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Ágrip 

Bakgrunnur: Brunaáverkar eru meðal alvarlegustu áverka og valda um 265.000 dauðsföllum á 

heimsvísu á ári hverju. Síðustu áratugi hafa batahorfur brunasjúklinga aukist en áfram er há dánartíðni 

meðal þeirra. Það er krefjandi fyrir heilbrigðisstarfsfólk að veita sjúklingum með mikla brunaáverka 

bestu mögulegu meðferð. Svæfingahjúkrunarfræðingar eru meðal þeirra sem gegna mikilvægu hlut-

verki í meðferð brunasjúklinga. 

Tilgangur: Að taka saman nýjustu rannsóknir og gagnreynda þekkingu um þær áskoranir sem 

svæfingahjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir í svæfingum sjúklinga með mikla brunaáverka. 

Markmiðið er að tryggja að meðferð sjúklinga með mikla brunaáverka á Landspítala byggi á gagn-

reyndri þekkingu, það er gert með því að hagnýta þessar upplýsingar og úr verði tillögur að verklagi. 

Aðferð: Samþætt fræðilegt yfirlit. Leitað var rannsókna sem birtust á tímabilinu 2009-2019, um 

svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka í gagnagrunnunum PubMed/Medline, Cinahl, Scopus og 

Web of Science.  

Niðurstöður: Leitin skilaði 391 grein og 12 rannsóknir fullnægðu skilyrðum leitarinnar. Í tveimur 

rannsóknum voru rannsakaðar öndunarvegameðferðir. Í sex rannsóknum var skoðuð meðferð á 

hjarta- og blóðrásarkerfi. Í tveimur rannsóknum voru skoðuð áhrif svæfingalyfja. Í einni rannsókn var 

skoðað áhrif hitataps í aðgerðum og í annari var skoðuð reynsla brunasjúklinga af verkjameðferð. Í 

kjölfar mikilla brunaáverka koma fram ýmsir fylgikvillar. Þessa fylgikvilla er hægt að meðhöndla eða 

fyrirbyggja með réttum viðbrögðum og inngripum. Niðurstöður sýndu að allt að þriðjungur bruna-

sjúklingar eru barkaþræddir að óþörfu sem veldur því að sjúklingar eru útsettari fyrir fylgikvillum í 

kjölfarið. Bæði beta hemla lyf og tranecamic sýru lyf draga úr blóðtapi í aðgerðum hjá bruna-

sjúklingum. Tengsl eru á milli tímalengdar aðgerðar og hitataps sem hefur áhrif á fylgikvilla eftir að-

gerð.  

Ályktun: Meðferð brunasjúklinga er mikil áskorun og krefjast svæfingar sjúklinga með mikla 

brunaáverka viðamikillar sérþekkingar og hæfni. Mikilvægt er taka reglulega saman nýjar upplýsingar 

og gera þær aðgengilegar, með tilliti til þekkingar sem er gagnlegt fyrir svæfingahjúkrunarfræðinga að 

búa yfir. 

 

Lykilorð: Brunaáverkar, svæfing, svæfingahjúkrunarfræðingar, áskoranir, brunameðferð. 
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Abstract 

Background: Burns are one of the most traumatic injuries and cause about 265,000 deaths world-

wide each year. In the past decades, the prognosis of burn patients has improved, but there is still a 

high mortality rate among them. It is imperative to provide the best possible management to patients 

with severely burn injury. Nurse anesthetists play an important role in the management of burn 

patients. 

Purpose: To systematically assess latest research and evidence-based knowledge of challenges that 

nurse anesthetists face in anesthetized burn patients. Ensuring that patients with severe burn injury 

are treated with evidence based knowledge. The aim is to ensure that the management of patients 

with severe burn injuries at Landspítali is based on evidence-based knowledge and use this infor-

mation to make a burn care protocol.  

Method: Integrative literature review. Studies published during the period 2009-2019 were searched, 

on anesthesia of patients with severely burn injury, using PubMed / Medline, Cinahl, Scopus and Web 

of Science. 

Results: The search yielded 391 articles research. Of these, 12 articles were included in the review. 

There were six retrospective studies, three were prospective, one follow-up, one phenomenological 

and one case study. Two studies examined airway management. Six studies examined circulation 

management. Two reviewed the effects of anesthetics. In one study, the effects of heat loss in surgery 

were examined and in another the experience of pain in burn patients was examined. Complications 

are common following severe burn injuries. These complications are preventable with right response 

and management. To many potentially unnecessary intubations that expose patients to unnecessary 

complications. Both beta blockers and tranecamic acid medication diminishes blood loss during 

surgery in burn patients. There is a link between operative time and hypothermia to postoperative 

complications. 

Conclusion: Burn management is major challenge and anesthesia of severely injured burn patients 

requires expertise and competencies. Thus, would be useful to regulary assess latest information and 

make an accessible burn care protocol for nurse anesthetists. 

 

Key words: Burn injury, anesthesia, nurse anesthetists, challenges, burn management. 
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1 Inngangur  

Brunaáverkar eru meðal alvarlegustu áverka og fylgir veruleg skerðing á lífsgæðum (Santos, Oliveira, 

Costa-Pereira, Amarante og Freitas, 2016). Undanfarin 20 ár hafa batahorfur brunasjúklinga aukist en 

áfram er há dánartíðni meðal þeirra (Sheridan og Geibe, 2015). Brunaáverkar valda um 265.000 

dauðsföllum á heimsvísu á ári hverju. Talið er að tíðni alvarlegra brunaáverka á heimsvísu sé um 1,1 á 

hverja 100.000 íbúa en á ætlað er að árlega séu um 11 milljónir einstaklinga í heiminum sem þarfnast 

meðferðar við brunaáverkum (Peck, Jeschke og Collins, 2019). Á árunum 2009-2019 hafa samtals 

120 sjúklingar með brunaáverka lagst inn á lýta- og brunadeild og gjörgæslu Landspítala háskóla-

sjúkrahúss (Hagdeild Landspítala háskólasjúkrahúss, 2020).     

 The World Health Organization (WHO) skilgreinir brunasár, að undanskildum sólbruna, sem 

áverka af völdum hita (heitir hlutir, lofttegundir eða eldur), efna, rafmagns og eldinga, núnings eða 

geislunar (WHO, 2014; Rybarczyk, Schafer, Elm, Sarvepalli, Vaswani, Balhara og Jacquet, 2016). 

Brunaáverkar verða þegar húð verður fyrir áverkum af varma, annað hvort með beinum eða óbeinum 

hætti (Monahan, Sands, Neighbors, Marek og Green, 2007). Brunaáverkar eru flokkaðir eftir orsökum 

brunans, áverkanir eru svo metnir eftir dýpt og umfangi. Flestir brunaáverkar eru litlir og nægilegt er að 

veita sjúklingum viðeigandi meðferð á göngudeild (Sheridan og Geibe, 2015). Ef brunasár eru í andliti, 

á höndum, á kynfærasvæði eða á fótum þurfa sjúklingar að leggjast inn á legudeild. Hvort sjúklingur 

þarf að leggjast inn á sjúkrahús ákvarðast á lífeðlisfræðilegu mati brunaáverkans. Í sumum tilfellum 

þurfa sérhæfðir læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraþjálfarar að koma að umönnuninni vegna sér-

þekkingar á viðfangsefninu. Að veita brunasjúklingum bestu mögulegu meðferð er krefjandi (Harbin og 

Norris, 2012). Rétt mat og meðferð, ásamt snemmkomnu inngripi meðferðaraðila minnkar þjáningu og 

bætir batahorfur sjúklinga (Sheridan og Geibe, 2015).       

 Í gegnum starf mitt sem hjúkrunarfræðingur á Landspítala á þremur mismunandi sviðum þar 

sem meðferð brunasjúklinga fer fram, það er á lýta-og brunadeild, bráðamóttöku og við svæfingar, hef 

ég orðið vör við óöryggi starfsfólks við að sinna brunasjúklingum, sérstaklega með mikla brunaáverka. 

Reynslan sýnir að meðferð sjúklinga með mikla brunaáverka er flókin því og mikilvægt fyrir meðferðar-

aðila að fræðsla sé aðgengileg og þeir hafi tækifæri til að afla sér frekari þekkingar. Til að meðferð 

verði árangursrík þurfa meðferðaraðilar að hafa gagngera þekkingu á viðeigandi inngripum og 

meðferð hverju sinni. Óöryggi getur stafað af bæði skorti á þekkingu og klínískri reynslu á viðfangs-

efninu en alvarlegir brunaáverkar eru tiltölulega fátíðir og því fremur sjaldgæft að svæfingahjúkrunar-

fræðingar sinni þessum tilfellum. Því tel ég mikilvægt að taka saman þá þekkingu sem hefur komið 

fram síðustu ár hvað varðar svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka með það að markmiði að hag-

nýta þessar upplýsingar og úr verði ráðleggingar eða tillögur að verklagi. 

Í evrópsku klínísku leiðbeiningunum (2013) um meðferð brunasjúklinga kemur fram að þeim 

sjúkrahúsum sem taka á móti sjúklingum með alvarlega brunaáverka er skylt að hafa skurðstofu sem 

er að minnsta kosti 42m
2
, með loftræsingu, helst lagstreymi og herbergishitastýring, fyrir bráða-

aðgerðir á brunasjúklingum. Inn á stofunni þarf að vera allt til taks sem þarf til að framkvæma aðgerðir 

á brunasjúklingum allan sólarhringinn. Á sjúkrahúsinu skal einnig vera fimm bráðastæði fyrir sjúklinga 

með mikla brunaáverka, þar á að vera hár herbergishiti, einangrun, stöðugt eftirlit og fleira. Mælst er 

þar til að hafa sólarhringsaðgang að sérhæfðum hjúkrunarfræðingi með reynslu í umönnun bruna-
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sjúklinga. Gert er ráð fyrir að hjúkrunarfræðingar séu færir í að sinna öllum tegundum og stigum bruna-

áverka.             

 Á Íslandi eru samtals þrjú sérhæfð legurými fyrir sjúklinga með mikla brunaáverka. Öll rýmin 

eru á Landspítala háskólasjúkrahúsi, eitt á gjörgæslunni í Fossvogi og tvö á legudeild A-4 í Fossvogi. 

Á deild A-4 er einnig svokallað brunabað, en þar eru sjúklingar ýmist verkjastilltir, slævðir eða svæfðir 

fyrir umbúðaskipti og sárahreinsanir.        

 Til að veita sjúklingum með mikla brunaáverka ákjósanlega umönnun þarf samhæft þver-

faglegt teymi, þar sem bæði svæfingahjúkrunarfræðingar og svæfingalæknar gegna mikilvægu hlut-

verki (Harbin og Norris, 2012). Svæfingateymið samanstendur af svæfingalæknum og svæfinga-

hjúkrunarfræðingum. Svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka eru krefjandi og reynir á tæknilega 

kunnáttu vegna hættu á erfiðleikum við að tryggja öndunarveg og takmarkað aðgengi að æðum. 

Einnig krefjast þessar aðstæður mikillar þekkingar vegna breytinga á starfsemi hjarta- og blóð-

rásakerfis og breyttri svörun sjúklinga við mörgum svæfingalyfjum. Aðgerðarteymi sinnir meðferð 

sjúklinga á skurðstofu, í teyminu eru svæfingahjúkrunarfræðingar, svæfingalæknar, skurðhjúkrunar-

fræðingar og skurðlæknar.        

 Tilgangur þessa samþætta fræðilega yfirlits er tvíþættur. Í fyrsta lagi að varpa ljósi á þær 

áskoranir sem svæfingahjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir við svæfingu brunasjúklinga með alvar-

lega brunaáverka. Í öðru lagi að taka saman nýjustu rannsóknir sem fjalla um örugga og árangursríka 

svæfingu hjá þessum sjúklingahópi. Markmiðið er að hægt verði að hagnýta þessar upplýsingar og 

gera tillögur að verklagi. 

1.1 Skilgreining hugtaka 

Lykilhugtök þessa samþætta fræðilega yfirlits eru; svæfing, svæfingahjúkrunarfræðingur og miklir 

brunaáverkar. 

1.1.1 Svæfing 

Meðvitundar- og tilfinningarleysi sem er framkallað með lyfjum. 

1.1.2 Svæfingahjúkrunarfræðingur 

Hjúkrunarfræðingur með sérþekkingu og færni á sviðum tengdum svæfingum, deyfingum og hjúkrun 

sjúklinga í óstöðugu ástandi. Starfa í nánu samstafi við aðrar heilbrigðisstéttir innan skurðstofunnar, 

eins og svæfingalækna, skurðhjúkrunarfræðinga, skurðlækna og fleiri. 

1.1.3 Miklir brunaáverkar 

Annarar gráðu bruni hjá fullorðnum með meira en 25% af heildaryfirborði húðar eða þriðju gráðu bruni 

sem er meira en 10% af heildaryfirborði húðar. 
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1.2 Gildi fyrir svæfingahjúkrun 

Vegna sérhæfni svæfingahjúrkunarfræðinga í meðferð á öndarvegi, viðbrögðum og inngripi á 

óstöðuleika á hjarta- og blóðrásarkerfi ásamt verkjameðferð eftir aðgerð þá eru þeir mikilvægur hlekkur 

í teymi þeirra sem sinna sjúklingum með mikla brunaáverka (Harbin og Norris, 2012). Í ljósi þess 

hversu flókið og krefjandi er að veita sjúklingum með mika brunaáverka bestu mögulegu meðferð telur 

nemandi mikilvægt að skoða þá þætti sem eru áskorun fyrir svæfingahjúkrunarfræðinga. Meirihluta 

fylgikvilla brunaáverka er hægt að koma í veg fyrir og flestir sjúklingar deyja sjaldan vegna bruna-

áverka (Subrata, 2020). Dauðsföll verða vegna of mikils vökvataps sem veldur lostástandi og öðrum 

líffærakerfabilunum. Þess vegna er mikilvægt að auka vitund í tengslum við viðbrögð og meðferðir 

sjúklinga með mikla brunaáverka til að koma í veg fyrir frekari fylgikvilla. Umönnun og meðferð 

sjúklinga með mikla brunaáverka er einn mest krefjandi þáttur í hjúkrun. Það er vegna þess að margir 

sjúklingar með brunaáverkja þjást af ýmsum líkamlegum og sálrænum kvillum sem leiðir til örorku.

 Með hugtakinu sjúklingaöryggi er átt við að komið er í veg fyrir að sjúklingur hljóti skaða af 

meðferð heilbrigðisþjónustu og lágmarki hættu á óþarfa skaða í tengslum við heilbrigðisþjónustu 

(WHO, e.d). Í heilbrigðisþjónustu er sjúklingaöryggi talið vera forgangsmál en það virðist vera ennþá 

erfitt að tryggja sjúklingaöryggi að fullu (Dekker, 2016). Áhættan fyrir sjúklinga er fjölbreytt og stafar 

það af fjölbreyttu og flóknu heilbrigðiskerfi. Mannleg nálgun er mikilvæg og getur ekki byggst á 

nokkrum góðum einstaklingum innan heilbrigðiskerfisins, ekki er hægt að byggja öryggisstefnu á 

einstökum hetjum innan kerfisins, það þurfa allir að taka virkan þátt. Einstaklingar í heilbrigðisþjónustu 

telja oft að öryggi liggi hjá þeim sem eru næst sjúklingum, þar sem ákvarðanir skilja milli líf og dauða, 

heilsu og sjúkdóms. Þess vegna er mikilvægt að tryggja öryggi enn frekar með því að hafa góða 

þjálfun, einblína á athygli, minna fólk á að sýna aðgát, hafa aðgengilegar reglur og leiðbeiningar. 

