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klinisk översikt

Behandlingen av akut ryggmärgsskadade patienter har, utöver
den primära livräddandemålsättningen, tre huvudmål: attmi-
nimera det neurologiska bortfallet, att påbörjamobiliseringen
så snart sommöjligt och att genomföra adekvat rehabilitering.
Kliniska studier har visat att upp till var fjärde individ som
ådragit sig en ryggmärgsskada kan drabbas av ytterligare
neurologiska bortfall före ankomsten till sjukhus, sannolikt
beroende på resultatet av olika sekundära patofysiologiska
skadeförlopp. Samtidigt har andelen patienter med kompletta
skador minskat från 65 procent under 1970-talet till 45 pro-
cent enligt senare studier [1-3]. Anledningen till denna kliniskt
positiva utveckling är förbättrade rutiner vid omhändertagan-
det på olycksplatsen och den vård som i dag förmedlas på in-
tensivvårdsavdelningarna med specialkompetens inom områ-
det.
Intensivvårdsbehandlingenavpatientermed ryggmärgsska-

da fick ett genombrott 1984, då Tator ochmedarbetare presen-
teradeenstudiedär aktivbehandlinggavsmotvadmanuppfat-
tade var konsekvenserna av sekundära patofysiologiska pro-
cesser (för översikt, se sidan 780). Patienter med svår, akut
ryggmärgsskada, framför allt på halsryggsnivå, drabbas ofta av
hypotension, hypoxemi och lungdysfunktion, vilket kan leda
till hemodynamisk instabilitet och ventilationsinsufficiens
trots att såväl cirkulation som andningskapacitet varit norma-
la i början av skadeförloppet. Genom att ge full volymexpan-
sion, och på det sättet undvika hypotension, erbjuda patien-
terna adekvat ventilationsbehandling samt införa åtgärder
sommotverkade uppkomsten av sepsis och urologiska kompli-
kationer rapporterade författarna lägremorbiditet ochmorta-
litet, kortare vårdtid samt för samhället lägre kostnader hos
denna försöksgruppänhos enmotsvarande grupp somtidigare
erhållit behandling utan denna regim.
Många likheter finns i omhändertagandet av ryggmärgsska-

dade och personer utsatta för traumatiskt orsakad hjärnskada.
Principerna bakom ventilationsbehandling, blodsockerregle-
ring och cirkulationsbehandling är i vissa avseenden identiska.
Vissa hänsynstaganden är dock specifika för ryggmärgsska-
dade patienter. I det direkta akuta skedet efter ett traumaorsa-
kas det neurologiska bortfallet inte bara av själva ryggmärgs-
skadan i sig utan också av den spinala chocken. Spinal chock

karakteriseras av förlust av sensorisk och motorisk funktion
samt övergående förlust av reflexerna nedanför skadenivån
men inkluderar inte den cirkulatoriska symtombild som drab-
bar denna patientgrupp. Således kan konsekvensen av spinal
chockkliniskt innebära enmerutbredd ryggmärgsskada i initi-
alskedet än vad sommotsvaras av vävnadsskadan. När den spi-
nala chocken väl släppt upplevs inte helt sällan symtomför-
bättringmotsvarandenågot eller i bästa fall några segment. Så-
ledes finnsdet i anslutning till själva skadeområdet ryggmärgs-
vävnad somkliniskt kanmisstänkas vara allvarligt skadadmen
som egentligen är att betrakta som potentiellt viabel vävnad.
Mycket av ansträngningarna i det akuta skedet har som syfte
att bevara just denna potentiellt viabla ryggmärg. Ett felaktigt
omhändertagande innebär ökad risk för ytterligare skada på
denna vävnad samtidigt som restitutionen av varje segment
har oerhört stor betydelse för denenskildepatienten.Varjeny-
skadad patient måste därför behandlas som om skadan är re-
versibel och som om det fortfarande finns möjlighet att rädda
neurologisk funktion på såväl ryggmärgs- som rotnivå.
Denna artikel fokuserar pådetman specifikt ska tänkapå vid

