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1. Innhold 

FO NANDA Sykepleiediagnoser 

3 00024 Ineffektiv vevsperfusjon (1, 2) 

7 00085 Svekket bevegelsesevne  

3 00030 Forstyrrelse i gassutveksling (1, 2) 

3 00049 Redusert reguleringsevne for intrakranielt væsketrykk (1, 2) 

3 00007 Hypertermi (1, 2) 

4 * Risiko for ustabilt blodsukker (2) 

3 00028 Risiko for hypovolemi (1, 2) 

3 00004 Risiko for infeksjon (1, 2) 

8 00134 Kvalme (1, 2) 

8 00132 Akutt smerte  (1, 2) 

2 00128 Akutt forvirring (1, 2) 

4 00103 Svekket evne til å svelge (1, 2) 

4 00039 Risiko for aspirasjon (1, 2) 

5 00016 Forstyrrelse i urineliminasjon (1, 2) 

2 00126 Mangelfulle kunnskaper – relatert til hjerneslag (1, 2) 

10 00060 Avbrutte familieprosesser – relatert til barn (under 18 år) som pårørende (2-5) 

   

FO Mål ICNP 

3 Skadeomfang i hjernen er begrenset (2)  

3 Har optimal fysiologisk homeostase (2)  

3 Tilfredsstillende fysiologisk status 10036389 

3 Har ingen infeksjon (2) 10028945 

4 Blodsukkernivå innenfor normalområde (2) 10033685 

8 Opplever kvalmelindring (2)  

8 Ingen kvalme 10028984 

8 Opplever tilstrekkelig smertelindring (2)  

8 Redusert smerter 10027917 

5 Unngår komplikasjoner relatert til urineliminasjon (2)  

5 Tilfredsstillende funksjon i urinveier 10028615 

2 Er trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert (2)  

2 Tilfredsstillende informasjonsbearbeiding 10035524 

7 Opplever optimalt funksjonsnivå (2)  

7 Unngår komplikasjoner relatert til svekket bevegelsesevne (2)  

10 Ivaretar barn under 18 år som pårørende (2-5)  

   

FO NIC  Sykepleietiltak og forordninger Frekvens/tid 

3 6680 Overvåke vitale tegn (6)  

  Måle BT (2) Kontinuerlig 
første 24-48 t 

  Monitorere hjerterytme/telemetri (2) Kontinuerlig 
første 24-48 t 
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  Måle puls (2) Kontinuerlig 
første 24-48 t 

  EKG (2) V innkomst  
 

    

3 2620 Nevrologisk overvåkning (6)  

  Registrere NIHSS – (LINK NIHSS) (2) S forordnet 

  Overvåke intrakranielt trykk  (2, 6) S forordnet 

  Elevere hodeenden 30 – 45 grader (2) V økt ICP 

  Overvåke etter trombolytisk behandling i henhold til prosedyre (2) S forordnet 

  Overvåke etter trombektomi i henhold til prosedyre (2) S forordnet 

    

3 4120 Væskebehandling (2, 6)  

  Administrere intravenøs væske (2) S. forordnet 

    

3 3320 Oksygenterapi (2, 6)  

  Måle oksygenmetning (2) Kontinuerlig 
første 24-48 t 

  Administrere oksygen (2) V SpO² < 95 % 

    

3 2120 Behandling ved hyperglykemi (2, 6)  

  Overvåke blodsukkernivå (2) S. forordnet 

  Overvåke blodsukker ved trombolyse (2) S. forordnet 

  Korrigere blodsukkernivå  (2) S. forordnet 

    

3 3740 Behandling ved feber (2, 6)  

  Måle temperatur (2) S forordnet 

  Administrere febernedsettende ved temp >37.5 (2) S. forordnet 
første 24-48 t 

    

3 2314 Administrere legemidler intravenøst (2, 6)  

  Administrere trombolytisk behandling i henhold til prosedyre (2) S. forordnet 

  Administrere protrombinkomplekskonsentrat i henhold til prosedyre 
(2) 

S. forordnet 

  Administrere humant koagulasjonsaktivt plasma i henhold til 
prosedyre (2) 

S. forordnet 

  Administrere antidot (2) S forordnet 
V DOAK 

    

5 0590 Håndtering av urineliminasjon (2, 6)  

  Ta urinstix (2) V innkomst 

  Utføre blærescanning (2) V innkomst 
V ufullstendig 
blæretømming 

  Kateterisere ved resturin >150 ml (2)  

