
1 

Petter T. Sørensen, januar-16 

Nevrointensiv, OUS 

1 

Nevrologiske observasjoner 

 
Petter T. Sørensen, fagsykepleier, Nevrointensiv   

Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

uxsrep@ous-hf.no 

Petter T. Sørensen, januar-16 

Nevrointensiv, OUS 

2 

Nevrologiske observasjoner 

Hvorfor? 

• Gode kunnskaper om nevrologiske observasjoner er 
helt avgjørende for å kartlegge og tidlig oppdage 
forverring hos pasienter med skade / sykdom i CNS 

 

• Kartlegge-oppdage forandring 

• Dokumentere nevrologisk status 

• Pasienten kan ofte ikke si fra selv 
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Hvilke pasienter? 

• Commotio 

• Traumatisk hodeskade 

• Hjerneslag 

• Post operativt etter inngrep i CNS 

• Spinalskade (ASIA- score) 

• Andre pas med bevissthetsforandringer 
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Glasgow Coma Scale 
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Glasgow Coma Scale 

• Fanger opp bevissthetsforandringer 

• Beste score er 15 (4+5+6) 

• Dårligste score er 3 (1+1+1) 

• Noter alltid pasientens beste score! 

 

• Må kompletteres med opplysninger om evt. 
pareser/paralyser, talevansker med mer. 
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GCS- øyeåpning: 

• 4: Spontan- helt våken, ser seg rundt spontant 

• 3: På tiltale- fra lett tiltale til at du må rope 

• 2: På smertestimuli (trykk)- begynn med lett 
trykk på neglrot 

• 1: Ingen 
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Øyeåpning hva skjer?   (4 og 3 poeng) 

• Spontan øyeåpning eller øyeåpning 
på tiltale indikerer aktivitet fra 
retikulærsubstansen og pasienten 
kan tolkes som bevisst  

• For at det ikke skal feiltolkes må det 
undersøkes om pasienten er 
oppmerksom på sine omgivelser ved 
å se på verbal respons og motorisk 
respons 

Hjernestammen 
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GCS- svar på tiltale 

• Verbal kommunikasjon gjenspeiler en kompleks grad av 
nevrologisk funksjon i storehjernen.  

• Språksentrene ligger hos over 90 % av oss i den venstre 
hjernehalvdelen (Brodal 2013). Disse sentrene kalles Broca og 
Wernicke og funksjonen her er avgjørende for vår evne i å 
uttrykke oss verbalt.  

• For å kunne oppgi egne data, sted, tid, situasjon og samtidig 
være oss bevisst omgivelsene kreves en global bearbeiding av 
informasjon i hjernen.  
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GCS- svar på tiltale 

 

• 5: Orientert- navn, sted, måned. Kan føre en adekvat 
samtale 

• 4: Snakker i setninger, men bommer på egne data, 
sted eller måned. Er forvirret- ikke orientert 

• 3: Ord- Kan ikke føre en samtale 

• 2: Lyder- uforståelige lyder 

• 1: Ingen 

• ”T”- brukes noen ganger for å angi at pas er intubert 
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GCS- bevegelse 

• 6: Følger oppfordringer- samarbeider 

• 5: Lokaliserende, målrettede bevegelser- prøver å fjerne 
ubehag  (hånd over clavikula) 

• 4: Normal fleksjon- bøyer armer, lokaliserer ikke, rask 
bevegelse, varierende, arm vekk fra kroppen 

• 3: Abnorm fleksjon, ofte med hender vridd innover og strekk i 
ben (se bilde), stereotyp 

• 2: Ekstensjon- Strekkerefleks av armer og ben. Ofte med 
hodet til siden 

• 1: Ingen bevegelse 
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Hjernebarken fungerer og banene er intakte 

Kapsula interna 

Thalamus 
 

Medulla  
omblongata 

 

Ryggmarg 
 

Pons 

Mesencefalon  
(midthjernen) 

Tverrstripet  
muskulatur 

Trykk og berøring 

Hjernestammen 
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GCS-bevegelser 

• Fleksjon: 

Unormal bøyebevegelse. Lokaliserer 

ikke. Ofte fleksjon i over- 

ekstremiteter kombinert med  

ekstensjon i underekstremiteter. 

• Ekstensjon: 

Strekker i over-og under- 

ekstemiteter. 

Primitiv bevegelse, ofte dårlig  

prognose. 

Ekstensjon Fleksjon 
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Fleksjon (3) Ekstensjon (2) 
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GCS- stimulering 

• Sentral stimuli over clavicula - f.eks. 
trapeziusmuskelen eller orbitakant 

• Perifier stimuli: trykk mot neglrot. 