Einnig hefur umhverfið, tæki, teymisvinna, samskipti milli samstarfsfólks, vitsmunaleg geta, efnahagur, 

mannauður og menning áhrif á sjúklingaöryggi.  Alþjóða heilbrigðsmálastofnunin (WHO) telur skort á 

öryggi í skurðaðgerðum vera veruleg ógn við lýðheilsu jarðarbúa og hefur því sett fram stefnur og leiðir 

til að bæta öryggi sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerðir (World Health Organization, 2009). 

Stefnur þeirra eru varnir gegn skurðsárasýkingum, öryggi við svæfingar og öryggi teymisvinnu á skurð-

stofum. Teymi sem vinnur saman á skurðstofu getur komið í veg fyrir lífshættulega fylgikvilla sem 

koma upp í aðgerð. Með opnum samskiptum og bættri teymisvinnu er hægt að tryggja öryggi sjúklings 

enn frekar.            

 Fyrir vinnslu þessa yfirlits fann nemandi engar klínískar leiðbeiningar eða gæðaskjöl á 

íslensku um meðferð sjúklinga með mikla brunaáverka. Embætti landlæknis (2016) skilgreinir klínískar 

leiðbeiningar sem tilmæli um verklag, sem eru unnar á kerfisbundinn hátt og byggt á vísindalegum 

grunni. Ætlast er til að leiðbeiningarnar séu starfsfólki í heilbrigðisþjónustu til stuðningsvið ákvarðana-

töku í daglegum störfum og um leið að bæta gæði og öryggi þjónustunnar. Það er því mikilvægt að 

taka saman þessa þætti sem eru áskorun svæfingahjúkrunarfræðinga í svæfingu sjúklinga með mikla 

brunaáverka og í kjölfarið setja saman aðgengilega fræðslu um þennan sjúklingahóp fyrir svæfinga-

hjúkrunarfræðinga og þannig aukið öryggi sjúklinga og gæði meðferða þeirra á skurðstofum. 
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1.3  Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður farið yfir þá fræðilegu þekkingu sem er til staðar í tengslum við svæfingu sjúklinga með 

mikla brunaáverka. Fjallað verður um mat á brunaáverkum, svæfingar og þá þætti sem eru mikilvægir í 

svæfingu og meðferð sjúklinga með mikla brunaáverka. Við vinnslu þessara samantektar var unnið úr 

gagnagrunninum UpToDate þar sem er að finna gagnrýndar upplýsingar um svæfingar sjúklinga með 

mikla áverka. Þessar upplýsingar eru ritstýrðar og uppfærðar reglulega.  

1.3.1 Mat á brunaáverkum 

Dýpt brunasára eru flokkuð í fyrsta, annað, þriðja og fjórða gráðu (Monahan, 2007; Sheridan og 

Geibe, 2015). Fyrsta gráðu brunasár eða yfirborðsbruni, er þar sem áverkinn nær eingöngu til ysta 

lags húðarinnar (sjá mynd 1). Eru rauð, þurr og sársaukafull sár, dæmi um þá tegund er sólbruni. 

Annarar gráðu brunasár eða hlutþykktarbruni, er þegar áverkinn nær í gegnum ystalag húðarinnar og 

niður að leðurhúðinni. Sárin eru rauð og blaut. Þessu stigi fylga miklir verkir vegna skaða á tauga-

endum. Þriðju gráðu brunasár eða fullþykktarbruni verður þegar bruni nær niður í gegnum öll húðlögin. 

Hætta er á skemmdum á fituvef, vöðvum og beinum. Á þessu stigi fylgir enginn sársauki vegna þess 

að taugaendar hafa skemmst eða eyðilagst. Til að sár grói í fullþykktarbruna þarf oftast að gera húð-

ágræðslu vegna skemmdar á vefnum. Fjórðu gráðu brunasár nær niður í undirhúð, sinar eða bein. 

Það getur reynst erfitt að meta nákvæma dýpt sársins við fyrstu skoðun, jafnvel fyrir reynda 

meðferðaraðila og því gildir almenna reglan að dýpt brunasára er oft vanmetið í fyrstu skoðun 

(Monahan, 2007; Sheridan og Geibe, 2015).   

Alvarleika brunaáverka er flokkað í þrennt, litla, miðlungs og mikla brunaáverka (sjá tölfu 1) (Yastı 

o.fl, 2015). Minni brunaáverkar eru annarar gráðu bruni hjá fullorðnum sem er minna en 15% af 

líkamsyfirborði húðar (e. total body surface area, TBSA), annarar gráðu bruni hjá börnum sem er minni 

en 10% af TBSA eða þriðju gráðu bruni hjá börnum eða fullorðnum með minna en 2% af TBSA (sjá 

mynd 2). Miðlungs brunaáverkar eru annarar gráðu bruni hjá fullorðnum með 15-25%  af TBSA, 

annarar gráðu bruni hjá börnum sem er 10-20% af TBSA eða þriðju gráðu bruni hjá börnum og full-

orðnum sem er 2-10% af TBSA. Miklir brunaáverkar eru annarar gráðu bruni hjá fullorðnum með meira 

en 25% TBSA, annarar gráðu bruni hjá börnum með meira en 20% af TBSA, þriðju gráðu bruni sem er 

meira en 10% af TBSA bæði hjá fullorðnum og börnum. Einnig flokkast sem miklir áverkar, bruna-

áverkar í öndunarvegi, rafmagnsbrunar, brunaáverkar ásamt öðrum áverkum eins og höfuðáverkar, 

áverkar í kviðarholi og beinbrot, brunaáverkar á meðgöngu, ónæmisbældir einstaklingar með bruna-

áverka, brunaáverkar í andliti, á höndum, fótum, yfir liðamót og á kynfærum. Nauðsynlegt er að meta 

heildarprósentu brunaáverka á líkamsyfirborði húðar (TBSA), ásamt staðsetningu og umfangi 

áverkans þar sem þessir þættir geta haft áhrif á svæfingar, þar með talið meðhöndlun á öndunarvegi, 

vökvagjöf, lyfjaskammtanir og hitastjórnun (Sharar og Olivar, 2018). 
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Mynd 1. Húðlög (Tortora og Nielsen, 2014). 

       Mynd 2. TBSA (Mader, 2010).  

 

 

 

Tafla 1. Flokkun brunáverka eftir alvarleika 

Litlir brunaáverkar Miðlungs brunaáverkar Miklir brunaáverkar 

< 10% TBSA bruni hjá 

fullorðnum 

 

10-20% TBSA bruni hjá 

fullorðnum 

 

> 20% TBSA bruni hjá 

fullorðnum 

< 5% TBSA bruni hjá börnum 

eða fullorðnum 

 

5-10% TBSA bruni hjá börnum 

eða fullorðnum 

> 10% TBSA bruni hjá börnum 

eða fullorðnum 

 

< 2% TBSA fullþykktar bruni 2-5% TBSA fullþykktar bruni > 5% TBSA fullþykktar bruni  

 

 Rafmagnsbruni 

Mögulegur áverki á öndunarvegi 

Hringbruni 

Undirliggjandi sjúkdómar (t.d 
ónæmisbældir einstaklingar) 

Brunaáverkar í andliti, augum, 
eyrum, á kynfærasvæði, 
höndum, fótum eða yfir liðamót. 

Aðrir áverkar (t.d. beinbrot o.fl.) 

 

TBSA; total body surface area; heildar líkamsyfirborð húðar.  (Yastı o.fl, 2015; Harbin og Norris, 2012). 
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1.3.2 Svæfing 

Svæfing er ástand sem er framkvæmt með því að gefa sjúklingi lyf sem hafa áhrif á meðvitund og 

valda minnsleysi, með eða án vöðvaslökunnar (Adler, Talavera og Krugman, 2018). Samhliða eru 

gefin lyf til verkjastillingar. Svæfing felur í sér þrjá þætti, meðvitundarleysi, verkjastillingu (bælingu á 

sársaukaskynjun) og vöðvaslökun. Ekkert eitt lyf framkallar allt þetta og þess vegna þarf að gefa mis-

munandi lyfjaflokka auk stoðlyfja til að viðhalda samvægi (e.homeostasis) lífeðlisfræðilegra ferla í 

líkamanum s.s. blóðþrýstingi.        

 Sjúklingar með mikla brunaáverka sem fluttir eru á skurðstofu til bráðrar meðferðar hafa 

yfirleitt flóknar lífeðlisfræðilegar breytingar sem fela í sér sérstakar áskoranir fyrir svæfingateymið, þar 

á meðal; óstöðugleika í starfsemi hjarta- og æðakerfis, krefjandi öndunarvegameðferð og þörf á mikilli 

vökvagjöf vegna blæðinga (Adler, Talavera og Krugman, 2018). Þessar breytingar fara eftir hlutfalli 

brunasvæða af TBSA, staðsetningu bruna, aldri sjúklings, tíma frá því að einstaklingur hlaut áverkana 

og meðferðinni sem er beitt (Jaffe, Schmiesing og Golianu, 2014).    

 Svæfingateymi gegnir mikilvægu hlutverki við að koma sjúklingi í stöðugt ástand og tryggja 

öryggi sjúklingsins í bráðafasa (Adler, Talavera og Krugman, 2018). Ástand sjúklings getur breyst hratt 

frá einni stundu til annarar. Eftir því sem tilfellið þróast og ástand sjúklings breytist kann að vera 

nauðsynlegt að breyta þeim aðferðum sem verið er að nota hverju sinni. Í brunaáverkum verða miklar 

eyðileggingar á vefjum sem geta haft áhrif á nánast öll líffærakerfi og breytt svörun sjúklings við 

svæfingalyfjum (Harbin og Norris, 2012). Mikilvægt er að aðlaga skammtastærðir á lyfhrifum og lyf-

hvörfum með tilliti til þess að veita örugga og árangursríka svæfingu fyrir aðgerðir á sjúklingum með 

mikla brunaáverka. Svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka eru flóknar í framkvæmd og krefst 

grundvallarþekkingar á lífeðlisfræðilegum afleiðingum mikilla brunaáverka og þekkingu á þáttum í 

mati, vökvameðferð og lyfjafræði sem er einstakt fyrir þennan sjúklingahóp (Harbin og Norris, 2012).

 Í samantekt rannsókna þeirra Sharar og Olivar (2018) kemur fram að sjúklingar með bruna-

áverka gangast undir aðgerðir bæði inn á legudeild og skurðstofu sem krefjast svæfingar. Helstu 

aðgerðir sem eru framkvæmdar á brunasjúklingum eru sárahreinsun, umbúðaskipti og húðágræðsla. 

Snemmkomið inngrip í sárameðferð eins og sárahreinsun skiptir máli hjá sjúklingum sem verða fyrir 

brunaáverka. Við hlutþykktar bruna eða fullþykktar bruna þarf að hreinsa upp sárin og setja húðígræði 

frá gjafasvæði. Ef ekki er hægt að nýta gjafasvæði á sjúklingnum sjálfum þá eru húðígræði fengin 

annarsstaðar frá, húðbanka eða sem tilbúnar húðvörur. Sáraumbúðaskipti geta verið mjög sársauka-

full og eru framkvæmd eins og fram hefur komið bæði á legudeild sjúklings og skurðstofu. Það fer eftir 

umfangi sára, aldri sjúklings, ástandi hans og fyrirhugaða verkjastillingu hvort sjúklingur sé djúpt 

slævður eða svæfður fyrir aðgerð innan sem utan skurðstofunnar. Svæfingateymi stýrir meðferð 

brunasjúklinga í gegnum aðgerðaferlið, þar með talið meðhöndlun á öndunarvegi, meðhöndlun á 

meðan svæfingu stendur, eftir aðgerð á gjörgæslu og verkjalyfjameðferð (Sharar og Olivar, 2018). 

1.3.3 Móttaka sjúklinga með mikla brunaáverka 

Miklir brunaáverkar geta valdið umtalsverðum lífeðlisfræðilegum bólguviðbrögðum sem hefur áhrif á 

meðferð sjúklings (Sharar og Olivar, 2018). The American Burn Association (ABA) mælir með að þeir 

sem verða fyrir annara gráðu bruna eða meira í andliti, handleggjum, fótleggjum, spangarsvæði og 
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helstu liðum flytjist á sérhæfða brunadeild. Ástæðan er að þessi líkamsvæði hafa flókna líffærafræði 

og ófullnægjandi meðferð á brunaáverkum getur leitt til verri útkomu sjúklings. Að auki geta sjúklingar 

með andlitsbruna hafa hlotið skaða í öndunarvegi eða reykeitrun (Sharar og Olivar, 2018). 

Byrja þarf á að meta öndunarveg, öndun og blóðrás og er mikilvægt að skoða og meta vel 

öndunarveg hjá brunasjúklingum (Sheridan og Geibe, 2015). Ef hætta er á að fyrirstaða verði í 

öndunarvegi og hann lokist, þá þarf að framkvæma barkaþræðingu. Í kjölfarið skal tryggja æðaðgang 

og síðan framkvæma kerfisbundna áverkaskoðun. Eftir að sjúklingur hefur verið metin að fullu, blóð-

flæði og öndunarvegur tryggður þá þarf að meta brunasárin í smáatriðum. Lögð er áhersla á að koma 

sjúklingi í stöðugt ástand á bráðamóttöku og svo áfram á gjörgæsludeild en það felur í sér áfram-

haldandi öndunarstuðning, vökvagjöf, stöðuleika á blóðrásarkerfi, verkjameðferð og staðbundna með-

ferð á brunasárum (Gauglitz og Williams, 2018). 

1.3.4 Öndunarvegur 

Ef sjúklingur er með ,,wheezing“ öndunarhljóð getur það verið vísbending um áverka í öndunarvegi 

(Sharar og Olivar, 2018). Oft verða brunasjúklingar fyrir reykeitrun, sérstaklega ef eldurinn verður í 

lokuðu rými og geta bruni í andliti og brennd nasahár verið vísbendingar um brunáverka í loftvegi. 

Reykeitrun skiptist í þrjár tegundir af áverka, það eru hitaáverki sem takmarkast aðallega við efri 

öndunarveg, efnafræðileg erting í öndunarfærum og eituráhrif vegna frásogs eitraða lofttegunda eins 

og kolmónoxíð (CO) (Harbin og Norris, 2012). Ef magn kolmónoxíðhemoglobins (COHb) í blóði er 

hærra en 10% þá eru miklar líkur á brunaáverkum í öndunarvegi sem hægt er að staðfesta með 

berkjuspeglun (Sharar og Olivar, 2018).        

 Vegna hitadreifandi eiginleika munn- og nefkoks verður hitaáverki fyrst og fremst takmarkaður 

við efri öndunarveg fyrir ofan raddbönd nema við innöndun á gufu (Harbin og Norris, 2012). Hiti eyði-

leggur þekjulagið, breytir lögun próteina og virkjar ónæmiskerfið sem leiðir til losunar histamíns og 

nituroxíðs og myndun xanthine oxidase sem að lokum hefur í för með sér framleiðslu súrefnis- og 

köfnunarefnistegunda. Við það verður aukið gegndræpi æða sem með tilheyrandi bjúgmyndun. Bráðir 

áverkar geta valdið roða, sáramyndun og bjúg þó klínísk einkenni eins og mæði og soghljóð (e. stri-

dor) myndist ekki fyrr en bjúgur hefur minnkað þvermál öndunarvegs verulega (Harbin og Norris, 

2012). Á fyrstu klukkustundum eftir brunaáverka geta sjúklingar haft bæði eitrunaráhrif frá kolmónoxíð 

(CO) og cyaníð (CN) en cyaníð eitrun verður þegar plastefni brennur (Jaffe, Schmiesing og Golianu, 

2014). Binding kolmónoxíðs við blóðrauða (e. hemoglobin) kemur í veg fyrir flutning á súrefni (O2) 

vegna þess að kolmónoxíð tekur sæti súrefnis á blóðrauða (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013). 