  Kateterisere ved urinretensjon (max. 400 ml i urinblæren) (2)  

    

4 3200 Forebygge aspirasjon (2, 6)  

  Vurdere svelgfunksjon/utføre svelgtest (2) Innen 24 timer 

  Vurdere behov for nasogastrisk sonde (2) Innen 24 timer 
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  Overvåke bevissthetsnivå, hosterefleks, brekningsrefleks og evnen til 
å svelge (2, 6) 

V måltid 

    

8 1450 Behandling av kvalme (2, 6)  

  Vurdere av kvalme (6)  

  Administrere kvalmestillende (2, 6) S forordnet 

  Observere virkning og bivirkning av kvalmestillende (2)  

    

8 1400 Behandling ved smerte  (2, 6)  

  Vurdering av hodepinen (årsak, lokalisasjon, varighet, intensitet og 
alvorlighetsgrad) (6) (spesifiser verktøy)  

 

  Observere non-verbale tegn på smerter (6)  

    

8 2210 Administrering av smertestillende middel (2, 6) S forordnet 

  Observere virkning/bivirkning (6)  

    

7 0140 Fremme riktig kroppsbruk (2, 6)  

  Iverksette mobilisering (2) Innen 24-48 
timer 

  Måle BT før og etter 15 minutter (2) V første 
mobilisering 

  Observere BT-fall og svimmelhet (2) V første 
mobilisering 

  Observere nevrologiske symptomer (2) V første 
mobilisering 

  Følge opp anbefalinger fra tverrfaglig team (2) S forordnet 

    

2 6440 Behandling ved akutt forvirring (2, 6)  

  Identifisere utløsende faktorer (2)  

  Skape et trygt og forutsigbart miljø (2)  

  Tilstrebe normal døgnrytme (2)  

  Administrere legemidler (2) S forordnet,  
V behov 

    

10 7140 Familiestøtte  (2-6)  

  Kartlegge ansvar for barn under 18 år (3-5) Alltid 

  Tilby å formidle kontakt med (3-5) V behov 

  Tilby informasjonssamtale til barn og foresatte (4, 5) V behov 

    

2 5618 Undervisning: Prosedyre/behandling (6)  

  Informere pasient/pårørende om behandling av hjerneslag (2) Alltid 
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Metoderapport RVBP Hjerneslag-akutt 
 

 AVGRENSNING OG FORMÅL 

1 

Overordnede mål er:  
Revisjon 12/12-18 
VBP hjerneslag – akutt (0-48 t) skal sikre best mulig akuttbehandling og tidlig innsettende 
rehabilitering i den akutte fasen av et hjerneslag ved å utøve forsvarlig sykepleie til 
pasientgruppen. Den akutte fasen defineres som 0-48 timer etter symptomdebut. 
 
Sikre best mulig sykepleie til voksne pasienter med hjerneslag i den akutte fasen. Den akutte 
fasen defineres som 0-48 timer etter hjerneslaget inntraff. 

2 

Helsespørsmål(ene) i VBP-en er:  
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
What is the best treatment and nursing-management of acute stroke in adults? 
Søkeord: acute stroke management/assessment, guidelines. 

3 

Populasjonen (pasienter, befolkning osv) VBP-en gjelder for:  
Revisjon 12/12-18 
Voksne pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i akuttmottak, akutt slagenhet og 
overvåknings- og intensivavdeling. 
 
Voksne pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i akuttmottak/akutt slagenhet. 

 INVOLVERING AV INTERESSENTER 

4 

Arbeidsgruppen som har utarbeidet VBP-en har med personer fra alle relevante faggrupper 
(navn, tittel og arbeidssted noteres):  
Revisjon 12/12-18 
Revisjonen er foretatt av Siv Pettersen, spesialutdannet sykepleier, nevrologisk avdeling, SSK 
 
Siv Pettersen, spesialutdannet sykepleier, nevrologisk avdeling, SSK 
Anita Saur Haukvik, bibliotekar, medisinsk bibliotek, SSK 
Regional KDS, VBP-gruppen RSKD 

5 

Synspunkter og preferanser fra målgruppen (pasienter, befolkning osv) som VBP-en gjelder 
for:  
Revisjon 12/12-18 
Brukere/pasienter er ikke involvert i utarbeidelse og revisjon av denne VBP. 
Brukerorganisasjonene Norsk forening for slagrammede, Landsforeningen for slagrammede og 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke var representert i forbindelse med revisjonen av 
nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 
 
Nei 

6 

Målgruppe er klart definert:  
Revisjon 12/12-18 
VBP hjerneslag – akutt (0-48 t) er først og fremst utarbeidet for sykepleiere og hjelpepleiere på 
akutt slagenhet. På grunn av ulikheter i behandlingstilbudet til slagrammede i HSØ knyttet til 
organisering, struktur, ressurser og kompetanse på akutte slagenheter, antas det at deler av 
overvåkning/ monitorering i den akutte fasen, i henhold til nye anbefalinger, vil foregå på 
overvåknings- og intensivavdelinger. Denne VBP vil av den grunn også kunne omfatte 
sykepleiere på overvåkning- og intensivavdelinger.  
 
Sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere på akutt slagenhet. Veiledende 
behandlingsplaner er et verktøy som først og fremst benyttes av sykepleiere og 
hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Disse faggruppene utfører definerte sykepleieoppgaver i 
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akutt slagenhet og er på bakgrunn av det definert som målgruppe. 

 METODISK NØYAKTIGHET 

7 

Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget:  
Revisjon 12/12-18 
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2010 er revidert 
og publisert i 2017. Bakgrunnen for revisjonen er ny kunnskap og nye rutiner innen behandling 
og rehabilitering av hjerneslag. Revisjonen av retningslinjen er bygget på en kunnskapsbasert 
tilnærming; systematisk innhentet og vurdert forskningsbasert kunnskap, klinisk kunnskap og 
brukerkunnskap. Retningslinjen for hjerneslag gir anbefalte handlingsvalg og er å anse som 
gjeldende faglige normer for helsetjenesten. Det er av den grunn ikke foretatt nytt litteratursøk 
i forbindelse med revisjonen av denne VBP. 
 
Sykepleiediagnoser og behandlingstiltak med tilhørende koder er hentet fra godkjent 
kodeverktøy for sykepleiere (NANDA og NIC). Det er utført litteratursøk for å supplere den 
veiledende behandlingsplanen: VBP- Hjerneslag akuttfase. Det er søkt etter oppsummert 
kunnskap i de øverste nivåene av S-pyramiden. Litteratursøket er utført av bibliotekar Anita 
Saur Haukvik. På bakgrunn av erfaring og tidligere kunnskap om hjerneslag er det utført direkte 
søk på guidelines som ikke ble omfattet av bibliotekarens litteratursøk.  
 

8 

Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er:  
Revisjon 12/12-18 
Jfr. punkt 7. 
 
Litteratursøk er utført med S-pyramiden som retningslinje. Funnene som er benyttet i 
behandlingsplanen er i hovedsak fra funn øverst i pyramiden. Det er benyttet norske og 
internasjonale retningslinjer, norsk- og engelskspråklige. Benyttet litteratur er ikke eldre enn 
fra 2006. 
 

9 

Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget er:  
Revisjon 12/12-18 
Jfr. punkt 5. og 7. 
 
 
Kunnskapsgrunnlaget er basert på norske og internasjonale retningslinjer funnet øverst i S-
pyramiden. Det er av den grunn ikke foretatt kvalitetsvurdering av benyttet litteratur. Benyttet 
litteratur er utarbeidet av og for helsepersonell og omfatter ikke 
brukererfaringer/brukermedvirkning. Akutt hjerneslag er en akuttmedisinsk tilstand som krever 
rask sykehusinnleggelse og behandling. Det antas at brukere/slagrammede ikke har 
forutsetning for å vurdere hvilken behandling og hvilke tiltak som er nødvendige i den akutte 
fasen av et hjerneslag. 
 

10 

Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene er:  
Revisjon 12/12-18 
Revisjonen av VBP er basert på anbefalinger fra revidert nasjonal faglig retningslinje for 
behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2017, jfr. punkt 7. 
 
Det er benyttet kunnskap basert på nasjonale og internasjonale retningslinjer for 
akuttbehandling av hjerneslag, samt mangeårig erfaring som sykepleier i akutt slagenhet. 
Problemstillinger er tatt opp og diskutert, og endringer er gjort underveis i prosessen. 
Behandlingsplanen bygger på konsensus i VBP-gruppen, Regional KDS. 
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11 

Helsemessige fordeler, bivirkninger og risikoer er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av 
anbefalingene:  
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Nei 

12 

Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget:  
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Det er benyttet Vancouver-stil med fotnoter i teksten for å henvise til referanselisten. 