omhändertagandet av ryggmärgsskadade patienter på både
olycksplatsenoch sjukhuset [1-3]. Syftet är således inte att vara
komplett avseende det akuta omhändertagandet av traumapa-
tienter. Adekvat behandling på olycksplatsen kombineradmed
kvalificerad medicinsk omvårdnad efter ankomsten till sjuk-
huset ger den skadade de bästa förutsättningarna för att återfå
åtminstone delar av den neurologiska funktionsförmåga som
förlorats. Målsättningen med den akuta behandlingen är att
motverka de sekundära patofysiologiska händelserna efter
traumamot ryggmärgenochpå så sätt skapadebästa förutsätt-
ningarna för att förhindra neurologisk försämring och i bästa
fall återvinna neurologisk funktion, även om vinsten inskrän-
ker sig till ett enda segment.

Omhändertagande på olycksplatsen och ATLS-konceptet
Identifiering av patientermed symtom på ryggmärgspåverkan
utgör det första steget i omhändertagandet på olycksplatsen.
(Fakta 1–3). På olycksplatsen bör dock alltid kotpelarskada
med eller utan ryggmärgspåverkan misstänkas tills motsatsen
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ärbevisad.Detbör ävenpoängteras att upp till 60procent avde
ryggmärgsskadade drabbas av ytterligare någon form av
kroppsskada, som skallskada, andra frakturer och torax- eller
bukskada. Även hos ryggmärgsskadade patienter har omhän-
dertagandet av vitala funktioner, oftast enligt ATLS (Advanced
Trauma Life Support), högsta prioritet [4]. ATLS-konceptet
innebär fokusering på fem ansvarsområden: utvärdering, åter-
upplivning (resuscitation), immobilisering, förflyttning och
avtransport.

Utvärderingen sker enligtABCDE. Initialt undersöksoch till-
försäkras patienten ABC, dvs »airway« (fria luftvägar), »breath-
ing« (adekvat ventilation) och »circulation« (adekvat cirkula-
tion genom att stoppa blödningar och ge vätska), följt av »dis-
ability« och »exposure«. I »disability« ingår en kartläggning av
såväl medvetandegrad som funktion i övre och nedre extre-
miteterna. Kontroll av den omgivandemiljön för att förhindra
hyper- respektive hypotermi ingår i benämningen »exposure«.
Efter att livsuppehållande åtgärder utförts enligt ABCutvär-

deras förekomst och svårighetsgrad av ryggmärgsskadan ut-
ifrån undersökning av motorik och sensibilitet. Patienten kan
tillfrågas omsensibilitet (nedsatt känsel ochdomningar), svag-
hetoch smärta.Brännande smärta i händernakan tala för rygg-
märgspåverkan ihalsryggsnivå (burninghands syndrome).Lo-
kal smärta från kotpelaren ingermisstanke om frakturmed el-
ler utan ryggmärgspåverkan. Genom att be patienten knyta
händerna respektive dorsalextendera i fotlederna och under-
söka sensibiliteten (testa och uppskatta bortfall av ytlig berö-
ring och/eller smärtsensation) erhålls god uppfattning om pa-

tientens neurologiska status. I utvärderingen ingår avslut-
ningsvis att potentiellt instabila frakturer i kotpelaren kart-
läggsmed hjälp av palpation.

Återupplivningen fokuseras på ABC och utförs samtidigt
med den första utvärderingen av patientens hälsotillstånd. Fri
luftväg prioriteras givetvis högst av alla åtgärder. Alla patienter
med misstänkt ryggmärgsskada ska erhålla syrgas före och
under transporten till sjukhus. Patientenmåste i alla lägen ga-
ranteras adekvat ventilation, och vid behov sker intubation.
Nackens position i neutralläge ska alltid bibehållas även under
intubation (Figur 1, se också nedan). Detta neutralläge upp-
rätthålls av en andra person, som med händerna stabiliserar
nacken under intubationsmanövern. Rekommendationen är,
oavsett val av intubationsmetod, att utföra intubationen efter
att den fasta halskragen har öppnats. En åtsittande, fast hals-
krage förhindrarmaximal öppning avmunnen, vilket försvårar
intubationen. Vid införandet av tuben tas en kompensatoriskt
ökad rörlighet ut i nacken, vilket kan vara skadligt för ryggmär-
gen. Puls och blodtryck kontrolleras. Vid yttre blödning stop-
pas givetvis denna, och vätskesubstitution inleds så tidigt som
möjligt.
Hos ryggmärgsskadade kan ett lågt blodtryck orsakas av