Kolmónoxíð hefur um það bil 250 sinnum meiri sækni í blóðrauða en súrefni. Þá verður minna af blóð-

rauða fyrir súrefni til að bindast við og veldur hliðrun á súrefnis-blóðrauða frátengikúrfunni (e. oxygen-

hemoglobin dissociation curve) til vinstri sem veldur minni súrefnisflutning til vefja og því verður 

súrefnisskortur í vefjum með efnaskiptablóðsýringu (e.metabolic acidosis) (Butterworth, Mackey og 

Wasnick, 2013; Jaffe, Schmiesing og Golianu, 2014). Í öllum alvarlegum brunaáverkum og minni 

brunaáverkum þar sem slys verða í lokuðu rými skal ávallt hafa í huga mögulega reykeitrun hjá 

sjúklingnum. Ef meðvitundarleysi er til staðar eða minnkuð meðvitund í kjölfar áverka skal gera ráð 

fyrir að sjúklingur hafi orðið fyrir reykeitrun. Flestir súrefnismettunarmælar ofmeta súrefnismettun 
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vegna vanhæfni mælitækisins til þess að greina á milli O2Hb og COHb en masimo SpCO hefur þó 

þann eiginleika að mæla CO í blóðinu. Ef grunur er um reykeitrun þá þarf að meta súrefnismettun með 

að mæla slagæða- eða bláæðablóðgös. Í slíkum kringumstæðum getur því þurft að framkvæma barka-

þræðingu og styðjast við öndunarvél til að auka súrefnisflæði til vefja og auka brotthvarf kolmónóxíð-

hemoglobins (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013). Helmingunartími COHb getur minnkað úr 

fjórum klukkustundum með andrúmslofti úr rými í 60 til 90 mínútur með 100% súrefnisgjöf (Harbin og 

Norris, 2012).          

 Sjúklingar með brunaáverka samhliða reykeitrun hafa aukna þörf á vökvagjöf, líkur á vanda-

málum frá lungum aukast og tíðni dauðsfalla eykst samanborið við þá sem eru eingöngu með 

staðbundinn brunaáverka (Sharar og Olivar, 2018). Efni í reyknum framkalla bólgusvörun sem orsaka 

berkjuspasma, skerðingu á blóðflæði um háræðar, vökvasöfnun í lungum (lungnabjúgur) og lungna-

vanþenslu (e. atelectasis). Þessar breytingar leiða til skerðingar á loftun lungna (e. hyopoventilation), 

hypoxic pulmonary vasoconstriction og shunting með mismun á ventilation-perfusion. Lungnabólga 

getur komið fram vegna minnkaðrar súrefnisupptöku, annað hvort strax eftir brunaáverka, eða 

nokkrum dögum síðar vegna skaða á öndunarvegi. Einnig getur sjúklingurinn þróað með sér brátt 

andnauðarheilkenni (e. acute respiratory distress syndrome, ARDS) en það er skilgreint sem skyndileg 

versnun á öndunarbilun, með íferðum í lungum beggja vegna sem orsakast ekki af hjartabilun eða of-

vökvun (Sharar og Olivar, 2018; Siegel, Parsons og Finlay, 2019). Ef brunaáverkinn nær hringinn um 

brjóstkassann hefur það áhrif á lungnastarfssemina og þá er hætta á að sjúklingurinn þrói með sér 

grynnri öndun og öndunarbilun vegna skertrar þennslugetu brjóstkassans. Í þessum tilvikum er nauð-

synlegt að barkaþræða sjúklinginn eða spretta upp húðina (e.escaratomy) á brjóstkassanum (Sharar 

og Olivar, 2018). Þegar kollagen er brennt, tapar það mýkt, trefjarnar styttast og verður stíft. Þetta 

getur komið fram mjög fljótt í fjórðu gráðu og alvarlegum þriðju gráðu bruna. Þrýstingsárhrif sem verða 

í fullþykktar bruna á hálsi þrengir að öndunarfærum sem getur krafist barkaraufarskurðar 

(e.tracheostomy) til að tryggja loftskipti sjúklings (Schraga, 2017).     

 Ef beinn brunaáverki verður á efri öndunarveg leiðir það til bólgu í andliti, tungu, barkaloki (e. 

epiglottis og raddfærum (e.glottic) sem veldur hindrunum í öndunarvegi (Bittner, Shank, Woodson og 

Martyn, 2015). Eftir að bjúgur myndast í öndunarvegi getur reynst erfitt að tryggja öndunarveg með 

barkaþræðingu. Þess vegna krefst þessi sjúklingahópur aukinnar árverkni í meðferðinni. Bólgan kemur 

ekki endilega strax fram en er að þróast á 12-24 klukkustundum, sérstaklega samhliða mikilli vökva-

gjöf. Því er stöðugt endurmat á ástandi bæði öndunarvegs og öndunar nauðsynlegt. Bjúgur í 

öndunarvegi minnkar á þremur til sex dögum, meðferð við því er að hækka höfuðlag og forðast of 

mikla vökvagjöf. Talið er að bjúgur sem þrengir að öndunarvegi taki um 12-24 klukkustundir að 

myndast eftir áverka (Schraga, 2017). Þar af leiðandi er mælt með að barkaþræða frekar þá sjúklinga 

sem eru með áverkamerki í öndunarvegi, eins og sviðin nefhár, andlitsbruna, bruna við munn, sót við 

munn, soghljóð, hvæs öndunarhljóð og hraða öndunartíðni. Snemmbúin barkaþræðing getur bjargað 

lífi og ber að framkvæma ef skýrar ábendingar séu fyrir því (Bittner, Shank, Woodson og Martyn, 

2015). Það getur verið krefjandi að festa barkatúpu hjá brunasjúklingum, sérstaklega hjá þeim sem 

eru með brunaáverka í andliti (Gray og Rode, 2010). Hægt er að nota ýmis bönd til að halda túpunni 

eða jafnvel sauma túpuna fasta við húð sjúklings til að hún haldist stöðug.   
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 Þegar öndunarvegurinn er tryggður og sjúklingur fær súrefni þá felst frekari meðferð í að 

fylgjast með lungnavirkni, þenslugetu brjóstkassans og fyrirbyggja öndunarbilun (Schraga, 2017). Við 

öndunarbilun þarf sjúklingur öndunarvegastuðning með öndunarvél. Markmiðið með öndunar-

vélameðferð ætti að vera að skapa örlítið súrt umhverfi (pH> 7,32) með stillingum til að lágmarka 

meðalöndunarþrýstinginn sem þarf til loftskipta. Til að halda öndunarþrýstingnum í lágmarki þarf að 

stilla öndunarvélina með því að auka aðeins öndunartíðnina (16-20 andadráttur/mínútu) og minnka 

rúmmál innöndunarlofts (7-8ml/kg líkamsþyngdar) (Schraga, 2017). 

1.3.5 Hjarta- og blóðrásarkerfi 

Fyrstu sólarhringana eftir mikla brunaáverka verður breyting á stafsemi hjarta- og æðakerfis 

(Woodson, Sherwood, Kinsky, Talon, Martinello og Woodson, 2018). Vökvatap verður úr æðakerfinu 

sem veldur vökvaskorti mjög fljótt ef ekki er hafin viðeigandi vökvagjöf sem fyrst. Fyrstu mínúturnar til 

klukkustunda eftir brunaáverka losa brenndir vefir bæði bólguvaldandi og æðavíkkandi efni, þar á 

meðal histamín, prostaglandín, kínín, thromboxane og nituroxíð sem veldur auknu gegndræpi háræða 

og aukinn bjúg (Harbin og Norris, 2012). Á fyrstu sex til átta klukkustundum frá brunaáverkanum 

verður aukin háræðaleki, æðavíkkun, stasi blóðs í æðum, minnkaður samdráttur hjartavöðvans og 

aukið útfall hjartans (e. cardiac output, CO) sem veldur gríðarlegri bjúgmyndun bæði í skemmdum og 

óskemmdum vefjum. Útfall hjartans er lágt í bráðafasa eftir alvarlega brunaáverka og minnkar um allt 

að 60% frá upphafsgildi vegna vökvaþurrðar, lækkaðs blóðvökvaþrýstings og minnkunar á svörun við 

katekólamínum í hjartavöðva (Sharar og Olivar, 2018). Einnig eykst æðaviðnám (e. systemic vascular 

resistance, SVR) í kransæðum vegna aukinnar losunar vasopressíns og hugsanlegt hjartadrep getur 

myndast vegna minnkaðs kransæðablóðflæðis. Frá 72 til 96 klukkustundunum eftir brunaáverka 

verður kröftug svörun í blóðrásakerfinu og efnaskiptum ásamt minnkuðu útfalli hjartans. Við það kemur 

fram hraður púls, aukin súrefnisþörf hjartavöðvans og minnkað æðaviðnám. Efnaskiptasvörun vegna 

brunaáverkum er mun alvarlegri og meira viðvarnandi en í öðrum áverkum. Gríðarleg aukning verður á 

katekólamínum og barksterum, allt að 10 til 15 sinnum meira en hjá öðrum sjúklingum án bruna-

áverka. Útfall hjartans og hjartsláttartíðni eykt um allt að 150% miðað við aðra sjúklinga og getur 

þessu hækkun varað í allt að tvö ár eftir áverkann (Harbin og Norris, 2012).   

 Í þessum bráðafasa er notast við beta hemla til að hemja katekólamín viðtaka og meðhöndla 

þannig hjarta- og blóðrásarstarfsemi en það hægir á hjartslætti og eykur viðnám í æðaveggjum 

(Sharar og Olivar, 2018). Hækkun á katekólamín í miklum brunaáverkum veldur talsverðum breyt-

ingum á blóðrásarstarfsemi, eykur orkuþörf og veldur niðurbroti próteina í beinagrindarvöðvum. Beta 

hemlar draga úr virkjun katekólamína á viðtaka og eru því mikilvægir til að draga úr neikvæðum 

áhrifum efnaskiptaviðbragða.          

 Það getur reynst erfitt að tryggja æðaaðgang hjá brunasjúklingum, sem krefst uppsetningu á 

miðbláæðalínu (Jaffe, Schmiesing og Golianu, 2014). Sjúklingar með miðlungs brunaáverka eiga að 

hafa að minnsta kosti einn stóran æðalegg sem settur er í gegnum óbrennda húð og þeir sem eru með 

mikla brunaáverka eiga að minnsta kosti að hafa tvo æðaleggi (Schraga, 2017).  Ef nauðsyn krefur þá 

er settur æðaleggur í gegnum brennda húð. Mælt er með að nota ífarandi mælingar til samfelldrar 

vöktunar á blóðþrýstingi og púls ásamt því að geta fylgst betur með þörf á vökvagjöf (Sharar og Olivar, 

2018).   



  

27 

1.3.6 Vökvagjöf 

Vökvagjöf er hornsteinn nútímameðferðar við brunaáverkum en grundvallaratriðið er að koma í veg 

fyrir bæði ofvökvun og að of lítill vökvi sé gefinn (Soussi o.fl, 2018). Fræðamenn virðast ekki vera sam-

stíga varðandi magn og gerð, bæði varðandi vökva og blóðþrýstingslyf hjá þessum sjúklingahóp.  

 Eins og áður hefur komið fram verður bólgusvörun á fyrstu 12-24 klukkustundum eftir bruna-

áverka, þá með losun á blóðvökva (e. plasma), elektrolytum og próteina vegna aukins háræðaleka 

(Sharar og Olivar, 2018). Hröð og árangursrík vökvagjöf í æð er þá mikilvæg til að koma í veg fyrir 

lostástand (Harbin og Norris, 2012). Ef ekki tekst að tryggja nægilegan vökva í æð getur það leitt til 

verulegra líffæraskaða vegna mikilla bólgusvörunar og fjölkerfabilunar. Í þeim tilfellum þar sem nægi-

leg vökvagjöf er tryggð verður áberandi efnaskiptasvörun sem varir frá nokkrum dögum til vikna, en þá 

verður sjúklingur sjáanlega mjög bjúgaður.       

 Tvær formúlur eru gjarnan notaðar í vökvameðferð brunasjúklinga, Parkland og breytt Brooke 

formúla (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013). Fyrir fullorðna mælir Parkland formúla með að 4ml x 

kg x % TBSA sé gefið fyrstu 24 klukkustundirnar, það er að helmingur gefinn fyrstu 8 klukkustundirnar 

og restin á næstu 16 klukkustundum. Breytt Brooke formúlan mælir með fyrir fullorðna að 2 ml x kg x 

% TBSA sé gefið fyrstu 24 klukkustundirnar, það er að helmingur sé gefinn fyrstu 8 klukkustundirnar 

og restin á næstu 16 klukkustundum. Hjá sjúklingum með meira en 20% brunaáverka er jafnan stuðst 

við svokallaða Parkland formúlu til að stýra vökvagjöfinni (Sharar og Olivar, 2018). Parkland formúlan 

ráðleggur vökvagjöf 4ml x kg (þyngd sjúklings) x % TBSA, sem miðar að því að þvagútskilnaður verði 

0,5-1ml/kg á klukkustund fyrstu tvo sólarhringana. Ef gefinn er of mikill vökvi í bláæð ("fluid creep") 

getur það orsakað lungnabjúg, compartment syndrome eða skert blóðflæði til útlima (Sharar og Olivar, 

2018).             

 Í skurðaðgerðum hjá brunasjúklingum getur orðið umfangsmikið blóðtap (Sharar og Olivar, 

2018). Blóðtapið gerist mjög hratt og verður mikið, allt að tveir lítrar á 15 mínútum. Erfitt getur reynst 

að meta blóðtapið, þar sem það safnast ekki allt saman fyrir í soginu því mikið blóðmagn safnast í 

grisjum sem er oft erfitt að áætla (Jaffe, Schmiesing og Golianu, 2014). Blóðeiningar eiga að vera til 

staðar á skurðstofunni áður en aðgerð á brunasjúklingum hefst. 

1.3.7 Innleiðsla og viðhald svæfingar 

Bæði lyfjahvörf og lyfjahrif breytast hjá sjúklingum með brunaáverka, sem hefur áhrif á algeng 

svæfingarlyf, verkjalyf og vöðvaslakandi lyf (Sharar og Olivar, 2018). Það orsakast af  breytingum á 

plasmaþéttni, sértækum lyfjaviðtökum og blóðrásarkerfinu. Einnig eykst plasmaþéttni í dreifinga-

rúmmálinu sem eykur bindingu lyfja á albúmíni (t.d benzódíazepín). Albúmínþéttni minnkar vegna 

lækkunar á próteinum í blóðvökva vegna millifrumuleka. Hjá sjúklingum með alvarlega brunaáverka 

mun blóðflæði minnka sem hefur áhrif á  heila-, lifrar- og nýrnafrumur og veldur þar með breytingum á 

lyfjafræðilegum eiginleikum (Sharar og Olivar, 2018).       

 Taka verður mið af þessum breytingum og val á lyfjum ætti að ákvarðast af blóðþrýstings-

mælingum og lungnastarfsemi brunasjúklingsins (Bittner, Shank, Woodson og Martyn, 2015). Ef 

sjúklingur hefur fengið nægilega vökvafyllingu í blóðrásarkerfið má nota propofol (1,5-2,5 mg/kg í æð) í 

innleiðslu svæfingar (Jaffe, Schmiesing og Golianu, 2014). Ef sjúklingur hefur hinsvegar ekki fengið 
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nægilegan vökva og hætta er á lágþrýstingi er ketamín (1-3mg/kg í æð) betri kostur. Ef barkaþræða á 

sjúklinginn fljótlega eftir brunaáverka (allt að fyrstu 48 klukkustundum) má framkvæma það með því að 

vöðvaslaka sjúkling með succinylcholine (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013). Hjá sjúklingum 

með mikla brunaáverka, ˃ 20% TBSA, verður fjölgun á acetylcholine-viðtökum í kjölfar áverkanna. 

