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Spinalskadeenheten vid Bur-
wood Hospital, Christchurch,
Nya Zeeland, är en komplett kli-
nik för akut omhändertagande
och rehabilitering av spinalska-
dade patienter. Ett mångårigt
och engagerat forsknings- och
utvecklingsarbete har gjort en-
heten världsberömd bland an-
nat för den framgångsrika re-
konstruktiva handkirurgin vid
tetraplegi.

Spinalenheten vid Burwood Hospi-
tal i Christchurch och spinalenheten i
Auckland omhändertar och rehabilite-
rar de spinalskadade patienterna i Nya
Zeeland. Vid Burwood Hospital finns
den enda kompletta enheten i landet,
dvs med lokalmässiga och personella
resurser för akut omhändertagande av
traumapatienter och spinalskaderehabi-
litering i alla dess bemärkelser, s k terti-
är service (t ex handkirurgi, logopedi,
plastikkirurgi, urologisk kirurgi) samt
fysikalisk och social uppföljning efter
utskrivning av patienten. Alla dessa
funktioner är dessutom samlade i en
miljö som kännetecknas av forsknings-
intresse. 

Under de olika behandlingsstegen är
alla insatser fokuserade på patientens
behov, men klinikens långsiktiga mål
att återge individen maximal frihet går
som en röd tråd genom alla faser av be-
handling och rehabilitering. Den myc-
ket starka betoningen på patientbaserad
behandling är resultatet av ett systema-
tiskt utvecklingsarbete med detaljerade
riktlinjer för verksamheten. Dessa rikt-
linjer [1] är grundade på en stor samlad
medicinsk sakkunskap och erfarenhet
och är upprättade i samråd med patien-
ter, anhöriga och alla personalkategori-
er med det enda syftet att förbättra be-

handlingsresultatet. Riktlinjerna är na-
turligtvis inte avsedda att tillfredsställa
sjukvårdsadministratörernas behov
men hjälper köparen av sjukvård, staten
i detta fall, att formulera bättre kravspe-

cifikationer. De generella riktlinjer som
spinalenheten följer har också grans-
kats och godkänts av hälsovårdsmini-
steriet. Följande krav ställs:
– Det medicinska underlaget och bak-
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omliggande värderingar ska vara lätt
tillgängliga för allmänheten.

– Behandlingen ska alltid beakta pati-
entens intressen och kunna anpassas
till individens specifika behov.

– En systematisk granskning av den
egna verksamheten ska ske kontinu-
erligt.

– Vid val av behandling ska resurser
och kostnader noggrant beaktas.

– Målen ska vara tydliga och realistis-
ka för alla inblandade, dvs lova en-
bart det som kan uppnås och se till att
det som utlovas verkligen uppnås.

– Kontroll att riktlinjerna följs ska ske
fortlöpande.

Riktlinjerna är resultatet av ca 15 års
hängivet utvecklingsarbete. Alla perso-
nalkategorier har varit involverade i ut-
vecklingen, och många individer har gi-
vit mycket viktiga bidrag för att höja
kunskaps- och ambitionsnivån samt att
förbättra de patientnära förhållandena
inom spinalskadevården i Nya Zeeland.

Först med ackreditering 
enligt ISO-standard
Arbetet ledde till att spinalskadeen-

heten vid Burwood Hospital i ett direkt
samarbete med hälsovårdsministeriet
preciserade verksamhetens innehåll
och genomförande så detaljerat att en-
heten som första medicinska verksam-
het i Nya Zeeland ackrediterades 1997
enligt ISO-standard (ISO 9002). I ac-
krediteringen ingår ett flertal kvalitets-
parametrar som ska beaktas. De vikti-
gaste är:
– Kontinuerlig specialutbildning av

personalen (specialistbevis), delta-
gande i kongresser och forsknings-
projekt.

– Ändamålsenliga lokaler (i markpla-
net).

– Alla nödvändiga funktioner för avan-
cerad spinalskadevård.

– Datainsamling i nationellt spinalska-
deregister.