ryggmärgsskadan i sig, s kneurogen chock (senedan). Infusion
av vätska är då en ineffektiv åtgärd för att återställa patientens
blodtryck.Onödig vätskesubstitutionkan i stället leda till rygg-
märgs- och lungödem. Hjärtfrekvens under 60 slag/min bör
associera till neurogen chock, inte till hypovolemisk (Tabell I).
Oavsett orsaken till det låga blodtrycket placeras patientens
ben i Trendelenburgläge (höjd fotända) för att förbättra åter-
flödet av blod från periferin.

Immobilisering. Syftet med immobilisering är att förhindra
överrörlighet i kotpelaren och därmed motverka ytterligare
trauma mot ryggmärgen [5]. Patienten ska immobiliseras på
olycksplatsen så skyndsamt som situationenmedger vidmins-
ta misstanke om kotpelarskada med eller utan ryggmärgspå-
verkan. Immobiliseringen påbörjas då patienten påträffas i
markplanet genom att person nummer ett tar tag i och vrider
huvudet tillbaka till neutralposition, dvs med ögonen rakt
fram, varefter en halskrage appliceras av person nummer två
(Figur 1). Återställandet av neutralläget får inte ske med kraft
och överges ompatienten anger ökad smärta, omneurologiska

fakta 1
Omständigheter där ryggmärgsskada ska misstänkas
oavsett vakenhetsgrad
• Trafikolycka med hög hastighet
• Fall från 5 meter eller mer
• Allt högenergetiskt våld
• Svår ansiktsskada
• Svår smärta på platsen för säkerhetsbältet

fakta 2
Omständigheter där ryggmärgsskada ska misstänkas
då patienten är vaken
• Smärta från kotpelaren
• Svaghet i armar och ben
• Avsaknad av rörelse i armar och ben
• Domningar och känselbortfall
• Smärta i armar och ben (burning hands syndrome)
• Tecken på inkontinens och urinavgång

fakta 3
Omständigheter där ryggmärgsskada ska misstänkas
då patienten är medvetslös
• Paradoxal andning
• Slappa extremiteter
• Avsaknad av svar vid smärtstimulering
• Förlust av reflexer nedanför skadenivån
• Erektion hos en medvetslös man
• Lågt blodtryck associerat med normal puls eller bradykardi

indikerar hög ryggmärgsskada

Figur 1. Neutralläge och applicering av halskrage. Person nummer ett
tar tag i och vrider patientes huvud tillbaka till neutralläget (ögonen
rakt fram), varefter en halskrage appliceras av person nummer två.
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symtom uppkommer (oftast domningar) och/eller om den be-
handlande personen bedömer att den fria luftvägen kan även-
tyras. Halskragen ska vara på plats innan man ändrar läget på
övriga delar av kroppen. För att undersöka ryggraden på pati-
enter med misstänkt ryggskada vänds patienten på sidan med
hjälp av stockvändning (Figur 2). Eftersom upp till 20 procent
av patienternamed ryggmärgsskada även har andra frakturer i
kotpelaren ska förutomhalskrage alltid ryggbräda (backboard,
spineboard) användas för immobilisering av resterande delar
av kotpelaren. Efter avslutad undersökning läggs därför pati-
enten på ryggbrädan, varefter halsryggen slutfixeras (Figur 3).
Ryggbrädan är ett utmärkt hjälpmedel för transport av immo-
biliserade patienter. På grund av trycksårsrisken, framför allt
över sakrum, ska dock immobiliseringstiden på en ryggbräda
inte överskrida två timmar.
Vid motorcykelolyckor rekommenderas att hjälmen endast

avlägsnas vid andningsproblemoch livshotandeblödning eller,
omden sitter för löst, för att ge adekvat immobilisering.

Förflyttning, transport. Ryggmärgsskadade patienter ska
transporteras bort från olycksplatsen så snart sommöjligt för
att förhindra utveckling av ytterligare neurologiska bortfall.
Optimal stabilisering av alla övriga organsystem har dock hög-
re prioritet än tidsaspekten, då pågående blödning eller in-
adekvat ventilation är starkt bidragande orsaker till uppkomst
av ytterligare neurologisk försämring under transporten.