Þegar hefur liðið meira en 48 klukkustundir frá brunaáverka, getur gjöf á afskautandi vöðvaslakandi lyfi 

(depolarizing) eins og succinylcholine því leitt til banvænnar hækkunar á kalsíum í blóðserum. Það á 

ekki við um vöðvaslakandi lyf sem hafa ekki afskautandi eiginleika eins og vecuronium og rocuronium. 

Við gjöf á þessum lyfjum er mælt með skammtinum 1,5 mg/kg (Jaffe, Schmiesing og Golianu, 2014). 

Ef þörf er á bráðainnleiðslu er ráðlagt að forðast succinylcholine ef áverkinn er eldri en 24 klukku-

stundir og nota háskammta gjöf af rocuronium, 2 mg/kg í staðinn.    

 Í aðgerðinni er mögulegt að skurðlæknir noti adrenalín til að minnka blóðtap en við það getur 

komið fram hraðtaktur hjá sjúklingnum sem eykur líkur á hjartsláttatruflunum og því er best að forðast 

að viðhalda svæfingu með svæfingagösunum halothane eða desflurane en hægt er að nota isoflurane 

og sevoflurane (Jaffe, Schmiesing og Golianu, 2014).      

 Ein af fjölmörgum áskorunum sem svæfingahjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir er aukin 

þolmyndun brunasjúklinga fyrir ópíóíðum (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013).  Ketamín hefur 

marga kosti við bæði innleiðslu og viðhaldi svæfingar hjá brunasjúklingum og er því notað á ýmsum 

sérhæfðum brunadeildum sem fyrsta val af svæfingarlyfjum (Bittner, Shank, Woodson og Martyn, 

2015). Margþættar aðferðir eru þó oft hagstæðar í innleiðslu og viðhald svæfingar brunasjúklinga 

(Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013).   

1.3.8 Hitastjórnun 

Lágur herbergishiti hefur veruleg áhrif á kjarnhita sjúklinga, þrátt fyrir að vera ekki með brunaáverka, 

sérstaklega fyrstu klukkustundina eftir innleiðslu svæfingar (Sharar og Olivar, 2018). Það er bæði 

mikilvægt og krefjandi að viðhalda líkamshita hjá brunasjúklingum (Bittner, Shank, Woodson og 

Martyn, 2015).  Bólgusvörunin sem verður í brunaáverkum veldur breytingu á kjarnhitastigi sjúklings. 

Þegar líkaminn reynir að viðhalda hærra líkamshitastigi eykst umbrotahraði. Ofkæling þolist illa hjá 

þessum sjúklingahóp því það veldur aukinni súrefnisþörf og katekólamínsvörun. Sjúklingar með mikla 

brunaáverka geta lækkað allt að um 1°C á 15 mínútna fresti þegar þeir verða útsettir fyrir umhverfis-

hita (Sharar og Olivar, 2018). Hitatap hefur í för með sér aukna blæðingarhættu, sýkingarhættu, 

versnun á ástandi og aukna dánartíðni (Bittner, Shank, Woodson og Martyn, 2015; Sharar og Olivar, 

2018).              

 Þær aðferðir sem eru notaðar til að viðhalda líkamshita sjúklinga á skurðstofu eru hitateppi, 

blóð- og vökvahitarar, að lágmarka afhjúpun (e. exposure) yfirborðs húðar, búa um höfuð og útlimi 

með heitum teppum. Almennt á að reyna að halda hitastiginu á skurðstofunni sjálfri við 27-38°C en 

það fer eftir aldri sjúklings og alvarleika brunaáverkans.  

1.3.9 Vöktun 

Samtök amerískra svæfingalækna (American Society of Anesthesiologists, ASA) mæla með staðlaðri 

vöktun hjá öllum sjúklingum sem gangast undir slævingu eða svæfingu (Sharar og Olivar, 2018). Hins 

vegar geta komið fram ýmsar áskoranir í staðlaðri vöktun brunasjúklinga. Sem dæmi má nefna að við 
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brunaáverka á brjóstkassa og öxlum getur reynst erfitt að koma elektróðum fyrir á sjúklingum til að 

fylgjast með rafvirkni hjartans. Í þessum tilfellum geta nálaelektróður verið nauðsynlegar. Svæði fyrir 

súrefnismettunarmæli getur verið takmarkað hjá sjúklingum með dreifða bruna eins og í andliti, hálsi 

og útlimum ásamt því að það þurfi að framkvæma húðtöku á heillri húð á þessum svæðum. Ef 

sjúklingur hefur orðið fyrir reykeitrun er co-oxymeter nauðsynlegur til að áætla magn oxyhemoglobins. 

Oft er ekki hægt að notast við hefbundna blóðþrýstingsmanshettu hjá sjúklingum með mikinn bjúg eða 

brunaákverka á útlimum og því nauðsynlegt að nota slagæðalínu. Ef engir aðrir möguleikar eru í boði 

má koma leggnum fyrir í brenda húð eða nýlega ásetta húð. Með slagæðalínu er hægt að fylgjast 

stöðugt með blóðþrýstingi ásamt því að fá vísbendingar um viðeigandi vökvameðferð. Þá er hægt að 

taka slagæðablóðgös til mælinga sem hluta af vöktun sjúklings. Aukin sermisþéttni laktats eða mjólkur-

sýringu er mikilvæg vísbending um minnkað vefjaflæði. Fylgjast þarf með þvagútskilnaði, sem á að 

vera á milli 30 og 50 ml á klukkustund eða ≥ 0,5 ml/kg á klukkustund (Sharar og Olivar, 2018).

 Hefbundin lífsmörk eins og blóðþrýstingur og hjartsláttur, getur verið erfitt að túlka hjá 

sjúklingum með mikla brunaáverka (Oliver, 2017). Losun katekólamína fyrstu klukkustundirnar eftir 

brunaáverka getur viðhaldið blóðþrýsting þrátt fyrir umfangsmikið vökvatap. Hraðtaktur er venjulega 

vísbending um blóðþurrð. Það getur einnig verið merki um verki og er nánast alltaf til staðar í 

adrenalínvirku ástandi (Oliver, 2017)         

 Ef sjúklingur með brunaáverka krefst mikillar vökvagjafar eða grunur er um hjarta-og 

æðasjúkdóm þarf að setja upp miðbláæðalína (Schraga, 2017). Ef sjúklingar eru með mikla bruna-

áverka, með áverka á öndunarfærum eða um aldraðan einstakling er að ræða með hjartasjúkdóm ætti 

að koma fyrir lungnaslagæðarlegg (Swan-Ganz) til að fylgjast með vökvagjöf (Schraga, 2017). 

1.3.10 Flutningur sjúklinga með mikla brunaáverka af skurðstofu 

Klínísk yfirfærsla bráðveikra sjúklinga eftir aðgerð sem flytjast af skurðstofu yfir á gjörgæslu felur í sér 

öflugt og flókið verkferli sem getur haft áhrif á bata og árangur sjúklinga í viðkvæmu ástandi (Gardiner, 

Marshall og Gillespie, 2015). Öruggur flutningur sjúklinga með mikla brunaáverka til og frá skurðstofu 

er mjög krefjandi (Woodson og fl., 2018). Með því að beita kerfisfræðilegri nálgun við meðferð á 

öndunarvegi, hjarta- og blóðrásakerfi og almennan stuðning tryggir það öryggi sjúklinga. Fyrir flutning 

skal meta og ákveða hvort þörf sé fyrir lyfagjöf til viðhalda æskilegum blóðþrýstingi. Það fer eftir 

ástandi sjúklings hvernig eftirfylgni er háttað. Fylgjast vel með súrefnismettun og tryggja súrefnis-

flutning með því að gefa súrefni. Tryggja þarf næga hleðslu á rafhlöðum á þeim tækjum sem fylgja 

sjúklingnum, eins og vaktara og vökva- og lyfjadælum, áður en sjúklingur er fluttur. En rafhlöður þurfa 

að endast allan flutninginn án þess að valda einhverjum truflunum á þeim tækjum sem fylgja. 

Öndunarvegabúnaður skal vera til taks, þar með talið fullur súrefniskútur, öndunarbelgur og barka-

þræðingarsett. Hlutverk svæfingateymis er að fylgjast stöðugt með og tryggja öndunarveg og öndun 

sjúklingsins, hemodynamísku ástandi ásamt heildarástandi sjúklingsins. Hafa skal neyðarlyf með í 

öllum flutningum. Brýnt að halda hita að sjúklingi á meðan flutningi stendur til að koma í veg fyrir 

aukna súrefnisþörf og aukin efnaskipti (Woodson og fl., 2018).     

 Gardiner o.fl (2015) gerðu samantekt um klíníska yfirfærslu og skilgreindu það í meginatriðum 

sem yfirfærsla sjúklings, upplýsinga, búnaðar, faglegrar ábyrgðar og ábyrgð frá einum fagaðila eða 

teymi og getur einnig falið í sér áætlun sem stuðlar að frekari teymisvinnu. Upplýsingamiðlun felur í sér 
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aðkomu margra einstaklinga á ákveðnu tímabili. Hver og einn hefur ákveðið sjónarhorn og áherslu á 

umönnun sjúklinga sem getur hugsanlega aukið áhættuna á ófullkomnum samskiptum. Flækjustigið er 

mun hærra við það að flytja sjúkling af skurðstofu inn á gjörgæslu heldur en að flytja sjúkling eftir 

aðgerð inn á vöknunardeild. Ástæðan fyrir því er að sjúklingarnir eru mun veikari sem leggjast inn á 

gjörgæslu, þurfa meira eftirlit og búnað og aðkoma fleiri meðferðaraðila í þverfaglegu teymi. Mögulega 

er flækjustig hærra vegna fjölbreyttra samskiptaferla og þar af leiðandi eru auknar líkur á tæknilegum 

mistökum við klíníska yfirfærlsu sjúklings. Ófullnægjandi samskipti við klíníska yfirfærslu sjúklinga 

getur haft bæði miklar og langtíma afleiðingar hvað varðar öryggi sjúklinga. Til skamms tíma getur það 

leitt til skorts á upplýsingum og tæknilegra mistaka, seinkun á greiningu vandamála, rangrar meðferðar 

og hærri tíðni á lífsógnandi atvikum. Hugsanleg áhrif til langstíma eru lengri spítalalega, auknar 

kvartanir hjá sjúklingum og aukin kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu (Gardiner, Marshall og 

Gillespie, 2015). 

1.3.11 Andleg líðan 

Brunasjúklingar eru sérstaklega útsettir fyrir andlegum kvillum, sérstaklega áfallastreituröskun (Bibi, 

Kalim og Khalid, 2018).  Með viðeigandi sálfélagslegum stuðningi eru einstaklingarnir betur færir um 

að aðlagast í samfélaginu með sínar hamlanir (Gauglitz og Williams, 2018). Sálfræðilegur stuðningur 

ætti að vera snemma í meðferðarferlinu. Þunglyndi og áfallastreituröskun eru algengustu vandamálin 

sem tengjast andlegri líðan. Sýnt hefur fram á að þunglyndi og kvíði hefur neikvæð áhrif á sárgróanda 

hjá brunasjúklingum (Martin, Byrnes, Bulsara, McGarry, Rea og Wood, 2017). 

 Lifun eftir mikla brunaáverka er ekki lengur undantekning (Gauglitz og Williams, 2018). Sam-

hliða bættri meðferð brunasjúklinga hafa batahorfur aukist, þá hafa áherslur verið lagðar á að bæta 

frekari útkomu sjúklinga, það er með að draga úr langvinnum verkjum, takmarka og meðhöndla áfalla-

streitu og minnka lýti. Meðferð brunasjúklinga krefst þverfaglegrar teymisvinnu með aðkomu meðal 

annars lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, sjúkraþjálfara, næringafræðinga og sálfræðinga allt frá 

mánuðum til árum eftir brunaáverka. Þessum áverkum fylgir oft mikil skerðing á lífsgæðum og reynir á 

aðlögunarhæfni einstaklingsins (Gauglitz og Williams, 2018). 

1.4 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir ýmsa þætti sem eru mikilvægir í svæfingu og meðferð sjúklinga með mikla 

brunaáverka sem eru nauðsynlegir fyrir svæfingahjúkrunarfræðinga að hafa í huga. Helstu þættirnir 

fela í sér öndunarvegameðferð, meðferð á hjarta- og æðakerfi, vökvagjöf, gjöf svæfingarlyfja, hita-

stjórnun og verkjalyfjameðferð. Veigamikill þáttur í meðferð brunasjúklinga er verkjalyfjameðferð. 

Vegna þess hversu verkjalyfjameðferð er umfangsmikið viðfangsefni var ákveðið að afmarka þessa 

fræðilegu samantekt enn frekar með því að halda umfjölluninni utan við hana. Fyrir vikið er einungis 

rétt tæpt á verkjalyfjameðferð brunasjúklinga í verkefninu.    

 Tilgangur þessa samþætta fræðilega yfirlits var að draga saman nýjustu rannsóknir og gagn-

reynda þekkingu sem fjalla um svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka. Tilgangurinn er tvíþættur, í 

fyrsta lagi að varpa ljósi á þær áskoranir sem svæfingahjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir við 

svæfingu sjúklinga með alvarlega brunaáverka. Í öðru lagi að afla upplýsinga um hvaða þekking í 
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tengslum við svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka hefur komið fram síðustu tíu ár. Markmiðið er 

að setja þessar upplýsingar fram þannig að þær geti nýst svæfingahjúkrunarfræðingum á Landspítala 

og geti orðið byrjunarskef til að móta verklag við svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka. Til að ná 

fram markmiði og tilgangi þarf að gera samþætt fræðilegt yfirlit og leitast verður eftir að svara eftir-

farandi rannsóknarspurningu: 

Hvað sýna nýlegar rannsóknir að séu helstu áskoranir svæfingahjúkrunarfræðinga við svæfingu 

sjúklinga með mikla brunaáverka ? 
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2 Aðferðir 

Rannsóknir í hjúkrun eru notaðar til að byggja upp faglega starfshætti með gagnreyndri þekkingu (Polit 

og Beck, 2017). Hjúkrun sem byggð er á rannsóknum er ferli þar sem ákvarðanir eru teknar á grund-

velli áreiðanlegra og réttmætra rannsóknarniðurstaðna, klínískrar reynslu og á þörfum sjúklinga. Hægt 

er að styðjast við rannsóknir við greiningu viðfangsefna, ákvarðanatöku, íhlutanir og mat á árangri. 

Hjúkrun er í raun ung fræðigrein sem slík, en það var ekki fyrr en eftir árið 1980 sem rannsóknir 

færðust á annað stig og miklar breytingar hafa orðið eftir árið 2010. Milli árana 1950 og 1970 beindust 

hjúkrunarrannsóknir einkum að hjúkrunarfræðingum og eftir 1990 varð meira um meðferðar-

rannsónknir vegna kröfunnar um gagnreynda starfshætti. Rannsóknir eru kerfisbundin fyrirspurn sem 

notar agaðar aðferðir við að svara spurningum eða leysa vandamál. Endanlegt markmið rannsókna er 

að þróa, betrumbæta og auka þekkingu. Hjúkrunarfræðingar stunda í auknum mæli framhaldsnám 

sem gagnast faginu og skjólstæðingum þess og stuðla að endurbótum í öllu heilbrigðiskerfinu. 

