation och för-
ståelse för internationellt erhåll-
na resultat. Låt oss gå över från
den svenska skalan, RLS 85, till
den internationella, GCS, före-
slår Bengt Gerdin i den här de-
battartikeln.

Så länge som sjukvården har vårdat
patienter med medvetandepåverkan på
grund av sjukdom, trauma eller ogynn-
samma effekter av droger har det fun-
nits ett behov av att standardisera be-
skrivningen av den påverkan på medve-
tandet som föreligger. Förutom att olika
grader av medvetande beskrivs i ett an-
tal medicinska termer på definierade
sätt (»medvetslös», »reaktionslös»,
»agiterad», »somnolent», »soporös»,
»stuporös» med mera) har under åren
ett flertal försök gjorts till en kvantitativ
beskrivning av medvetandepåverkan,
bland annat med syfte att lättare kunna
värdera förändringar i medvetandegra-
den. Den beskrivningsskala som idag
används över i stort sett hela världen är
»Glasgow coma scale», GCS [1]. Den
baseras på summan av tre ingående pa-
rametrar: patientens ögonsvar, patien-
tens verbala svar och patientens musku-
lära svar spontant eller efter stimulation
(Tabell I).

I Sverige har det under 1980-talet ut-
vecklats en egen monitoreringsskala,
»Reaction level scale», RLS 85 (Tabell
II), delvis motiverad av teoretiska ofull-
komligheter i GCS [2]. Skalan beskri-
ver medvetandenivån i åtta steg. Varje

steg innefattar en värdering av såväl
motorik och sensorium som medvetan-
denivå. Under arbetet med RLS 85
framfördes att den tidigare använda
skalan, GCS, led av den intellektuella
defekten att utgöra en linjärt adderad
summa av tre andra skalor och att det
inte kan visas att summan är direkt rela-
terad till graden av intrakraniell skada.

Det visades dock att GCS samvarie-
rade mycket starkt med RLS 85 och att
den viktigaste fördelen med RLS 85
jämfört med GCS snarare var att den ger
större överensstämmelse mellan olika
bedömare [3]. RLS 85 fick stor sprid-
ning i Sverige och är idag den enda ska-
la som i praktiken används vid vård av
medvetandepåverkade individer. Så-
lunda använder ambulansmännen RLS
85 prehospitalt och på akutmottagning-
ar liksom på intensivvårds- och andra
vårdavdelningar beskrivs patientens
medvetandegrad i RLS 85-termer.

Men så är det bara i Sverige! För att
följa förloppet hos en enskild patient el-
ler som del av ett nationellt sjukvårds-
system som inte upplever ett behov att
kommunicera med resultat och trender
utanför nationens gränser är naturligt-
vis RLS 85 tillfyllest. Som del i ett in-
ternationellt utbyte av erfarenhet och
kunskap är RLS 85 oduglig! Att beskri-
va sina resultat i ett internationellt sam-
manhang i RLS 85-termer är som att an-
vända det svenska språket i en engelsk-
språkig tidskrift.

Hur gör då svenska neurovetenska-
pare för att sprida sina resultat till ett in-
ternationellt auditorium? Endera »över-
sätter» de sina RLS 85-värden till GCS,
eller så har de skapat rutiner för att både
registrera RLS 85 och GCS på sina kli-
niker. Det första fallet leder till en mins-
kad precision i GCS-värdet, och sämre
resultatbeskrivning, eftersom RLS 85
är en åttastegsskala och GCS en 13-po-
ängskala. Det andra fallet leder till att
man tvingas komplicera klinikrutinerna
och väljer att registrera vissa data för
vården och andra data för resultatbe-
skrivningen i vetenskapliga samman-
hang. Ingetdera fallet är önskvärt.

Leder till isolationism
Ytterligare en följd av att använda

RLS 85 som rutin är att svenska kolle-

ger inte får någon praktisk erfarenhet att
använda GCS, och därigenom får svå-
righeter att fullt tillgodogöra sig inne-
hållet i vetenskaplig litteratur, där GCS
används som standard. RLS 85 leder
alltså till en intellektuell isolationism.

En intressant fundering är om man
ska använda en skala som av teoretiska
skäl är mer tilltalande, men som ingen
annan använder, eller en skala där vissa
svenskar säger sig identifiera vissa in-
tellektuella brister men som ändå för-
stås av hela världen och ger tillfredsstäl-
lande resultat. Det blotta faktum att
man, ehuru med vissa svårigheter, kan
överföra RLS 85-steg till GCS-steg vi-
sar att det finns tillräcklig stor samvari-
ation i skalorna som gör att det inte bor-
de vara omöjligt att ersätta den ena med
den andra. 

I Sverige sker nu en satsning på att
utbilda svenska läkare i akut omhänder-
tagande av svårt skadade individer. Det-
ta kommer att ske på bred front med de
delar av läkarkåren som på akutmottag-
ningar möter dessa patienter. Dit hör
framförallt kirurger, ortopeder, aneste-
siologer, men även allmänläkare i gles-
bygd. Denna utbildning i »Advanced
trauma and life support, ATLS, har ini-
tierats av American College of Sur-
geons, ACS, och nu spritts till mer än ett
tiotal länder med en sammanlagd popu-
lation av betydligt mer än 300 miljoner
människor.

Denna utbildning introduceras i Sve-
rige under våren 1996. I detta utbild-
ningspaket används endast GCS för att
beskriva medvetandenivån efter trau-
ma. Är detta tillfyllest? Jag har specifikt
diskuterat detta med de representanter i
ACS som ansvarar för utbildningspro-
grammets innehåll. De hävdar att den
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Hos patienter med misstänkt
cerebral emboli ger transesofa-
geal ekokardiografi goda möj-
ligheter att påvisa  kardiella em-
bolikällor. Här presenteras en
sammanställning som omfattar
146 patienter, undersökta med
klinisk misstanke om kardiell
embolikälla. Hos 42 procent
kunde ett eller flera fynd som i
litteraturen har associerats med
cerebrala embolier påvisas. 