Omhändertagande på sjukhus
Genomattpå intensivvårdsavdelningenmotverkaochkorrige-
ra hypoxi och/eller hypotension samt behandla övriga skador
skapas de bästa förutsättningarna för att förhindra ytterligare
neurologisk försämring [6-10]. Målsättningen med behand-
lingen av varje nyskadad patient är, oavsett initial svårighets-
grad, att rädda neurologisk funktion på såväl ryggmärgs- som
rotnivå. Sex hörnstenar utgör grunden för intensivvården av
akut ryggmärgsskadade patienter: ventilations- och cirkula-
tionsbehandling, neurologisk utvärdering, radiologisk utred-
ning samt farmakologisk och kirurgisk behandling.

Ventilationsbehandling. Att upprätthålla adekvat syresätt-
ning av ryggmärgsvävnaden är av största betydelse, då respira-
torisk insufficiens är vanlig, speciellt vid skador på cervikal
nivå. En skada i halsmärgen leder till försämrad ventilation på
grund av att interkostalmuskelfunktionen försämrats och den
frenikusstyrda innervationen av diafragma slagits ut. Vid hög
cervikal skadakanviddessa tillfällenparadoxal andningobser-
veras: Vid inandning, då bröstkorgen normalt vidgas, noteras i
stället motsatsen beroende på att diafragma och interkostal-
muskulaturen inte kontraherar sig.
Patientermed en ryggmärgsskada nedanför C5 förlorar i va-

rierande omfattning torakal och abdominell muskulatur, och
ventilationen blir mer eller mindre beroende av enbart dia-
fragma. Diafragmaandning karakteriseras avminimal rörelse i

bröstkorgsväggen samt passiva in- och utandningsrörelser i
den slappa bukväggen.
Optimal tidpunkt för intubation av ryggmärgsskadade har

ofta diskuterats. Det kan vara svårt att intubera vakna patien-
ter. Profylaktisk intubation har dock ibland ansetts nödvändig,
framför allt vid höga skador, då det förr eller senare uppstår ett
behov av assisterad ventilation för att undvika andningsut-
mattning. Ett pO2 på <9 kPa och ett pCO2 på >6 kPa indikerar
behov av intubation. Agitation, oro och desorientering liksom
försämrad syresättning utgör indikationer för intubation och
assisteradventilation.Tidpunkten föreventuell trakeotomi får
övervägas utifrån varje patients förutsättningar. Optimal syre-
sättning är den viktigaste behandlingen vid neurologisk skada,
inte bara för att tillförsäkra ryggmärgen adekvat syresättning
utan också för att övriga organ inte ska drabbas av svikt.

Cirkulationsbehandling. På systemnivå påverkas blodflödet
till ryggmärgen av skador/blödningar i andra organ. Vid rygg-
märgsskada ovanför Th6 förloras dessutom det sympatiska
nervsystemets funktioner, dvs förutsättningar finns för att
neurogen chock ska uppstå [11]. Neurogen chock är således en
konsekvens av att det autonoma nervsystemet inte längre fun-
gerar adekvat, vilket leder till att förmedlingen av signaler till
glatt muskulatur i kärlväggarna är mer eller mindre störd. Vid
dessa tillfällen uppstår en dominans av vagusstyrd parasympa-
tikusaktivitet vilket bl a leder till sänkt hjärtfrekvens (brady-
kardi), sänkt hjärtminutvolym, ansamling av blod perifert, då
de perifera blodkärlen dilateras, och systemisk hypotension.
Vid ryggmärgsskada kan således hypotension bero på neuro-

TABELL I. Karakteristiska tecken på hypovolemisk och neurogen
chock.

Hypovolemisk chock Neurogen chock
Hypotension Ja Ja
Puls Takykardi Bradykardi
Hud Kall, kladdig Varm, torr
Mentalt status Förändrat Normalt
Urinproduktion Låg Normal

Figur 2. Stockvändning.