Grundvallarmunur megindlegrar aðferðafræði er íhlutnarrannsóknir og rannsóknir sem ekki er stuðst 

við íhlutun. Innan megindlegrar aðferðafræði eru svo mismunandi rannsóknarsnið. 

Rannsóknarsnið þessa verkefnis er samþætt fræðilegt yfirlit (e. integrative literature review). 

Samþætt fræðilegt yfirlit er kerfisbundin skoðun sem lýtur sömu reglum og rannsóknir (Polit og Beck, 

2017). Þetta snið hentar því vel fyrir viðfangsefni sem lítið er vitað um og þarf að skoða nánar, bendir 

á eyður í þekkingunni. Samþætt fræðilegt yfirlit er sérstök rannsóknaraðferð sem tekur saman fyrri 

þekkingu og fræði til að ýta undir frekari skilning á tilteknu fyrirbæri eða heilsufarsvandamálum 

(Whittemore og Knafl, 2005). Vel unnið samþætt fræðilegt yfirlit kynnir stöðu vísinda, leggur sitt að 

mörkum við þróun kenninga og hefur beina tengingu í verklega færni og stefnumótun. Þessi aðferð 

gerir kleift að taka með fjölbreytta aðferðafræði, bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknir ásamt 

fræðigreinum sem byggja á kenningalegum grunni, og hefur þannig möguleika á að spila stærra 

hlutverk í gagnreyndri þekkingu í hjúkrun. Þar sem viðfangsefni hjúkrunar geta verið margþætt og 

flókin þá getur þessi rannsóknaraðferð verið hjálpleg við að skoða þau nánar. 

2.1 Gagnasöfnun 

Leit var gerð í rafrænum gagnagrunnum ásamt handvirkri leit í heimildalistum. Þau gagnasöfn sem 

leitin var framkvæmd í voru PubMed/Medline, Cinahl, Scopus og Web of Science. Einnig var stuðst við 

vefinn UpToDate til að finna frekari heimildir. 

2.1.1 Leitarorð  

Í upphafi voru notuð leitarorðin: ,,anesthesia“, ,,burn patients“, ,,burn injury“, ,,challenges“, ,,burn 

management“. Leitarorðunum var síðan raðað upp á misjafna vegu og bætt við AND til að tengja 

leitarorðin saman.  

Dæmi: ((("Anesthesia") OR "Anesthesia"[Mesh])) AND (("Burn*" [tiab]) OR "Burns"[Mesh]) 
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2.1.2 Inntökuskilyrði og útilokun rannsókna 

Inntökuskilyrði rannsókna voru að þær fjölluðu um fullorðna sjúklinga, 18 ára og eldri, með mikla 

brunaáverka, það er yfir 20% TBSA, sem gangast undir svæfingu. Rannsóknirnar voru birtar á árunum 

2009–2019 og skrifaðar á ensku eða íslensku. Útilokaðar voru rannsóknir á börnum, barnshafandi 

konum, dýrum og þar sem fram fór slæving í stað svæfingar. Til að koma í veg fyrir skekkju í vali á 

rannsóknum var reynt að hafa rannsóknahópinn eins einsleitan og mögulegt var. Rannsóknarhópurinn 

samanstendur af fullorðnum sjúklingum með yfir 20% brunaáverka á líkamsyfirborði. 

2.2  Val á rannsóknum og gæði gagna 

Heimildaleit og gagnavinnsla fór fram á tímabilinu apríl til nóvember 2019. Í upphafi voru titlar grein-

anna skimaðir og valin ef grein mögulega innihélt viðfangsefni verkefnisins. Því næst var lesinn út-

dráttur greinarinnar og metin samkvæmt inntökuskilyrðum og útilokun. 

Við framkvæmd og framsetningu verkefnisins var fylgt leiðbeingum PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Liberati, Altman, Tetzlaff, Mulrow, Götzsche, 

Ioannidis o.fl., 2009). Við mat á gæðum rannsókna, greiningu gagna og stig þekkingar (e. level of 

evidence) var stuðst við leiðbeiningar Joanna Briggs Institute (2019). Metin voru gæði á samtals níu 

greinum með mælitækinu Quality of study instrument: Oncology (Smith o.fl., 1993). Þrír einstaklingar, 

höfundur og tveir leiðbeinendur, notuðu mælitækið til að meta greinarnar, þremur greinum var hafnað í 

þeirri yfirferð. Ástæða fyrir höfnun á greinunum var vegna þess að þær þóttu ekki fjalla um það 

viðfangsefni sem þessi samantekt nær til. Því næst voru rannsóknirnar metnar með MAStARI mats-

tækinu (Polit og Beck, 2017) og sett upp í yfirlitstölfu (sjá töflu 2 og 3). 

2.3 Gagnagreining 

Notast var við tvö vinnuskjöl við greiningu gagna þessa verkefnis. Settar voru upp rannsókna-

yfirlitstöflur (sjá töflu 2) og vinnuskjal með frekari upplýsingum um rannsóknirnar. Í vinnuskjalið voru 

skráðar upplýsingar um rannsóknirnar, um höfund, land og ártal; rannsóknaraðferð, úrtak og íhlutun; 

tölfræðiniðurstöður rannsókna; ályktun. Notuð var PRISMA aðferðin um yfirlit gagnagreiningar við 

gagnaleitina (sjá mynd 3). Leit í rafrænum gagnagrunnum skilaði 391 grein. Skimað var í gegnum alla 

titlana og valdir voru útdrættir sem fjölluðu um viðfangsefni verkefnisins og uppfylltu inntöku- og engin 

útilokunarskilyrði þessarar fræðilegu samþættingar. Af þessum greinum voru 18 rannsóknargreinar 

valdar til ítarlegri lestrar, af þeim voru tvær sem fundust við handvirka leit. Af þessum greinum voru níu 

greinar sem voru rýndar og samþykktar af þremur aðilum. Endanleg niðurstaða var 12 greinar sem 

uppfylltu inntökuskilyrðin og voru notaðar í samantektina. Ástæða fyrir því að greinum voru hafnað á 

þessum tímapunkti var meðal annars vegna þess að umfjöllun var um rannsókn á umbótaverkefni, 

skoruðu lágt á MAStARI eða þóttu ekki passa nægilega vel við umfjöllunarefni samantektarinnar. Af 

þessum 12 greinum voru sex afturskyggðar rannsóknir, þrjár framvirkar rannsóknir, ein eftirfylgni, ein 

fyrirbæra rannsókn og ein tilfellalýsing. 
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Mynd 3. PRISMA-flæðirit yfir niðurstöður heimildaleitar 

 

2.4 Siðferðileg álitamál 

Í þessari samantekt var ekki unnið með gögn, sjúklinga eða sjúkraskrár og þurfti því ekki sækja um 

nein leyfi fyrir vinnslu verkefnisins. Þó geta siðferðileg álitamál snúið að aðferðinni, hvort gætt væri að 

samræmi í greiningu og túlkun á gögnum. Nemandi hafði enga hagsmuni að gæta við vinnslu á þessu 

verkefni.
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3 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir val heimilda og helstu einkennum þeirra rannsókna sem valdar voru í þetta sam-

þætta fræðilega yfirlit. Farið verður yfir niðurstöður rannsóknanna og þær samþættar ásamt því að 

rannsóknaspurningu verður svarað.         

 Til að svara rannsóknarspurningunni um hverjar eru helstu áskoranir sem svæfinga-

hjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir við svæfingu sjúklinga með mikla áverka, þá eru greinarnar 

settar fram og flokkaðar eftir ABCDE kerfinu (sjá töflu 4). Aðferð þar sem verið er að meta öndunarveg 

(A = airway), öndun (B = breathing), hjarta- og blóðrásakerfi (C = circulation), heila-og taugastarfsemi 

(D = disability and drugs) og umhverfisáhrif (E = expose) eða ABCDE nálgun. Um er að ræða 

kerfisbundna nálgun þar sem gert er mat og meðferð ákveðin á bráðveikum eða slösuðum sjúklingum 

(Thim, Krarup, Grove, Rohde og Løfgren, 2012). Aðferðin á við í öllum klínskum bráðaaðstæðum. Það 

getur verið notað á vettvangi án búnaðar eða í sérhæfðari aðstæðum eins og þegar bráðatæknar 

koma á vettvang, á bráðamóttöku, á almennum legudeildum á spítölum og á svæfinga- og gjörgæslu-

deildum. Markmið ABCDE nálgunar eru að; veita lífsbjargandi meðferð, brjóta niður flókin klínísk 

viðfangsefni í viðráðanlegri hluta, meta og veita meðferð, koma á sameiginlegri vitund á klínískri stöðu 

hjá öllum meðferðaraðilum og stytta tíma til að ná fram endanlegri greiningu og meðferð. 

3.1 Þátttakendur og einkenni rannsóknanna 

Af þessum 12 rannsóknum voru fimm frá Bandaríkjunum, tvær frá Kanada og ein frá eftirfarandi 

löndum; Indlandi, Brasilíu, Tyrklandi, Frakklandi og Spáni. Greinarnar birtust á árunum 2012 til 2019. 

Þátttakendur allra rannsóknana voru fullorðnir sjúklingar með meira en 20% brunaáverka og gengust 

undir svæfingu. Úrtökin voru breytileg að stærð eftir rannsóknum. Fjöldinn var frá 5 (Han, Teissler, 

Han, Gaines og Nguyen, 2012) og allt upp í 983 (Ziolkowski, Rogers, Xiong, Hong, Patel, Trull og 

Jeschke, 2017). Eins og fram hefur komið voru fullorðnir brunasjúklingar inntökuskilyrði í samantektina 

og fullorðnir skilgreindir sem 18 ára og eldri. Aldur þátttakandenda í rannsóknum var á bilinu 18 til 91 

árs og í öllum rannsóknunum voru þátttakendur af báðum kynjum. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir MAStARI gæðamat rannsóknagreinanna 

 

MAStARI 

 

Romanowski 

o.fl, 

Bandaríkin 

2015 

 

Han o.fl, 

Bandaríkin  

2012 

 

Brown o.fl, 

Bandaríkin  

2015 

 

Ali o.fl, 

Bandaríkin 

2015 

 

Bhatia o.fl, 

Indland 

2017 

 

Çakırca 

o.fl, 

Tyrkland 

2019 

 

Soussi 

o.fl, 

Frakkland 

2016 

 

Mason 

o.fl, 

Kanada 

2016 

 

Cancio 

o.fl, 

Bandaríkin 

2013 

 

Pretto o.fl, 

Brasilía, 

2014 

 

Boluda 

o.fl,  

Spánn 

2016 

 

Ziolkowski 

o.fl, 

Kanada 

2017 

1. Var skipting í 

meðferðarhópa handahófs-

kennd? 

X X X Já Já X X Já Já Já X X 

2. Var blindun beitt á 

þátttakendur við úthlutun 

meðferðar? 

Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já 

3. Var skiptingu í 

meðferðarhópa haldið 

leyndri fyrir þeim sem sá um 

hópaskiptingu? 

Nei X Nei Já Já Nei Nei Já  Já Já X Nei 

4. Voru niðurstöður þeirra 

sem drógu sig úr rannsókn 

hafðar með í greiningu og 

þeim lýst? 

X X X Já Nei X X Nei Nei Nei Nei X 

5. Var úthlutun meðferðar 

haldið leyndu fyrir þeim sem 

lögðu mat á niðurstöðurnar? 

Já Já Já Já Já Nei Já Já Nei Já Já Já 

6. Voru samanburðarhópur 

og meðferðarhópur 

sambærilegir í upphafi 

rannsókna? 

Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já X Já 
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 Ó = Óljóst, X = á ekki við. Gæði rannsókna: mikil hætta á skekkju ef MAStARI < 6, miðlungs hætta á skekkju ef MAStARI er (6-7), lítil hætta áskekkju ef 

MAStARI ≥8  

7. Voru hóparnir 

meðhöndlaðir á sama hátt 

að íhlutun undanskilinni? 

Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já 

8. Voru niðurstöður mældar 

á sama hátt hjá öllum 

hópum? 

Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já 

9. Voru niðurstöður mældar 

á áreiðanlegan hátt? 

Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já 

10. Var notuð viðeigandi 

tölfræðigreining? 

Já X Já Já Já Já Já Já Já Já X Já 

11. Aflgreining Já X Já Já Já Já Já Já Já Já X Já 

Heildarstig 8 6 8 11 10 7 8 9 9 10 6 8 
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Tafla 3. Heildaryfirlit yfir rannsóknir í samantekt 

More Than One Third of Intubations in Patients Transferred to Burn Centers are Unnecessary: Proposed Guidelines for Appropriate Intubation of 

the Burn Patient 

Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir Gæðamat 

MAStARI 

Romanowski, Palmieri, 

Sen og Greenhalgh, 2015 

 

Bandaríkin 

Skoða hversu hátt 

hlutfall sjúklinga 

með brunaáverka 

voru barkaþræddir 

að óþörfu. 

Afturskyggð rannsókn 

 

  

n= 416 

 

Barkaþræðing á 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka 

á bráðamóttöku 

eða á vettvangi 

áður en þeir voru 

fluttir á bráða-

móttöku. 

 

Samtals voru 129 

sjúklingar (31%) 

barkaþæddir í einn 

sólarhring eða minna 

og samtals 171 

sjúklingur (40,1%) var 

barkaþræddur í tvo 

sólarhringa eða minna 

(P < 0.01).  

Þeir sjúklingar sem 

voru barkaþræddir í 

öndunarvél í meira en 

tvo sólarhringa voru 

tengdir við öndunarvél 

á bilinu 3 – 320 daga. 

Þörf er á viðmiðum 

þar sem hægt er 

að ákvarða hvenær 

á ekki að barka-

þræða sjúklinga.  

8/11 
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Tafla 3 frh. 2/12 

Managing difficult airway in patients with post-burn mentosternal and circumoral scar contractures: case report 

Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir Gæðamat 

MAStARI 

Han, Teissler, Han, 

Gaines, Nguyen, 2012 

 

Bandaríkin 

Lýsa árangri af 

meðferð á 

öndunarvegi með 

fiberoptic broncho-

scopy hjá sjúklingum 

með takmarkaða 

hreyfigetu á hálsi og 

höfði vegna 

brunaáverka. 

Tilfellalýsing 

 

 

n = 5 

 

Gerð vakandi 

barkaþræðing 

með fiberoptic 

bronchoscopy. 

Vakandi barkaþræðing 

með fiberoptic 

bronchoscopy er 

árangursrík meðferð á 

öndunarvegi. 

Fyrstu tilraunir til 

barkaþræðingar 

verða vera 

árangursríkar til að 

tryggja öndunar-

veginn.  Árvekni og 

viðbúnaður eru 

lykilatriði.  

Skylda er að 

framkvæma 

öndunarvegamat 

hjá sjúklingum með 

brunaáverka. 

6/11 

  



  

40 

Tafla 3 frh. 3/12 

Propranolol Dosing Practices in Adult Burn Patients: Implications for Safety and Efficacy 

    Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir Gæðamat 

MAStARI 

Brown,Gibbons, Honari, 

Klein, Pham og Gibran, 

2015 

 

Bandaríkin 

 

Að ákvarða öryggi af 

gjöf af propranolol 

(beta hemlari) hjá 

fullorðnum 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka.  

Afturskyggð rannsókn 

 

 

n = 54 

 

Farið var yfir 

sjúkraskrár hjá 

fullorðnum 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka 

sem fengu 

propranolol. 

Skammtar af 

propranolol voru á 

bilinu 0,1 til 3,8 

mg / kg / dag, að 

meðaltali og var 

hámarksskammtur 

0,61 mg / kg / 

dag. 