Cirka 30 000 personer i Sverige in-
sjuknar varje år för första gången i slag-
anfall. Cerebral emboli är en vanlig or-
sak till slaganfall, och i litteraturen upp-
ges att 25–45 procent av patienterna
med emboliskt slaganfall har en poten-
tiell kardiell embolikälla [1, 2]. Den
ekokardiografiska diagnostiken av kar-
diella embolikällor har förbättrats med
införandet av transesofageal ekokardio-
grafi [3, 4]. På fysiologiska kliniken vid
Centralsjukhuset i Karlstad har vi sedan
januari 1993 utfört transesofageal un-
dersökning på alla patienter som har re-
mitterats till ekokardiografi med fråge-
ställningen kardiell embolikälla. Efter-
som denna undersökningsteknik är re-
lativt ny och det sker en snabb utveck-
ling både vad gäller teknologi och kun-
skap på detta område har vi gjort en
sammanställning av undersökningsfyn-
den samt de behandlingsmässiga kon-
sekvenser dessa fynd fått för våra pati-
enter.

146 undersöktes
på drygt ett år
Sammanställningen omfattar ett ose-

lekterat patientmaterial på 146 konse-
kutivt remitterade patienter till fysiolo-
giska kliniken med frågeställning kar-
diell embolikälla under tiden januari
1993–maj 1994. Av de undersökta pati-
enterna hade en haft flera episoder av
retinala embolier. Övriga patienter hade
antingen påvisad hjärninfarkt eller vår-
dades under diagnosen RIND (rever-
sibelt ischemiskt neurologiskt deficit)
eller TIA (transitoriska ischemiska at-
tacker). 66 procent av de undersökta pa-
tienterna kom från neurologkliniken

vid Centralsjukhuset, 17 procent från
någon av medicinavdelningarna, 13
procent från något av de fyra länsdels-
sjukhusen och 4 procent från andra kli-
niker vid Centralsjukhuset eller från
vårdcentral.

Patienterna var i åldrarna 29–84 år
med en medelålder på 64 år. 70 procent
var över 60 år. I gruppen ingick 60 (41
procent) kvinnor och 86 (59 procent)
män. Av de undersökta patienterna hade
41 procent hypertoni, 17 procent diabe-
tes, 15 procent angina pectoris och 16
procent hade haft hjärtinfarkt. Vidare
hade 5 procent tidigare haft cerebral in-
sult och 10 procent hade tidigare haft
TIA. Arytmi i form av kroniskt eller pa-
roxysmalt förmaksflimmer förelåg hos
12 procent. 

119 av patienterna, det vill säga 82
procent, genomgick kraniell datorto-
mografi. Av dessa 119 hade 89 (75 pro-
cent) nya eller gamla hjärninfarkter
medan resterande 30 (25 procent) hade
negativ datortomografi. Ultraljuds- och
dopplerundersökning av halskärlen ut-
fördes på 119 (82 procent) av patienter-
na, varvid plackbildning och stenoser
>50 procent i carotis communis och/el-
ler carotis interna registrerades.

Samtliga patienter genomgick en
transesofageal ekokardiografisk under-
sökning med kontrast. Kompletterande
transtorakal undersökning utfördes en-
dast om det förelåg svårigheter att visu-
alisera apexregionen vid transesofageal
undersökning. Videoinspelning gjordes
av samtliga strukturer i hjärtat och vid
kontrastinjektionerna. Undersökning-
arna utfördes med en Acuson 128/xp
med biplan transesofageal prob och av

Transesofageal ekokardiografi
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Tabell I. GCS utgörs av summan för ögon-
öppning, verbalt respons och motoriskt
respons. Denna summa kan variera mellan 3
och 15.

Ögonöppning 

spontan 4
röststimulering 3
smärtstimulering 2
ingen   1

Verbal respons
orienterad  5
förvirrad 4
osammanhängande/begripbara ord 3
oförståeliga ord/grymtningar  2
inget 1

Motorisk respons
lyder uppmaningar 6
lokaliserar smärta 5
drar undan vid smärtstimulering 4
böjer/flekterar vid smärtstimulering 3
sträcker/extenderar vid
smärtstimulering 2
inget 1

Tabell II. RLS 85 innehåller 8 nivåer.

Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad. 1
Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt
stimulering. Tilltal, enstaka tillrop,
beröring. 2
Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid
kraftig stimulering. Upprepade tillrop,
ruskning, smärtstimulering. 3
Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer
ej smärta. 4
Medvetslös. Undandragande rörelse
vid smärta. 5
Medvetslös. Stereotyp böjrörelse
vid smärta. 6
Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse
vid smärta. 7
Medvetslös. Ingen smärtreaktion. 8

neurokirurgiska disciplinen inte har
ifrågasatt GCS som norm för beskriv-
ning av medvetanderubbning i dessa
sammanhang i något av alla de länder
som nu genomför utbildning i ATLS.
GCS förefaller alltså att fylla den öns-
kade funktionen i de många länder som
utbildar läkare i ATLS.

Sammanfattningsvis upplever jag att
GCS är en internationell skala om vil-
ken man kan säga att den är nästan rätt,
och definitivt inte helt fel. Hela världen
förstår den. Låt oss gå över till GCS och
låt oss göra detta nu när en stor del av de
yngre »akutarbetande» läkarna kom-
mer att genomgå utbildning i ATLS och
därvid lär sig behärska GCS.
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