Figur 3. Placering
på ryggbräda och
slutfixering av
halskotpelaren.
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gen (störd sympatikusfunktion) eller hypovolemisk chock (Ta-
bell I).
Hos patienter som enbart drabbats av ryggmärgsskada är

problemet således inte blodförlust i volym, som vid hypovole-
misk chock, utan snarare att blodet är distribuerat till det peri-
fera systemet och inte till det centrala. Skada mot ryggmärgen
innebär även att autoregleringenmer ellermindre slås ut.Med
autoregleringmenas att ryggmärgen under normala förhållan-
den garanteras konstant blodflöde då det systoliskt blodtryck-
et är ca 50–160mmHg. När ryggmärgen skadas upphör denna
mekanism att fungera, och blodflödet till ryggmärgen blir då
beroende av det systoliska blodtrycket. Ett adekvat blodtryck
måste därför upprätthållas mycket aktivt, då ett systoliskt
blodtryckunder ca90mmHgharvisat sigökamortalitetenoch
morbiditeten efter ryggmärgsskada (Fakta 4).
Då principen är att kristalloider ska ges i en volym av fyra

gånger den uppskattade blodförlusten finns risk också för
snabb övervätskning, vilket kan leda till såväl ryggmärgs- som
lungödem. Det är därför viktigt att snabbt utesluta hypovole-
misk chock som orsak till hypotension och snabbt inleda be-
handlingen mot den neurogena chocken. När väl neurogen
chock konstaterats vid ryggmärgsskada följer principerna för
vätsketillförsel dem vid hjärnskada. Den neurogent utlösta
bradykardin behandlas regelmässigtmed atropin. Vasopresso-
rer, såsomdopamin, används som förstahandsalternativ för att
höja blodtrycket.

Neurologisk utvärdering.ASIA-klassifikationen är den i dag
allmänt accepterade standarden för att utvärderaneurologiska
bortfall [1, 12, 13]. Undersökningen är lätt att upprepa, och
framför allt innebärmetoden enmöjlighet att snabbt upptäcka
pågåendeneurologisk försämring.Adekvatneurologiskunder-
sökning är dessutomviktig inför valet av radiologisk utredning
och eventuella senare kirurgiska interventioner. Betydelsen av
att utföra en noggrann undersökning av sensorisk och moto-
risk funktion, framför allt på sakralnivå, kan inte övervärderas.
Det är inte helt ovanligt attman finner bevarad sakral funktion
vid en skada som i övrigt uppfattas som komplett. Detta kan
medföra såväl ändrad behandlingsstrategi för den enskilde, i
och med att skadan då betraktas som inkomplett, men sanno-
likt även bättre långsiktig prognos vad gäller möjligheten till
viss återkomst av neurologisk funktion.

Radiologisk utredning. De tre metoder som finns att tillgå i
den radiologiska utredningen vid trauma mot ryggmärgen är
datortomografi (DT), konventionell röntgen och magnetreso-
nanstomografi (MR).Hospatienter somutsatts för högenerge-
tiskt våld är trauma-DT den undersökning som används rutin-
mässigt. I trauma-DT ingår kartläggning av skador mot hals-,
bröst- och ländrygg. Figur 4 illustrerar de datortomografiska
relationerna mellan de beniga strukturerna i övre halsryggen.
Utvecklingen av DT-tekniken är explosionsartad, och rekon-
struktioner kan utföras i alla plan med god upplösning. DT-
undersökningen är framför allt av intresse för att kartlägga
skelettstrukturer (frakturer och felställningar). DT har förde-
lar vid kartläggning av förändringar i övergången mellan C7
och Th1, där konventionell röntgenundersökning kan vara
otillräcklig. DT lämpar sig dock inte för att framställa intraspi-
nalamjukdelsförändringar.
Konventionell röntgenundersökning av kotpelaren utförs

normalt inte efter högenergetiskt traumamot kotpelaren.Ofta
diskuteras dock indikationen för provokationsröntgen. Vid en
sådan tas sidobilder avhalsryggen i flexionoch extension; pati-
enten böjer då halsryggen framåt och bakåt så mycket som
möjligt. Denna undersökning rekommenderas aldrig i akut-