 

Meðalhjartsláttartíðni 

lækkaði um 25% á 4 

vikum. 72% sjúklinga 

fengu að minnsta kosti 

einu sinni lágþrýsting 

og 15% hægslátt. Lyfið 

propranolol var oftast 

gefið við lágþrýstingi, 

32% sjúklinga voru 

a.m.k með einn 

skammt af lyfinu 

vegna lágþrýstings. 

Niðurstöður benda til 

þess að ef hár 

skammtur sé gefinn 

veldur það lágþrýstingi 

eða hægslætti           

(P < 0.05). Fram 

kemur að fullorðnir þoli 

ekki stærri skammta 

en greint er frá hjá 

börnum. 

Þörf er fyrir frekari 

rannsóknir til að 

skoða betur öryggi 

og verkun á 

propranolol hjá 

fullorðnum 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka.  

 

8/11 
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Tafla 3 frh. 4/12 

Propranolol attenuates hemorrhage and accelerates wound healing in severely burned adults 

    Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir Gæðamat 

MAStARI 

Ali, Herndon, Mamachen, 

Hasan, Andersen, 

Grogans, Brewer, Lee, 

Heffernan, Suman og 

Finnerty, 2015 

 

Bandaríkin 

 

 

Að kanna hvort 

propranolol (beta 

hemlari) hefur áhrif á 

sáragræðslu og 

blóðrásarstarfsemi í 

aðgerð hjá 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka. 

Eftirfylgni  

 

 

n = 69 

 

Sjúklingar sem 

fengu hefbundna 

meðferð með     

(n= 35) eða án 

(n=34) 

propranolol. Lyfið 

propranolol var 

gefið innan 48 

klukkustunda frá 

áverka og gefið 

fram að útskrift af 

sjúkrahúsi til að 

lækka hjart-

sláttartíðni. 

Hjartsláttartíðni 

lækkaði marktækt 

meira hjá þeim sem 

fengu propranolol      

(P < 0.05). 

Gjöf á propranolol í 

bráðafasa í sjúkrahús-

legu dregur úr 

blóðmissi á meðan 

húðágærðslu stendur 

(P = 0.01) og bætir 

marktækt sáragræðslu 

(P = 0.02) hjá 

sjúklingum með mikla 

brunaáverka.  

Notkun á 

propranolol meðal 

brunasjúklinga 

lækkar hjart-

sláttartíðni um 

20%, eykur 

sárgróandaferli á 

einni viku að 

meðaltali. 

Blóðtap var metið 

með mælingu á 

hematokrit fyrir 

aðgerð.  

11/11 
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Tafla 3 frh. 5/12 

Impact of single dose intravenous tranexamic acid on peri-operative blood transfusion requirements in burn patients: A prospective, randomized 

trial 

     Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir Gæðamat 

 MAStARI 

Bhatia, Sen, Kumari, 

Kumar og Bharti, 2017 

 

Indland 

Að skoða áhrif þess 

að gefa tranexamic 

sýru til að minnka 

blóðhlutagjöf í 

aðgerðum á 

brunaáverkum og 

húðágærðslu hjá 

fullorðnum 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka. 

Framvirk rannsókn 

 

 

n = 50 

 

Sjúklingum var 

raðað handhófs-

kennt í tvo hópa, 

annar fékk 

tranecamic sýru 

15mg/kg og hinn 

25ml af saltvatni 

áður en innleiðsla 

svæfingar hófst. 

 

Niðurstöður sýndu 

fram á að blóðtap í 

aðgerð reyndist 

marktækt hærra hjá 

hópnum sem fékk 

lyfleysu samanborið 

við tranecamic sýru   

(P < 0.00). Meira var 

gefið af blóðhlutum og 

colloiðum í lyfleysu-

hópnum til að minnka 

blóðtapið (P < 0.05). 

Með því að gefa 

einn skammt af 

tranexamic sýru 

fyrir aðgerð dregur 

verulega úr blóð-

tapi í aðgerð á 

brunaáverkum þar 

sem verið er að 

framkvæma húð-

ágærðslu, án þess 

að auka hættuna á 

aukaverkunum eða 

fylgikvillum. 

10/11 
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Tafla 3 frh. 6/12 

Relationship between the albumin level and the anesthesia method and the effect on clinical course in patients with major burns 

     Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir     Gæðamat 

     MAStARI 

Çakırca, Sözen, Bindal, 

Baydar og Yastı, 2019 

 

Tyrkland 

Að kanna áhrif 

albúmíngildis fyrir 

aðgerð á fylgikvilla 

og dánartíðni hjá 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka. 

Afturskyggð rannsókn 

 

 

n = 61 

 

Upplýsingar um 

gildi albúmíns fyrir 

aðgerð og klínísk 

eftirfylgni á 

tveggja ára 

tímabili.  

 

Hjá þeim sjúklingum 

með albúmín gildi      

<2 gr / dL og> 2 gr / dL 

voru fylgikvillar í 

aðgerð ákvarðaðir 

með tíðni af 31,4% og 

20,8% (P = 0,148), 

fylgikvillar eftir aðgerð 

60,0% og 51,5%       

(P = 0,251) og 

dánartíðni 40% og 

25,8% (P = 0,85). 

Áður hafa birtst 

greinar sem fjalla 

um áhrif lækkunar 

eða hækkunar 

albúmíns gildi á 

fylgikvilla og 

dánartíðni sjúklinga 

með mikla bruna-

áverka. En ekki er 

til nein tilmæli um 

hvenær eigi að 

gefa og skammta-

stærð á albúmín. 

Þörf er á frekari 

rannsóknum.  

 

 

7/11 
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Tafla 3 frh. 7/12 

Low cardiac index and stroke volume on admission are associated with poor outcome in critically ill burn patients: a retrospective cohort study 

     Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir    Gæðamat 

    MAStARI 

Soussi, Deniau, Ferry, 

Levé, Benyamina, Maurel 

o.fl., 2016 

 

Frakkland 

Skoða mikilvægi 

þess að vakta 

blóðrásarkerfið með 

ífarandi 

blóðþrýstingsmæling

um og hjartslætti 

fyrstu klst eftir 

brunaáverka og 

hvort lágþrýstingur 

og takmörkuð 

vökvagjöf hafi áhrif á 

batahorfur sjúklings. 

Afturskyggð rannsókn 

 

 

n = 40 

 

Sjúklingar voru 

vaktaðir með 

slagæðalínu þar 

sem fylgst var 

með blóðþrýstingi, 

púls og útfalli 

hjartans (CO) 

fyrstu 8 klst eftir 

áverkann. 

 

 

Dánartíðni innan 90 

daga var 42%. 

Hemodynamíkin 

batnaði fyrsta 

sólarhringinn hjá öllum 

sjúklingunum 

(P<0,05). Þeir sem 

létust voru með lægra 

slagmagn (SV) og 

útflæði hjartans (CI) 

við innlögn sem 

viðhélst fyrsta sólar-

hringinn. Lágt gildi SV 

og CI tengdust verri 

útkomu hjá sjúklingum 

með mikla bruna-

áverka. 

Með því að vakta 

blóðrásarkerfið 

snemma í 

meðferðaferlinu 

getur bætt horfur 

sjúklinga. 

8/11 
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Tafla 3 frh. 8/12 

Hold the pendulum – Rates of acute kidney injury are increased in patients who receive resuscitation volumes less than predicted by the Parkland 

equation 

    Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir     Gæðamat 

     MAStARI 

Mason, Nathens, 

Finnerty,  Gamelli, 

Gibran,  Arnoldo, 

Tompkins, Herndon og 

Jeschke, 2016 

 

Kanada 

Að skoða tengsl 

vökvasparandi 

meðferð og aukna 

áhættu fyrir bráðri 

nýrnabilun og öðrum 

fylgikvillum  

Framvirk rannsókn 

 

 

n = 330 

 

Þátttakendum 

skipt upp í þrjá 

hópa. Af þeim 

fengu 33%  

vökvasparandi 

meðferð, 39% 

fengu staðlaða 

vökvagjöf og 28% 

fengu ríflega 

vökva 

Hóparnir sem fengu 

staðlaða og óhóflega 

gjöf voru með lægra 

meðalgildi á bráðri 

nýrnabilun (P <0.05)  

en hópurinn sem fékk 

vökvasparandi með-

ferð en voru svipaðir í 

öðrum fylgikvillum 

(m.a sýkingar og 

lungabólga). 

Tengsl eru á milli 

takmarkandi 

vökvagjafar og 

bráðrar nýrna-

bilunar án annara 

fylgikvilla. 

Forðast skal gefa 

hvorki of lítinn eða 

of mikinn vökva hjá 

þessum sjúklinga-

hóp.  

9/11 
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Tafla 3 frh. 9/12 

Total intravenous anesthesia for major burn surgery 

     Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir     Gæðamat 

    MAStARI 

Cancio, Cuenca, Walker 

og Shepherd, 2013 

 

Bandaríkin  

Að meta kosti þess 

að nota TIVA 

svæfingaaðferð hjá 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka 

Afturskyggð rannsókn 

 

n = 187 

Meðferðarhópur:  

n = 112  

Samanburðar-

hópur:  

n = 75 

Svæfinga- og 

verkjalyfin 

ketamín, 

metadon, fentanyl 

og propofol voru 

notuð. Lyfin voru 

ýmist notuð 

saman til með-

ferðar, ketamín og 

metadon (34 

tilfelli), ketamín og 

fentanyl (26 

tilfelli), ketamín, 

metadon og 

fentanyl (16 tilfelli) 

og ketamín (8 

tilfelli).  

Algengi á notkun 

blóðþrýstingshækkand

ilyfja í aðgerð nokkuð 

jöfn í TIVA svæfingum 

og gassvæfingum 

(23,9% á móti 22,7%).  

TIVA var oftar notað 

hjá sjúklingum með 

innöndunaráverka og 

þegar TBSA var 

hærra.  

Sumir sjúklingar 

fóru í fleiri en eina 

aðgerð á meðan 

rannsókninni stóð, 

en hver aðgerð 

fyrir hvern sjúkling 

var skilgreint sem 

einstakt tilfelli. 

TIVA svæfingar 

tengdust ekki 

aukinni óstöðuleika 

á blóðþrýstingi. 

 

9/11 
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Tafla 3 frh. 10/12 

Clonidine for reduction of hemodynamic and psychological effects of S+ketamine anesthesia for dressing changes in patients with major burns:An 

RCT 

     Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir     Gæðamat 

    MAStARI 

Pretto, Westphal og 

Silva, 2014 

 

Brasilía 

Að meta 

milliverkanir 

klónidíns og 

ketamíns á 

blóðþrýsting og 

sálfræðileg áhrif.  

Framvirk rannsókn  

 

 

n = 48 

 

Notast var við 

lyfin; midazolam, 

S-ketamín, 

lyfleysa eða 

klónidín í 

svæfingu. 

 

Hópurinn sem fékk 

klónidín var með 

lækkaðan 

blóðrþrýsting, þó ekki 

lágþrýsting (systolískur 

þrýstingur < 90 mmHg) 

í aðgerðinni (P=0,002). 

Í matinu tveimur klst 

eftir aðgerðina þá var 

breytan, kvíði, lægri 

hjá klónidínhópnum 

(P=0,01). Enginn 

munur var á púls, 

verkjalyfjaþörf eftir 

aðgerð, óráð og 

draumum hjá báðum 

hópnum (P=0,04). 

Enginn munur var á 

tíðni fylgikvilla milli 

hópanna. 

Klónidín, S-

ketamín auk 

midazolam við 

svæfingar lækka 

blóðþrýsting 

(normotension) í 

aðgerð og hefur 

jákvæð sálfræðileg 

áhrif eftir aðgerð. 

Sálfræðileg áhrif 

voru metin á mjög 

ítarlegan hátt. 

10/11 
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Tafla 3 frh. 11/12 

The dynamic experience of pain in burn patients: A phenomenological study 

      Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir     Gæðamat 

     MAStARI 

Boluda, Asencio, Vela, 

Mayor, Campos, Leiva, 

og Kaknani-

Uttumchandan, 2016 

 

Spánn  

 

 

Að auka skilning á 

upplifun 

brunasjúklinga á 

verkjum. 

Fyrirbærafræði, 

einstaklingsviðtöl  

 

 

n = 7 

 

 

Mikil verkjaupplifun er 

meðal sjúklinga með 

brunaáverka.  

Verkjamat og 

verkjameðferð ætti 

að vera lykilatriði í 

meðferð sjúklinga 

með brunaáverka 

 

6/11 
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Tafla 3 frh. 12/12 

The impact of operative time and hypothermia in acute burn surgery 

     Heimild Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og íhlutun Helstu niðurstöður Athugasemdir     Gæðamat 

     MAStARI 

Ziolkowski, Rogers, 

Xiong, Hong, Patel, Trull 

og  Jeschke, 2017 

 

Kanada 

Að skoða tengsl milli 

hitataps og lengd 

skurðaðgerðar á 

fylgikvilla eftir 

bráðaaðgerð á 

sjúklingum með 

brunaáverka. 

Afturskyggð rannsókn  

 

 

n = 983 

 

Farið yfir 

sjúkraskrár hjá 

sjúklingum með 

mikla brunaáverka 

sem gengust undir 

bráðaaðgerðir 

Aðgerðatími hafði 

marktæk og sjálfstæð 

áhrif á:  

Hitatap (p<0.05) 

Sýkingar (p<0.05) 

Aðra fylgikvilla 

(p<0.006)  

Lengd skurðaðgerðar 

og hitatap í aðgerð eru 

marktækir áhættu-

þættir fyrir fylgikvillum í 

tengslum við bráða-

aðgerð á sjúklingum 

með brunaáverka. 

Sýkingar  (P <0.0068) 

og aðrir fylgikvillar (P 

<0,0132). 

Sjúklingar sem 

gangast undir 

langar skurð-

aðgerðir eru í 

áhættu fyrir hitatapi 

í aðgerð og er því 

líklegir til að þróa 

með sér frekari 

fylgikvilla. 

 

8/11 
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3.2 Niðurstöður samþætts fræðilegs yfirlits 

Í þessum kafla verður leitast við að fara gegnum þessar rannsóknir til að leita svara við rannsókna-

spurningunni: Hvað sýna nýlegar rannsóknir að séu helstu áskoranir svæfingahjúkrunarfræðinga við 

svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka? 

3.2.1 Áskoranir svæfingahjúkrunarfræðinga við svæfingu sjúklinga með mikla 
brunaákverka 

A = öndunarvegur (e. airway) og B = öndun (e. breathing):  

Niðurstöður Romanowski  o.fl (2015) á 416 sjúklingum með mikla brunaáverka sem voru barkaþræddir 

á bráðamóttöku eða á vettvangi áður en sjúklingur var fluttur á bráðamóttöku, sýndu að of margar 

ónauðsynlegar barkaþræðingar eru gerðar á brunasjúklingum. Þar kom fram að 129 sjúklingar (31%) 

voru barkaþræddir og tengdir í öndunarvél í einn sólarhring eða minna. Alls 171 sjúklingur (40,1%) var 

barkaþræddur og tengdur í öndunarvél í tvo sólarhringa eða minna. Samt sem áður getur barka-

þræðing snemma í meðferðarferlinu verið lífsbjargandi. Ýmsar bráðaaðferðir við að tryggja öndunar-

veg hjá sjúklingum með brunaáverka hafa verið notaðar og greindu Han o.fl (2012) frá fimm tilfellum 

þar sem barkaþræðingar voru framkvæmdar með fiberoptic bronchoscopy hjá vakandi bruna-

sjúklingum með takmarkaða hreyfigetu á hálsi og höfði vegna áverka. Sú aðferð reyndist árangursrík. 