– Mätning av:
a) hur väl patienten genomför reha-
biliteringsprogrammet,
b) komplikationsfrekvens (urologis-
ka komplikationer, trycksår, antal
oplanerade återbesök på grund av
andra komplikationer).

– Registrering och tolkning av enhe-
tens resultat (t ex dödlighet, återgång
till arbete, resultat av handkirurgi).

– Värdering av patienttillfredsställel-
se.

– Infomation till patient och anhöriga.

Utveckling av rekonstruktiv 
tetraplegikirurgi
Under denna utveckling förfinades

också annan medicinsk service kopplad
till spinalskadeenheten, exempelvis
den rekonstruktiva tetraplegikirurgin.

Som exempel kan anges den ovanliga
men intressanta idén att bilateralt och
vid ett operationstillfälle rekonstruera
armbågssträckarna hos tetraplegiker.
Två operationsteam rekonstruerar sam-
tidigt armbågssträckare på höger och
vänster sida med bakre deltoideusmus-
keln. Postoperativt immobiliseras pati-
enten i »krucifix» under fyra veckor.
Fördelarna är främst att det blir ett ope-
rationstillfälle i stället för två, att reha-
biliteringstiden halveras och att patien-
ten snabbare kan börja simträna och
därmed minska risken för metaboliska
komplikationer på grund av inaktivitet. 

Det seriösa och framgångsrika ut-
vecklingsarbetet, de kontrollerade stu-
dierna tillsammans men de goda be-
handlingsresultaten är viktiga anled-
ningar till att spinalenheten vid Bur-
wood Hospital har fått ett sådant gott in-
ternationellt renommé. 

Regelbundna uppföljningar
stävjar  svåra komplikationer
Under de första två till tre åren efter

en ryggmärgsskada kan flera allvarliga
komplikationer uppträda snabbt och

utan förvarning. Därför är det viktigt att
regelbundna uppföljningar erbjuds pa-
tienten. Dessa undersökningars inter-
vall och innehåll regleras huvudsakli-
gen utifrån spinalskadevårdens urolo-
giska program. Uppföljningsbesöken
tar ett par tre dagar i anspråk och inklu-
derar också kontroll av ledrörlighet
med avseende på tecken på kontraktu-
rer, noggrann undersökning av huden
för att upptäcka riskzoner för trycksår,
undersökning för att utröna om rekon-
struktiv handkirurgi kan förbättra
ADL-funktioner tillsammans med upp-
följning av social och arbetsmarknads-
inriktad rehabilitering. 

Kroppsvikten kontrolleras och die-
tens och motionens betydelse diskute-
ras. Idrottsfysiolog informerar om, och
mäter, den fysiska prestationsförmågan
och utarbetar och övervakar tillsam-
mans med sjukgymnast den individan-
passade träningen. Sexologisk uppfölj-
ning ingår alltid som viktigt inslag vid
återbesöken. 

I samband med uppföljningarna bor
patienten i specialutrustade lägenheter i
direkt anslutning till spinalenheten.
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Sjukhuset har ställt
billiga lokaler till
förfogande för
spinalskadade som
önskar starta egna
småföretag. Bilden
visar interiör från
rullstolsverkstad
som tillverkar
specialrullstolar för
sport. Nio
spinalskadade
personer arbetar i
denna verkstad.

En toppmodern
anläggning finns till
förfogande för
styrketräning.



Kontakten med andra spinalskadade
och framför allt nyskadade är viktig för
att behålla och utveckla det sociala nät-
verket, och fungerar som stimulans för
den fortsatta rehabiliteringen av både
nyskadade patienter och dem med äldre
skador. 

Många deltar i arbetet
Kliniken är dimensionerad för att

omhänderta en spinalskadad per 50 000
invånare och har en uppskattad belägg-
ning på 80 procent över året. Det finns
en bädd för uppföljning i fristående nä-
raliggande lägenheter per var femte spi-
nalenhetssäng. 