13 

VBP-en er blitt vurdert eksternt av eksperter før publisering:  
Revisjon 12/12-18 
Revisjonen er gjennomgått av Arnstein Tveiten, overlege PhD, nevrologisk avdeling, Sørlandet 
sykehus, Kristiansand, som også har deltatt i revisjonen av nasjonal faglig retningslinje for 
behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 
 
VBP-en vurdert av følgende eksterne eksperter: 
Arnstein Tveiten, overlege PhD, nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand 
Evelyn Moen, fagsykepleier, nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand 
Svein Tynes, sykepleier, slagenheten, Sørlandet sykehus, Arendal 
Hanne Kristin Sigmond, spesialergoterapeut, ergo-, fysio- og sosionomenheten, Sørlandet 
sykehus, Kristiansand 
Grete Stave Johannessen, fysioterapeut, ergo-, fysio- og sosionomenheten, Sørlandet sykehus, 
Kristiansand 
 
VBP-en er ikke vurdert av brukere, jfr. punkt 9. 

14 

Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av VBP-en er: 
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Koordineres og forvaltes av regional KDS, VBP - gruppen. 

 KLARHET OG PRESENTASJON 

15 

Anbefalingene er spesifikke og tydelige: 
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Det er tilstrebet nødvendig, kortfattet og lett forståelige tiltak og forordninger. 

16 

De ulike mulighetene for håndtering av tilstanden eller helsespørsmålet er klart presentert: 
Revisjon 12/12-18 
Aktuell VBP skal veilede ansvarlig pleiepersonell i utarbeidelse av behandlingsplan for pasienter 
som rammes av akutt hjerneslag. Nye behandlingstilbud innenfor akuttilbudet til slagrammede 
stiller krav til økt faglig kunnskap med tanke på tidlig overvåkning, administrering av 
medikamenter og oppfølging de første timer og døgn etter sykdomsdebut. Retningslinjen 
anbefaler videre at alle sykehus som skal behandle slagpasienter i akuttfasen bør tilby 
slagenhetsbehandling. Revisjonen av behandlingsplanen skal imøtekomme retningslinjens 
anbefalinger i forhold til nye behandlingstilbud. Det dreier seg blant annet om kontinuerlig 
monitorering av hjerterytme, blodtrykk og oksygenmetning i den akutte fasen samt 
overvåkning av nevrologiske utfall utført av personell med spesialkompetanse. Styret i Helse 
Sør-Øst RHF (HSØ) har besluttet at hjerneslag skal organiseres som beskrevet i rapporten 
«Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst, 2016». Rapporten konkluderer 
med at dagens organisering av behandlingstilbud til slagrammede i HSØ har store variasjoner, 
også uønskede variasjoner, på bakgrunn av organisering, struktur og tilgang på ressurser og 
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kompetanse. Det må derfor legges til rette for lokale tilpasninger av VBP siden alle slagenheter 
ikke oppfyller retningslinjens anbefalinger. 
 
Aktuell VBP skal veilede ansvarlig pleiepersonell i utarbeidelse av behandlingsplan for pasienter 
som rammes av akutt hjerneslag.  

17 

De sentrale anbefalingene er lette å identifisere: 
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Ja. 

 ANVENDBARHET 

18 

Faktorer som hemmer og fremmer bruk av VBP-en: 
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Brukere av VBP-en må inneha kunnskap om bruk av EDS i DIPS. Mangelfull kunnskap om EDS og 
DIPS kan være en hemmende faktor for bruk av VBP i DIPS. 

19 

Hvilke råd og/eller verktøy for bruk i praksis er VBP-en støttet med:  
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
VBP-en støttes med ulike scoringsverktøy (NIHSS, GCS, smerteskala), prosedyrer og 
retningslinjer for behandling av akutt hjerneslag. 

20 

Potensielle ressursmessige konsekvenser ved å anvende anbefalingene er:  
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Enkelte tiltak og forordninger kan oppleves tidkrevende og kan gå på bekostning av andre 
viktige arbeidsoppgaver i en akutt slagenhet. 

21 

Kriterier for etterlevelse og evaluering:  
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Det foreligger per dags dato ingen muligheter for kontroll av etterlevelse og evaluering av VBP-
en. 

 REDAKSJONELL UAVHENGIGHET 

22 

Synspunkter fra finansielle instanser har ikke hatt innvirkning på innholdet i VBP-en: 
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Nei 

23 

Konkurrerende interesser i arbeidsgruppen bak VBP-en er dokumentert og håndtert: 
Revisjon 12/12-18 
Ingen endringer. 
 
Ingen 

 

 
 

 