Til að tryggja öndunarveginn skiptir máli að takmarka fjölda tilrauna, helst að það takist í fyrstu tilraun 

(Han o.fl, 2012).   

C= blóðrás (e. circulation):  

Tvær af rannsóknunum fjölluðu um áhrif beta hemla í meðferð brunasjúklinga (Ali o.fl, 2015; Brown, 

Gibbons, Honari, Klein, Pham og Gibran, 2015). Niðurstöður Brown o.fl (2015) sýndu fram á að ef hár 

skammtur af beta hemlum sé gefinn veldur það lágþrýstingi eða hægslætti. Niðurstöður benda einnig 

til þess að fullorðnir þoli ekki stærri skammta en sem nemur skammtastærðum barna. Gjöf á 

propranolol í bráðafasa í sjúkrahúslegu dregur úr blóðmissi á meðan húðágræðslu stendur og bætir 

sárgróanda hjá sjúklingum með mikla brunaáverka (Ali o.fl, 2015). Niðurstöður rannsóknar Bhatia o.fl 

(2017) sýndu fram á að gjöf tranecamic sýru fyrir innleiðslu svæfingar leiðir til marktæks minna blóð-

taps í aðgerð hjá brunasjúklingum heldur en sjúklingum sem fá lyfleysu. Fyrir vikið var meira gefið af 

blóðhlutum og colloiðum í lyfleysuhópnum til að minnka blóðtapið. Niðurstöður Çakırca o.fl (2019) 

sýndu að gildi albúmíns í blóði yfir eða undir 2 gr/dl fyrir aðgerð hafði ekki áhrif á fylgikvilla hvorki í 

aðgerðinni sjálfri né á eftir. En þegar gildi fór yfir 2,3 gr/dl komu fram fylgikvillar. Helstu fylgikvillar í 

aðgerð voru lágþrýstingur og lækkun á súrefnismettun. Helstu fylgikvillar vegna hækkaðs gildi 

albúmíns eftir aðgerð voru blóðleysi sem kröfðust blóðgjafar og öndunarvélarmeðferðar. Rannsókn 

þeirra Soussi ofl. (2016) leiddi í ljós að lágt gildi á bæði slagmagni hjartans (e. stroke volume) og út-

flæði hjartans (e. cardiac index) tengdust verri útkomu hjá sjúklingum með alvarlega brunaáverka 

fyrsta sólarhringinn. Með því að vakta hjarta- og blóðrásarkerfið snemma í meðferðarferlinu getur það 

bætt horfur sjúklinga. Rannsókn Mason o.fl (2016) sýndi að þeir brunasjúklingar sem fá takmarkaða 

vökvagjöf, minna en Parkland formúlan segir til um, voru líklegri til að fá bráða nýrnabilun.  
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D = Taugaskoðun og lyf (e.disability and drugs):  

Rannsakaðar hafa verið svæfingar hjá sjúklingum með brunaáverka þar sem bæði innleiðsla og 

viðhald svæfingar er gefið í æð (e. total intravenous anesthesia, TIVA) (Cancio, Cuenca, Walker og 

Shepherd, 2013). Þessi aðferð var oftar notað hjá brunasjúklingum með innöndunaráverka og hærra 

hlutfall TBSA. Niðurstöður þeirra sýndu að TIVA svæfingar tengjast ekki auknum óstöðuleika á blóð-

þrýstingi og að TIVA svæfingar eru hagkvæm nálgun hjá sjúklingum með mikla brunaáverka. Pretto, 

Westphal og Silva (2014) rannsökuðu áhrif klónidíns með öðrum svæfingalyfjum þ.e S-ketamín og 

midazolam. Notast var við lyfin midazolam, S-ketamín, lyfleysa eða klónidín í svæfingu. 

Blóðþrýstingsbreytingar í aðgerð voru metnar. Ýtarlegt mat fór fram á sálfræðilegum áhrifum með því 

að skoða 13 breytur ásamt meðvitund og verkjastillingu á fyrstu tveimur klukkustundum eftir 

svæfinguna. Hópurinn sem fékk klónidín var með lágan blóðþrýsting í aðgerðinni. Í matinu tveimur 

klukkustundum eftir aðgerðina þá var breytan, kvíði, lægri hjá klónidínhópnum. Enginn munur var á 

púls, verkjalyfjagjöf eftir aðgerð, óráði og draumförum eða tíðni fylgikvilla milli hópanna. Klónidín, S-

ketamín auk midazolam við svæfingar lækkaði blóðþrýsting í aðgerð og hafði jákvæð sálfræðileg áhrif 

eftir aðgerð (Pretto, Westphal og Silva, 2014). Í niðurstöðum Boluda o.fl (2016) kom fram mikil verkja-

upplifun meðal sjúklinga með mikla brunaáverka og að notkun ópíóíða, bólgueyðandi lyfja, svo annara 

stoðlyfja eins og róandi lyfja, hafði marktæk góð verkjastillandi áhrif (Boluda o.fl, 2016). 

E = Afklæða og umhverfisþættir (e. expose):  

Niðurstöður rannsóknar þeirra Ziolkowski o.fl (2017) sýndu fram á að lengd aðgerðar og hitatap í 

aðgerð eru áhættuþættir varðandi fylgikvilla í tengslum við bráðaaðgerð á sjúklingum með mikla 

brunaáverka. Afleiðingar sem höfðu skaðleg áhrif á sjúklinginn, eins og blóðtappi, lungnabólga, lost-

ástand og sýkingar, komu oftast fram eftir fjögurra tíma aðgerð. Með þessu var sýnt fram á að óviljandi 

hitatap hjá sjúklingum með yfir 20% brunaáverka á líkamanum getur eitt og sér valdið fylgikvillum eftir 

aðgerð (Ziolkowski o.fl, 2017). 

 

Tafla 4. Rannsóknaniðurstöður flokkaðar eftir ABCDE kerfinu 

ABCDE nálgun Rannsóknir 

A = öndunarvegur Romanowski o.fl. (2015); Han o.fl. (2012). 

B = öndun Romanowski o.fl. (2015); Han o.fl. (2012). 

C = hjarta- og blóðrásarkerfi Soussi o.fl. (2016) Bhatia o.fl. (2017); 

Pretto o.fl. (2014); Ali o.fl. (2015); Brown 

o.fl. (2015); Çakırca o.fl. (2019); Mason 

o.fl. (2016). 

D = taugaskoðun og lyf Cancio o.fl. (2013); Boluda o.fl. (2016). 

E = afklæða og umhverfi Ziolkowski o.fl. (2017). 
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3.2.2 Upplýsingar í tengslum við svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka  

Tafla 5 dregur saman helstu niðurstöður rannsókna um þær upplýsingar við svæfingu sjúklinga með 

mikla brunaáverka sem hafa komið fram á árunum 2009-2019. Niðurstöður sumra rannsókna eru nýjar 

en aðrar styðja við fyrri þekkingu. 

 

Tafla 5. Upplýsingar sem hafa komið fram um svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka  á 
árunum 2009-2019 

Höfundar Niðurstöður 

Romanowski, Palmieri, Sen og Greenhalgh, 2015 Meira en þriðjungur brunasjúklinga er barka-

þræddir að óþörfu 

Han, Teissler, Han, Gaines og Nguyen, 2012 Vakandi barkaþræðingar með fiberoptic broncho-

scopy hefur verið lýst sem árangursríkri aðferð hjá 

sjúklingum með brunaáverka  

Brown, Gibbons, Honari, Klein, Pham og Gibran, 

2015 

Fullorðnir sjúklingar með mikla brunaávekra þola 

ekki stærri skammta en greint er frá hjá börnum 

Ali, Herndon, Mamachen, Hasan, Andersen, 

Grogans, Brewer, Lee, Heffernan, Suman og 

Finnerty, 2015 

Gjöf á beta hemlum innan 48 klukkustunda frá 

ákverka og gefið fram að útskrift af sjúkrahúsi, 

dregur úr blóðtapi við húðágræðsluaðgerð og 

bætir sárgróanda 

Bhatia, Sen, Kumari, Kumar og Bharti, 2017 Gjöf á tranecamic sýru (15mg/kg) fyrir innleiðslu 

svæfingar dregur úr blóðmissi í aðgerð 

Çakırca, Sözen, Bindal, Baydar og Yastı, 2019 Albúmíngildi yfir eða undir viðmiðunargildi fyrir 

aðgerð getur leitt til frekari fylgikvilla í og eftir 

aðgerð 

Soussi, Deniau, Ferry, Levé, Benyamina, Maurel 

o.fl., 2016 

Með því að fylgjast náðið með CI og SV snemma 

í meðferðaferlinu getur það bætt horfur sjúklinga 

með mikla brunaáverka 

Mason, Nathens, Finnerty,  Gamelli, Gibran,  

Arnoldo, Tompkins, Herndon og Jeschke, 2016 

Takmörkuð vökvagjöf eykur líkur á bráðri 

nýrnabilun en tilgátan um tengsl á takmarkaðri 

vökvagjöf og hækkaða tíðni sárasýkingavar 

hafnað 

Cancio, Cuenca, Walker og Shepherd, 2013 TIVA svæfingar eiga vel við hjá sjúklingum með 

mikla brunaáverka. Þörf á notkun blóðþrýstings-

lyfja er nokkuð jöfn meðal beggja aðferðanna 

TIVA  og svæfingasa 
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Pretto, Westphal og Silva, 2014  Gjöf á klónidín samhliða S-ketamín hefur góð 

áhrif á sálfélagslega líðan brunasjúklinga  

Boluda, Asencio, Vela, Mayor, Campos, Leiva, og 

Kaknani-Uttumchandan, 2016 

Verkjameðferð er ein af lykilmeðferðum hjá bruna-

sjúklingum. Stoðlyf, eins og róandi lyf, hafa góð 

verkjastillandi áhrif 

Ziolkowski, Rogers, Xiong, Hong, Patel, Trull og  

Jeschke, 2017 

Hitatap í aðgerð er nátengt dauðsföllum hjá 

sjúklingum með mikla áverka.Tengsl eru á milli 

lengd aðgerðar og hitataps við fylgikvilla eftir 

aðgerð, t.d blóðtappi, ARDS, lungabólga, lost, 

sárasýkingar, þvagfærasýking og hærri dánartíðni 

 

3.3 Samantekt á niðurstöðum 

Niðurstöður þessa yfirlits sýna að helstu áskoranir svæfingahjúkrunarfræðinga við svæfingar sjúklinga 

með mikla brunaáverka eru öndunarvegameðferð, lyfjagjafir, vökvameðferð, innleiðsla- og viðhald 

svæfingar, vöktun á líðan sjúklings, bæði verkjamat og verkjameðferð ásamt viðhald kjarnhitastigs 

sjúklings. Rétt mat og rétt viðbörgð skipta sköpum til að koma í veg fyrir frekari fylgikvilla í kjölfar 

áverkana. Rannsóknir í tengslum við svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka síðastliðin tíu ár 

styðja margar við fyrri þekkingu en aðrar leiða af sér nýja þekkingu.  
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4 Umræða 

Tilgangur þessa samþætta fræðilega yfirlits var tvíþættur. Í fyrsta lagi að varpa ljósi á þær áskoranir 

sem svæfingahjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir við svæfingu sjúklinga með alvarlega bruna-

áverka. Í öðru lagi að afla upplýsinga um hvaða þekking í tengslum við svæfingu sjúklinga með mikla 

brunaáverka hefur komið fram síðustu tíu ár. Hér verður fjallað um helstu niðurstöður saman-

tektarinnar ásamt þekkingu sem áður hefur komið fram hjá þessum sjúklingahóp. Að lokum verða 

dregnar ályktanir af niðurstöðum samantektarinnar, takmarkanir settar fram auk þess að settar eru 

fram tillögur að framtíðarrannsóknum sem taldar eru nauðsynlegar í tengslum við svæfingar sjúklinga 

með mikla brunaáverka.     

4.1 Áskoranir í svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka 

Niðurstöður þessarar samantektar sýna að helstu þættir sem svæfingahjúkrunarfræðingar fást við í 

svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka eru öndunarvegameðferð, meðferð á hjarta-og æðakerfi, 

vökvagjöf, gjöf svæfingalyfja, hitastjórnun og verkjalyfjameðferð (Ali o.fl., 2015; Bhatia o.fl., 2017; 

Boluda o.fl., 2016; Brown o.fl., 2015; Çakırca o.fl., 2019; Cancio o.fl., 2013; Han o.fl., 2012; Mason 

o.fl., 2016; Pretto o.fl., 2014; Romanowski o.fl., 2015; Soussi o.fl., 2016; Ziolkowski o.fl., 2017). Allir 

þessir þættir eru svæfingahjúkrunarfræðingar að fást við daglega í sínum störfum en þessa þætti þarf 

að aðlaga sérstaklega að þessum sjúklingahópi. Hver rannnsókn fjallaði um einstakan þátt í meðferð 

sjúklinga með mikla brunaáverka og því ekki hægt að bera niðurstöður rannsókna saman. En niður-

stöður þessarar samantektar eru nokkuð í takt við eldri greinar sem hafa fjallað um svæfingar sjúklinga 

með mikla brunaáverka (Harbin og Norris, 2012; Kaiser, Kim, Sharar og Olivar, 2013).   

 Mat á öndunarvegi er alltaf fyrsta forgangsatriði vegna möguleika á bjúg í öndunarvegi sem 

getur leitt til bráðrar loftvegaþrengingar og dauða (Harbin og Norris, 2012; Kaiser, Kim, Sharar og 

Olivar, 2013). Lykilatriði við mat á öndunarvegi hjá sjúklingum með mikla brunaáverka eru sjáanlegir 

áverkar á öndunarvegi, erfiðleikar við öndun og merki um einhverskonar hindrun í öndunarvegi. 

Áverkar á öndunarvegi er algengasta dánarorksök brunasjúklinga í Bandaríkjunum (Harbin og Norris, 

2012). Einkenni eftir skaða á öndunarveg koma ekki endilega strax og greinilega fram, heldur allt að 

nokkrum klukkustundum eftir áverka, en saga um eldsvoða í lokuðu rými, andlitsbruni, einkenni um 

öndunarerfiðleika og reykeitrun eykur líkurnar á að áverki hafi orðið í öndunarvegi. Berkjuspeglun er 

notuð til greiningar og mats á áverkum á öndunarveg. Röntgenmyndgreining af brjóstkassa getur sýnt 

merki um vanþennslu lungna, lungnabjúg eða berkjubólgu. Þá hafa American Society of 

Anesthesiologists Difficult Airway Management gefið út ráðleggingar um að bein barkaspelgun með 

laryngoscopy gæti ekki alltaf hentað þessum sjúklingahópi vegna verulegrar hættu á að barkaþræðing 

takist ekki og neyðarástand skapist (Han o.fl, 2012). Fyrstu tilraunir barkaþræðingar skipta máli til að 

tryggja öndunarveginn (Romanowski o.fl., 2015; Han o.fl., 2012). Í raun hafa verið margar bráða-

aðferðir notaðar hjá sjúklingum með brunaáverka (Han o.fl., 2012). Aðferð eins og vakandi barka-

þræðing með fiberoptic bronchoscopy hefur verið staðfest sem árangursrík aðferð hjá sjúklingum sem 

eru ekki með brunaáverka. Han o.fl. (2012) hafa nú lýst tilfellum þar sem stuðst er við þessa aðferð hjá 

sjúklingum með mikla brunaáverka með góðum árangri. Ávallt skal hafa í huga að það er mikilvægara 

að koma niður lofti í sjúkling heldur en að ná að barkaþræða. Romanowski o.fl (2014) greindu frá því 
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að þriðjungur sjúklinga með mikla brunaáverka voru barkaþræddir fyrir flutning af vettvangi af óþörfu 

en það er þó erfitt að greina eða vita fyrirfram hvort barkaþræðing sé nauðsynleg eða ekki. Líklega 

hafa svæfingahjúkrunarfræðingar tilhneigingu að framkvæma barkaþræðingu oftar en of sjaldan hjá 

þessum sjúklingahópi þar sem afleiðingin af því að gera það ekki getur reynst afdrifarík, jafnvel upp á 

líf eða dauða. Svo þarf að meta mögulega áhættuþætti barkaþræðingar og hvaða fylgkvilla það hefur í 

för með sér fyrir sjúklinginn. 