skedet. Dels gör smärtan att undersökningen inte kan utföras
adekvat, dels kan vid ryggmärgspåverkan ett flexions-/exten-
sionsmoment innebära risk för ökad neurologisk påverkan.
Provokationsröntgen kan däremot utföras 10–14 dagar efter
traumat, när patienten är adekvat smärtlindrad eller smärtfri
och efter att påverkan på ryggmärgen har uteslutits.
Fram till introduktionen avMR-tekniken fanns ingen radio-

logisk undersökning där förändringar i själva ryggmärgsvävna-
denkundepåvisas.Denhuvudsakliga fördelenmedMR-under-
sökningen är dess förmåga att visualisera blödningar, ödem
och andra förändringar i ryggmärgen och dess omgivning (Fi-
gur 5). Diskbråck, blödningar och benfragment som trycker

fakta 4
Principer för cirkulations-
behandling
• Sätt KAD och CVK. Placera

patienten i Trendelenburg-
läge.

• Ställ så snart som möjligt
korrekt chockdiagnos
genom att utesluta eller be-
kräfta hypovolemi som or-
sak till hypotension.

• Sträva efter så god blodper-
fusion genom ryggmärgen
sommöjligt för att motver-
ka förlusten av autoregle-
ring.

• Uppnå detta genom att för-
söka hålla ett så högt systo-
liskt blodtryck sommöjligt
(minst 90 mm Hg men helst
110 mm Hg)

• Behandla med kristalloider
initialt tills hypovolemisk
chock uteslutits och däref-
ter enligt principerna för
skallskadevård. Addera kol-
loider samt vasopressorer
för att få upp det systoliska
blodtrycket.

Figur 4. Spiral-DT över occipito-
atlanto-axiala enheten (pil).

Figur 5.MR-undersökning som
visar en 50-procentig luxation
av C5 i förhållande till C6. I bak-
re delen av spinalkanalen ses
ett kraftigt ökat avstånd mellan
spinalutskotten C5 och C6 som
tecken på avslitning av de bakre
ligamenten (dubbelriktad pil).
Notera också den lilla preverte-
brala blödningen (hög signal
framför kotkropparna C6 och
C7) (vit pil).
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mot ryggmärgen åskådliggörs med denna teknik, men även
skelettstrukturerna framställas utomordentligt väl. Samman-
fattningsvis är MR-undersökningen det alternativ som besva-
rar de flesta frågställningarna kring kotpelarens och ryggmär-
gens anatomi och patofysiologi.

Farmakologisk behandling. Klinisk farmakologisk behand-
ling fokuseras givetvis på symtomlindring, profylax och be-
handling av ryggmärgsskaderelaterade symtomoch komplika-
tioner [14, 15]. Som framgår av artikeln »Aktuell forskning
kring ryggmärgsskador« på sidan 780 har farmakologisk be-
handling efter traumamot ryggmärgen fokuserat på steroidte-
rapi. Indikationen för behandling med steroider (kortison) är
kontroversiell och under ständig debatt. Den i dag gällande all-
männa uppfattningen är att behandling med högdosinfusion
av metylprednisolon (med start inom åtta timmar efter ska-
dan) inte är att betrakta som standard eller riktlinje för be-
handling utan snarare som »möjlig behandling« (optional tre-
atment). Detta är i överensstämmelse med en vetenskaplig
genomgång [14], och preparatet används inte heller i dag vid
alla kliniker i Sverige. Farmakologisk behandling vid trauma-
tisk ryggmärgsskada handlar dock inte enbart om för- och
nackdelarmed steroidterapi.
I Fakta 5 ges enöversikt över olika läkemedel givna till en pa-

tient vårdadvidneurokirurgiskaklinikens intensivvårdsavdel-
ning och rehabiliteringsklinik vid Akademiska sjukhuset
under de tre första månaderna efter ett ryggmärgstrauma. Ta-
bellen illustrerar inte bara den farmakologiska behandlingens
mångfald utan också den intensivvårdsmässiga omvårdnaden
i det initiala skedet, där preparat av olika slag administreras
och där kunskapen om effekten på ryggmärgsvävnaden inte
alltid är kartlagd. Det bör poängteras att precis som vid om-
vårdnad av hjärnskadade patienter sker kontinuerlig och nog-
grann kontroll av blodsockernivån, då ett för högt blodsocker
anses medverka till ökad vävnadsskada efter trauma mot cen-
tralanervsystemet. Speciellt viktigt ärdettaompatienternaer-
håller steroidbehandling.