• Bruk «naturlig» smertestimuli, som  

   f. eks. trakealsuging 
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GCS som behandlingsverktøy 

• Hodeskade pas med 
GCS < 9 i akuttmottak 
skal intuberes 

 
Fra ehåndboksdok ”Hodeskader, alvorlige-

behandling”: 

 
a)   Indikasjon craniotomi:  

Kontusjonsblødninger evakueres når: 
GCS <12  

kontusjonsvolum > 20 cm3 (beregning: a × b × c / 2 )  

eller midtlinjepåvirkning >5mm 
NB! Ved kontusjon i elokvent cortex (motorisk 
cortex, språkområde) må   
hemikraniektomi vurderes i stedet for  evakuering 
av kontusjonen  

 

ASDH evakueres når: 

GCS < 14  

hematomvolum >30 cm3eller  

midtlinjepåvirkning > 5 m eller                                            

hematombredde > 10 mm 

EDH evakueres når: 

GCS < 14  

hematomvolum >30 cm3eller  

midtlinjepåvirkning > 5 mm eller  

hematombredde > 15 med mer 

 

b)   Indikasjon ICP-måler: 

GCS < 9 og patologisk CT  

GCS < 9 og normal CT og minst to av følgende:  

alder > 40  

systolisk BT < 90 mmHg  

GCS Motorikk (GCS M) < 4 (på den beste siden) 

Ved GCS <13 og  

langvarig kirurgi i andre organsystemer  

forventet langvarig respiratorbehandling pga andre 
skader 
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Kontroll av pareser/paralyser: 

• Be pas klemme i hender og løfte ben fra 
underlaget 

• Nedsatt kraft- parese 

• Ingen bevegelse, slapp- paralyse 

• Facialisparese- be pas rynke pannen og vise 
tennene 
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Andre nevrologiske observasjoner: 

• Afasi-dysfasi (impressiv eller ekspressiv) 

• Svelgparese 

• Nakkestivhet 

• Aggressivitet/ irritabilitet 

• Gjesping/ hikke 

• Snorkende respirasjon 
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Pupiller 

• Miosis- små pupiller (<2mm) 

• Mydriasis- store pupiller (>5mm) 

• Anisokori- ulike store pupiller 

• Ptose- hengende øyelokk 

• Diplopi- dobbeltseende 
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Pupiller 

• N. Opticus- synsnerven, II hjernenerven 

• N. Okulomotorius- styrer øyets bevegelse, III hjernenerven 

 

Pupiller sjekkes minimum hver time,  

noter størrelse, lysreaksjon (pluss,  

minus, evt treg) og form (oval,  

kantete) 
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Pupiller forts. 

• Ved økt intrakraniellt trykk kommer             
N.Okulomotorius i klemc pupilledilatasjon, 
treg/manglende lysreaksjon. Kommer først på 
den side der det er mest trykk/skade (ipsi-
lateral) 

  Dette er et tegn på transtentoriell herniering. 

 Pupillereaksjon er derfor en viktig men sent 
tegn på trykkstigning hos en pasient! 
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Transtentoriell herniering 

Petter T. Sørensen, januar-16 

Nevrointensiv, OUS 

23 

Pupiller forts. 

Små pupiller: 

-påvirkning av opiater og 
barbarbiturater 

-skade i pons 

Store pupiller: 

-påvirkning av sentral-stimulrende 
midler (amfetamin f. eks.) 

-pupillrelaxerende medikament 
(Atropin) 

-etter epileptisk anfall 

-etter hjertestans 

 

Petter T. Sørensen, januar-16 

Nevrointensiv, OUS 

24 

Pupiller forts. 
 

• Blikkdeviasjon 

• Solnedgangsblikk- pupiller deviert under 
horisontalplanet, kan tyde på 
påvirkning/skade av mesencefalon (del av 
hjernestammen) 
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ICP 

• ICP= Intra Cerebral Pressure 

• Normalt <15 mmHg 

• Intrakraniell hypertensjon >20 mmHg 

 

Måles med spesiell ICP-måler som legges 

intrakranialt 
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ICP-forts. 
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• Det viktigste tegnet på økt intrakranialt 

    trykk (ICP) er bevissthetsforandringer. 
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Symptomer på høyt ICP: 

• Synkende bevissthet / forvirring 

• Hodepine 

• Kvalme, sprutbrekning 

 

• Pupilledilatasjon 

• Stigende BT og synkende puls (Cushings 
respons) 
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Epiduralt hematom                Subduralt hematom 
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Andre cerebrale reflekser som kontrolleres av lege: 

• Cornearefleks- bevegelse av øyelokk nedover og deviasjon av øyet oppover ved 
stimulering av cornea. Viser at hjernestammens baner fra midthjernen til nedre 
delen av pons fungerer. 

• Okulovestibulær refleks- isvann sprøytes inn i øret, ved intakt hjernestamme vil 
pas få reflektorisk blikkdeviasjon mot øret der man sprøyter inn vann. 

• Okulocefal refleks- ”Dolls eye”, pas hode roteres fort fra ene siden til den andre. 
Ved intakt hjernestamme går øynene i motsatt retning av hodets bevegelse. 

• Apnétest- en siste klinisk test som gjøres for å fastslå at hjernestammen er ute av 
funksjon. Normoventilert , godt oksygenert pas kobles fra respirator, O2 tilskudd 
gis, vente 8-10 min og se om pas puster. Obs alle opiater ute av kroppen! 

• Plantar (Babinski- refleksen)- spiss gjenstand dras under fotsålen til pas. Normalt 
er at tærne bøyes nedover. Plantarinversjon eller positiv Babinski vil bøye tærne 
(spes stortå) oppover. Tyder på øvre motornevronskade. 
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• R. Hanoa (2012). Nevrotraumatologi, Fagboksforlaget 

• T Ingebrigtsen, I R Rise, K Wester. Skandinaviske retningslinjer for håndtering av minimale, 

lette og moderate hodeskader (Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:1985 – 90) 
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