Förutom grundbemanningen med
sjuksköterskor (inklusive specialutbil-
dade urodynamiksköterskor) och un-
dersköterskor för den rutinmässiga om-
vårdnaden finns två sjuksköterskor för
uppföljningarna, fem sjukgymnaster
och ett gymnastikbiträde, fem arbetste-
rapeuter, en psykolog, en person som
ansvarar för yrkesrehabiliteringen, en
ingenjör som ansvarar för service och
kontroll av tekniska hjälpmedel (exem-
pelvis röststyrd Internet), en idrottsfy-
siolog, en person som ansvarar för re-
kreation och fyra icke medicinskt utbil-
dade biträden (för transporter, assistens
etc). Fem läkare ansvarar för den medi-
cinska behandlingen. Dessutom finns
en av vardera kurator, sjuksköterska
och arbetsterapeut för hembesök. 

En till två hel- eller deltidsforskar-
studerande är oftast knutna till verk-
samheten. Eftersom forskningen anses
vara en drivande kraft för förbättringar,
finansieras den genom såväl interna
medel som anslag sökta i konkurrens
från forskningsrådet samt via försäk-
ringsbolag och rugbyförbundet.

Rehabiliteringsinriktning 
från allra första början
Alla patienter med potentiella eller

faktiska ryggmärgsskador efter trauma
transporteras inom 24 timmar till spi-
nalskadeenheten. Helikopterlandnings-
plats finns i direkt anslutning till spinal-
skadeenheten. Fördröjning längre än 24
timmar är motiverat enbart vid multi-
peltrauma som kräver kontinuerliga
livsuppehållande insatser vid intensiv-
vårdsklinik. Det finns två intensiv-
vårdsplatser för den akuta behandling-
en. Ytterligare fyra kan lätt ordnas och
bemannas till akutplatser. Redan första
dagen måste det medicinska omhänder-
tagandet vara rehabiliteringsorienterat,
dvs det intensiva initiala arbetet som ut-
förs av olika kirurgiska och medicinska
specialister måste utföras på ett sådant
sätt att senare mobilisering inte äventy-
ras. För en tetraplegiker vore det en ka-
tastrof att komma ur den akuta fasen
med en stel armbåge eller axel – den re-
konstruktiva handkirurgin skulle kunna

omöjliggöras. Under de efterföljande
dagarna och veckorna minskar succes-
sivt de medicinska insatserna medan re-
habiliteringsaktiviteterna ökar.

Inbyggt preventivt tänkande
Enheten har ett preventivt tänkande

inbyggt i verksamheten. Nyckelområ-
den för information och utbildning är
trafik, särskilt med avseende på alkohol
och hastighet på vägarna, sport (rugby,
ridning), rekreationssimning och dyk-
ning och industri, speciellt där risk för
fallolyckor föreligger (skogsbruk och
byggnadsindustri).

Den andra delen av preventionsfilo-
sofin innefattar aktivt förebyggande av
komplikationer (främst urologiska). 

Som exempel på klinikens engage-
mang i preventionsfrågor kan nämnas
att alla rugbytränare och -domare nu
måste genomgå medicinsk kurs som tar
upp dessa preventionsaspekter. Klini -
ken har också genom intensivt informa-
tionsarbete och påtryckningar lyckats
förändra rugbyreglerna för att minska
kroppskontakten i vissa av rugbyns
mycket riskfyllda moment.
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Särtryck av serien om

VÅLD
och

AGGRESSIVITET
Många människor uppfat-
tar våldet som en av de
största hälsoriskerna. Vål-
det möter läkare från olika
specialiteter på skilda nivå-
er inom vården. Det kan
också drabba dem själva.

Under 1994–95 publicera-
de Läkartidningen 26 artik-
lar som tillsammans gav ett
brett medicinskt perspektiv
på ämnet våld och aggres-
sivitet. De har nu samlats i
ett 84-sidigt häfte som kan
beställas med kupongen
nedan.

Pris 95 kronor. Vid 11–50 ex
95 kronor, vid högre uppla-
gor 80 kronor/exemplar.
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