Kirurgisk behandling. Vid ställningstagande till kirurgisk
behandling behöver man skilja mellan trauma som enbart ger
upphov till skelett- och/eller ligamentskada och trauma som
ävenmedför ryggmärgsskada. På samma sätt finns »ortopedis-
ka« och/eller »neurokirurgiska« indikationer för kirurgisk be-
handling. Den ortopediska behandlingen av skelettskadan fo-
kuseras på att återställa kotpelarens normala anatomi och er-
bjuda stabilisering av det skadade segmentet. De neurokirur-
giska åtgärderna syftar till att avlasta skadad ryggmärg från
blod, diskmaterial och fragment från skadade kotkroppar (de-

kompression av ryggmärgen) så att trycket (kompressionen)
mot ryggmärgen upphör [16].
Vissa trender avseende kirurgisk behandling sett ur den ska-

dade ryggmärgens perspektiv kan urskiljas i litteraturen. En
allmän uppfattning är att tilltagande neurologisk försämring i
kombination med radiologiskt påvisad kompression av rygg-
märgen utgör indikation för kirurgisk behandling (Tabell II).
Tidig kirurgisk avlastning av ryggmärgen rekommenderas
även för patientermed inkomplett skada om ryggmärgen sam-
tidigt är utsatt för tryck av benfragment, blod och/eller disk-
material.Hospatientermedhalskotpelarskada samtkombina-
tionen ryggmärgsskada och samtidig kompression av angrän-
sande nervrötter är målsättningen inte i första hand att åter-
ställa ryggmärgsfunktion utan att rädda funktionen på nerv-
rotsnivå.
Strikt ur ryggmärgens synvinkel föreligger ingen akut indi-

kation för dekompression hos en patient somuppvisar inkom-
plett skada och vars neurologiska funktion förbättras i inled-
ningsskedet. Ju högre upp den neurologiska skadenivån är be-
lägen, desto större är motivet för kirurgisk behandling. Om
man vid konventionell röntgen påträffar grava felställningar
(instabilitetstecken), omMR påvisar ryggmärgskontusion och
eller ryggmärgskompression eller omDTpåvisar kompression
av ryggmärgen stärks indikationen för kirurgisk behandling.
Enbart ryggmärgsödem hos en patient utan synlig kompres-
sion (Figur 5) talar däremot för att konservativ behandling är
att föredra (Tabell II). Även den enskilda kirurgens inställning
är av betydelse. Om en operatör tror på teorierna om sekundä-

fakta 5
Farmakologisk
behandling till en
patient de tre
första månaderna
efter en rygg-
märgsskada

Intensivvårds-
period
Actrapid
Albumin
Alvedon
Artonil
Citodon
Diprivan
Dormicum

Efedrin
Erytrocytkoncen-
trat
Esmeron
Fentanyl
Glukos
Klexane
Laktulos
Meronem
Morfin
Movicol
Noradrenalin
Octostim
Pentothal Natrium
Rehydrex
Ringer-acetat

Rifadin
Robinul
Solu-Medrol
Tracrium
Trandate
Zantac

Rehabiliterings-
period (tillägg till
ovanstående)
Duroferon
Forlax
Omeprazol
Propavan
Zopiklon

TABELL II. Riktlinjer för val av kirurgisk respektiv konservativ behandling vid ryggmärgsskada.

Kirurgisk behandling Konservativ behandling
Neurologisk försämring Ja Nej
Neurologisk förbättring Nej Ja
Neurologisk skadenivå Kranial Kaudal
Röntgenfynd Instabilitetstecken Avsaknad av instabilitetstecken
MR-fynd Kontusion Ödem
DT-fynd avseende kompression av ryggmärgen Förekomst av kompression Avsaknad av kompression
Patientgrupp Yngre Äldre
Kirurgattityd I Tror på teorin om sekundära Tror inte på teorin om sekundära

skademekanismer skademekanismer
Kirurgattityd II Upplever risken för kirurgiska Upplever risken för kirurgiska komplikationer

komplikationer som acceptabelt låg som oacceptabelt hög



ra skademekanismer och inte bedömer risken för neurologiska
och andra komplikationer som oacceptabelt stor kommer ve-
derbörande sannolikt att vara mer aktiv med avseende på ki-
rurgisk behandling.
Sammanfattningsvis finns ingen strikt vetenskaplig doku-

mentation av den kirurgiska interventionens betydelse vad
gäller avlastning av ryggmärgen och stabilisering av kotpela-
ren. Stöd förkirurgiskaåtgärder finnsdock idjurexperimentell
litteratur avseende både förbättrad neurologisk återhämtning
och förbättrade posttraumatiska fysiologiska parametrar, som
ryggmärgensblodflöde [9, 17, 18].Manbör ävenkomma ihåg att
de kliniska studier somman refererar till är retrospektiva, och
innan prospektiva studier utförs kommer betydelsen av kirur-
gisk intervention aldrig att kunna klarläggas.

Trombosprofylax. Den minskade kärltonusen och ansam-
lingenav venöst blod i extremiteternaökar risken för djupven-
trombos, framför allt i nedre extremiteterna.Vissa studier rap-
porterar djup ventromboshos 80procent eller fler av alla kom-
plett ryggmärgsskadade patienter och hos ca 10 procent av alla
inkomplett skadade individer. Det är också svårt att diagnosti-
sera djup ventrombos. Triaden med spänd/svullen vad, posi-
tivt Homans tecken och värmeökning är svår att upptäcka hos
en ryggmärgsskadad patient. I stället får undersökningar som
ultraljud och flebografi tillgripas. Antikoagulantia används fri-
kostigt somtrombosprofylax.Då risken för tromboser är störst
7–10 dagar efter traumat bör behandlingen vara insatt inomen
vecka efter skadetillfället.

Lungemboliberedskap.Vaksamheten på symtom som är för-
enliga med lungemboli bör vara hög. De klassiska symtomen
bröstsmärta, dyspnéoch takykardi kan saknas i ochmedatt det
autonoma nervsystemet är stört. Intubation och pneumoni
kan också maskera en lungemboli. Diagnostik görs oftast med
DTöver torax.

Näringstillförsel och mag–tarmregim. Akut paralytisk ile-
us (orsakad av förlust av centralnervös kontroll av tarmfunk-
tionen), uttänjning av magsäcken (gastropares) och stress ger
upphov till allmänpåverkan i ochmedatt storamängder vätska
samlas i de dilaterade tarmarna. Detta resulterar inte helt säl-
lan i hypovolemi och elektrolytstörningar. Stressutlösta mag-
sår är mycket vanliga i anslutning till en akut ryggmärgsskada.
Vaksamhetmåste iakttas vad gäller förekomst av blodiga kräk-
ningar, fortledd smärta (referred pain) över skulderregionen,
takykardi ochospecifikt bukobehag.Det är inte ovanligt att Lo-
sec, Zantac eller annan H2-blockerare används som profylak-
tisk »magsårsmedicin« vid akut ryggmärgsskada.
Paralytisk ileus går oftast tillbaka inom 2–3 veckor. Så snart

sommöjligt (inom 24–48 timmar) bör man addera parenteral
nutrition till de intravenösa vätskorna. Sondmatning kan på-
börjas då tarmljud auskulteras och då tecken på gasavgång no-
terats. Risk finns också för pankreatit i anslutning till ileus,
sannolikt beroende på en överstimulering via det parasympa-
tiska nervsystemet. Den parenterala nutritionen bör då pågå
under längre tid, tills serumamylas har normaliserats. Avfö-

ringen bör evakueras regelbundet, då förstoppning försenar
tarmperistaltikens återkomst.

Urinvägsregim.Under den spinala chocken blockeras blåsin-
nervationen, och förmågan till vattenkastning slås ut. Det är
därför viktigt att patienterna erhåller KAD redan inomde när-
maste 2–3 timmarna efter olyckan.

Trycksårs- och kontrakturprofylax. Omvårdnad av huden
har hög och tidig prioritering. Patienten ska vändas varannan
timme, och vid behov används specialbeställdamadrasser som
innehåller vatten eller luft. Speciellt fokus ska också riktasmot
bl a handledsrörligheten. Speciella träningsprogram och orto-
ser erbjuds patientermed höga skador.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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