Tvær rannsóknir fjölluðu um áhrif beta hemla en í kjölfar mikilla brunaáverka verður kröftug 

sympatísk svörun í blóðrásarkerfinu og á efnaskiptum (Ali o.fl., 2015; Brown o.fl., 2015; Sharar og 

Olivar, 2018). Einnig verður minnkað útfall hjartans, púlshraði eykst, súrefnisþörf hjartavöðvans eykst 

og æðaviðnám minnkar. Í þessum bráðafasa er gagnlegt að nota beta hemla til að hemja katekólamín 

viðtaka og hægja á hjartslætti. Fullorðnir sjúklingar með mikla brunaávekra þola ekki stærri skammta 

beta hemla en greint er frá hjá börnum (Brown o.fl., 2015). Ekki hefur öryggi og verkun þess verið 

staðfest hjá fullorðnum sjúklingum eins og hjá börnum. Þrátt fyrir hugsanleg jákvæð anti-katabolísk 

áhrif beta hemla verða svæfingahjúkrunarfræðingar sem sinna sjúklingum með mikla brunaáverka að 

þekkja áhrif lyfsins eins og allra lyfja sem þeir notast við og gefa. En við notkun lyfsins getur komið 

fram hægsláttur og lágur blóðþrýstingur. Ef sjúklingur er með lágþrýsting er mikilvægt að geta greint á 

milli hvort lágur blóðþrýstingur stafar af notkun beta hemla eða lostástands. Fram kemur í rannsókn Ali 

o.fl. (2015) að notkun beta hemla meðal brunasjúklinga lækkar hjartsláttartíðni um 20%, dregur úr 

blóðtapi og eykur sárgróanda.         

 Hröð og árangursrík vökvagjöf í æð er mikilvægt til að koma í veg fyrir lostástand (Anderson 

og Fuzaylov, 2014; Harbin og Norris, 2012; Kaiser, Kim, Sharar og Olivar, 2013). Vökvaformúlur, eins 

og Parkland formúlan, er sérstaklega gagnleg til útreikninga á vökvaþörf fyrir þá svæfinga-

hjúkrunarfræðinga sem sinna ekki oft sjúklingum með mikla brunaáverka. Parkland formúlan er mest 

notaða vökvaformúlan í heiminum, þrátt fyrir að formúlan á aðeins við vökvagjöf fyrsta sólarhringinn. 

Stýra þarf vökvagjöfinni með því markmiði að viðhalda þvagútskilnaði frá 0,5 til 1,0 ml á kílógramm á 

klukkustund hjá fullorðnum (Harbin og Norris, 2012; Mason o.fl., 2016). Ef ekki tekst að tryggja 

viðeigandi vökvagjöf í æð getur það leitt til verulegra líffæraskaða vegna mikilla bólgusvörunar og 

fjölkerfabilunar (Sharar og Olivar, 2013). Í þeim tilfellum þar sem nægileg vökvagjöf er tryggð verður 

áberandi bólgusvörun í nokkra daga til vikna eftir áverkann. Rannsóknir sýna fram á að sjúklingar fá 

oft umfram magn vökva en Parkland formulan segir til um með mögulegum skaðlegum afleiðingum 

(Mason o.fl , 2016). Þau tilfelli sem krefjast vökvagjafar umfram það sem Parkland formúlan segir til 

um er þegar áverkar eru djúpir, áverkar eru í öndunarvegi og ef töf verður á vökvagjöf. Annars ætti að 

forðast eftir fremsta megni að gefa hvorki of lítinn eða of mikinn vökva. Til að auðvelda vökvagjöf þarf 

að lágmarki að vera tveir stórir útæðaleggir, helst í gegnum óbrenndan vef (Harbin og Norris, 2012). 

Enn hefur ekki verið gefið út hver hin ákjósanlega vökvategund, colliods eða crystaloidar, er fyrir 

brunasjúklinga (Harbin og Norris, 2012; Soussi o.fl, 2018). Í aðgerðum á brunasárum og húðágræðslu 

getur orðið mikið blóðtap og með því að gefa tranecamic sýru í aðgerð er minni þörf á blóðhlutagjöf . 

(Bhatia, Sen, Kumari, Kumar og Bharti, 2017). Í rannsókn Çakırca o.fl (2019) voru tengsl milli hækkaðs 

gildi albúmíns í blóði og fylgikvilla lýst. Enn sem komið er hafa ekki komið nein tilmæli um hvenær skal 

gefa albúmín né skammtastærðir hjá sjúklingum með mikla brunaáverka.    
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 Líkt og Harbin og Norris (2012) benda á hefur hinni fullkomnu svæfingaaðferð hjá sjúklingum 

með mikla brunaáverka ekki enn verið lýst. Að undanskildu vöðvaslökunarlyfinu succinylcholine hafa 

nánast öll svæfingalyf verið notuð á öruggan hátt hjá þessum sjúklingum. Val á lyfjum á fyrst og fremst 

að fara eftir ástandi öndunarvegar og niðurstöðum blóðrannsókna. Óeðlileg lyfjahvörf og lyfjahrif eru 

vegna áhrifa brunaáverkana á líffærakerfi sem stjórna dreifingu, umbroti og útskilnaði lyfja og vegna 

breytinga á viðtaka-hópum (Sharar og Olivar, 2018; Harbin og Norris, 2012). Í upphafsfasa eftir mikla 

brunaáverka verður minna blóðflæði um nýru og lifur sem lengir dreifingatíma lyfja og seinkar þar af 

leiðandi klínískum áhrifum þeirra og því getur þurft að lækka lyfjaskammtana. Fyrir sjúklinga með mikla 

brunaáverka sem gangast undir skurðaðgerð þá samanstendur svæfingin af tveimur meginaðferðum 

(Harbin og Norris, 2012; Sharar og Olivar, 2018). Fyrst ber að nefna ópíóíða, vöðvaslakandi lyf og 

svæfingagös og svo TIVA aðferð þar sem ýmis svæfingalyf eru gefin í æð ásamt ópíóíðum og vöðva-

slakandi lyfjum (Cancio, Cuenca, Walker og Shepherd, 2013). Lyfin propofol og thiopental hafa verið 

notuð með góðum árangri í innleiðslu en þó ætti að íhuga vandlega skammtanna vegna áhrifa lyfjana 

á öndunarfæri og hjarta- og blóðrásarkerfið. Í innleiðslu svæfinga sjúklinga með mikla brunaáverka 

verður ketamín oft fyrir valinu vegna kosta þess (Harbin og Norris, 2012). En lyfið hefur ekki eins mikil 

áhrif á blóðþrýsting og önnur svæfingalyf. Líkt og með sjúklinga með mikla höfuðáverka skal forðast 

notkun þess en lyfið veldur hækkun á blóðflæði í heila. Einnig veldur ketamín óráði og því þarf að nota 

stoðlyf eins og benzodiazepine til að takmarka það. Klónidín er lyf sem hefur verið notað samhliða 

ketamín til að koma í veg fyrir neikvæð sálfélagsleg áhrif með góðum árangri (Pretto o.fl., 2014). Sýnt 

hefur verið fram á að klónidín, ketamín auk midazolam við svæfingar lækka blóðþrýsting í aðgerð og 

hefur jákvæð sálfræðileg áhrif eftir aðgerð.        

 Sýnt hefur verið fram á að miklum brunaáverkum fylgja miklir verkir sem koma strax fram 

(Anderson og Fuzaylov, 2014). Hjá sumum sjúklingum eru verkirnir stöðugir en hjá öðrum aukast þeir 

og dvína svo. Verkir eru einn af helstu fylgikvillum í bráðafasa og í endurhæfingu sjúklinga með mikla 

brunaáverka og er verkjameðferð mikil áskorun fyrir þá sem sinna þessum sjúklingahóp (Boluda o.fl, 

2016). Verkjameðferð á að vera lykilatriði í meðferð sjúklinga með mikla brunaáverka. Niðurstöður 

varpa ljósi á að verkir er persónuleg og huglæg reynsla, sem sýnir fram á þörf að tryggja virkni 

sjúklinga í sinni meðferð til að bæta meðferð og veita betri verkjameðferð.    

 Fram hefur komið að sjúklingar með mikla brunaáverka eru í mikilli áhættu á að upplifa and-

lega vanlíðan en þunglyndi, kvíði og áfallastreituröskun eru meðal kvilla sem koma upp (Bibi, Kalim og 

Khalid, 2018; Gauglitz og Williams, 2018).  Í kjölfar brunaáverka verða sjúklingar í sumum tilvikum að 

laga sig að nýjum aðstæðum, til dæmis félagslegum vandamálum, útlitsbreytingum, skerðingu á at-

höfnum dagslegs lífs og vandamálum tengdar atvinnu (Subrata, 2020). Fylgjast þarf vel með 

tilfinningalegri líðan og mæla með frekari inngripum geðheilbrigðisþjónustu þegar við á. 

 Eins og fram kom hjá Bittner, Shank, Woodson og Martyn (2015) þá þolist hitatap illa hjá 

sjúklingum með mikla brunaáverka vegna aukinnar súrefnisþarfar og katekólamínsvörunar. Einnig 

hefur ofkæling verið tengd við aukna blæðingarhættu, versnun á ástandi og aukinnar dánartíðni. 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir hitatap í aðgerðum hjá brunasjúklingum og til þess eru aðferðir eins 

og heit teppi, teppi með hitablásara, notkuna heitra vökva og vökvahitara (Harbin og Norris, 2012). 

Hægt er að fylgjast stöðugt með kjarnhitastigi með hitamæli í þvaglegg eða vélinda til að tryggja full-
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nægjandi hitameðferð. Með því að hækka umhverfishitann (28-33°C) þá minnkar það umfang 

efnaskiptasvörunar. Svæfingahjúkrunarfræðingar eru því talsmenn fyrir því að fylgja eftir aðgerðum 

sem koma í veg fyrir ofkælingu og mælt er með því að takmarka aðgerðartíma eins og kostur er.  

 Miklar framfarir hafa orðið í meðferð sjúklinga með mikla brunaáverka (Harbin og Norris, 

2012). Bættar lífshorfur brunasjúklinga undanfarna þrjá áratugi sem má rekja til aukinnar þekkingar á 

lífeðlisfræði mikilla brunaáverka, bættri meðferð, snemmkomið skurðinngrip og fleiri sérhæfðar mót-

tökur fyrir brunasjúklinga. Gerðar eru meiri kröfur til heilbrigðisstarfsfólks um kerfisbundna nálgun á 

sjúklingum en bæði skjót og yfirveguð viðbrögð geta auðveldlega skilið á milli lífs og dauða og því er 

vönduð og ítarleg bráðaskoðun afar mikilvæg (Jónsson og Kristinsdóttir, 2013). Hægt er að meta 

árangur meðferðar með því að nýta þau viðmið sem bráðaskoðun gefur. Mikilvægar upplýsingar um 

ástand sjúklings fást með því að gera kerfisbundið bráðamat. Mat á sjúklingum með mikla bruna-

áverka fyrir aðgerð á að innihalda hefbundna þætti í mati fyrir aðgerðir með sérstakri áherslu á 

öndunarvegameðferð, lungnaástandi og bæði dreifingu og alvarleika brunaákverka (Harbin og Norris, 

2012). Skoða vel núrverandi lífeðlisfræðilega ástand sjúklings og meta þörf fyrir meðferð með æða-

herpandi lyfjum, mögulegar öndunarvélastillingar, þangetu lungnanna, vökvajafnvægi og niðurstöður 

síðustu blóðrannsókna þá sérstaklega með tilliti til truflana á sýru- og basajafnvægi 

4.2 Öryggi sjúklinga 

Hlutverk svæfingahjúkrunarfræðinga felst í undirbúningi sjúklinga fyrir svæfingu, svæfingu og í upp-

vöknunarfasa (International federation of nurse anesthtists, 2016). Þeir undirbúa og athuga svæfinga-

vélar, vaktara, lyf og búnað fyrir allar svæfingar og framkvæma og/eða taka þátt í svæfingum, slæv-

ingum og deyfingum í samvinnu við svæfingalækna hjá sjúklingum á öllum aldri og öllum flokkum 

aðgerða. Þeir þekkja mismunandi svæfingatækni, svæfingalyf, verkjastjórnun og slævingar. Þeir vinna 

í nánu samstarfi við svæfingalækna, skurðhjúkrunarfræðinga, skurðlækna og aðra heilbrigðisstarfs-

menn sem taka þátt í meðferð sjúklinga. Svæfingahjúkrunarfræðingar greina og gera viðeigandi ráð-

stafanir þegar fylgikvillar koma fram og ráðfæra sig strax við aðra í aðgerðateyminu sé þess þörf eða 

ef öryggi sjúklinga er ógnað. Þeir veita öndunaraðstoð, endurlífgun og sinna öðrum þörfum í bráðum 

aðstæðum og gera viðeigandi öryggisráðstafanir til að tryggja örugga framkvæmd svæfinga.

 Árangursrík teymisvinna, hámörkun öryggis í svæfingum og forvarnir gegn sýkingum í að-

gerðum eru grundvallaratriði til að bæta öryggi í skurðaðagerðum (World Health Organization, 2009). 

Þeir þættir sem hafa áhrif á örugga svæfingu er að reyndur svæfingaaðili sé til staðar, svæfingavél og 

nauðsynleg lyf séu yfirfarin, súrefnismettunarmælir, púlsmælir, blóðþrýstingsmælir og vöktun á hitastigi 

sjúklings. Allir þessir vaktarar þurfa að starfa rétt ásamt gaumgæfilegri vöktun á ástandi sjúklings en til 

að tryggja örugga svæfingu reynir líka á klíníska dómgreind.    

 Hugmyndafræðilegur rammi þessa verkefnis byggir á hugtakalíkani (e. conceptual model). 

Hugtakalíkan eru gjarnan notað í rannsóknum í hjúkrunarfræði (Fawcett, 2016). Hugtakalíkan eða 

fræðilegur rammi veitir heilstæða, sameinaða og skipulagða leið til að sjá fyrir sér tengda atburði eða 

ferla sem tengjast. Líkanið er notað til að skerpa á skipulagi við rannsóknarsnið og aðferð. Einnig er 

tilgangur með notkun þess að prófa inngrip og tilgátur auk þess að túlka niðurstöður. Sett var fram 

hugtakalíkan (e. conceptual model) fyrir heildræna og örugga meðferð við svæfingar sjúklinga með 
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mikla brunaáverka (sjá mynd 4). Þar koma fram helstu þættir sem eru mikilvægir í svæfingu sjúklinga 

með mikla brunaáverka.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Hugtakalíkan fyrir heildræna og örugga meðferð svæfingahjúkrunarfræðinga við 
svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka     
   

Í kjölfar rannsóknar Zolkowski o.fl. (2017) þar sem niðurstöður leiddu í ljós að tengsl eru á milli hitataps 

í aðgerð og fylgikvilla var skoðað umbótaverkefni sem var hrint af stað til að auka öryggi sjúklinga 

(Rogers, Saggaf og Ziolkowski,  2018).  Umbótaverkefnið fólst í því að forhita sjúklinga með mikla 

brunaáverka til að koma í veg fyrir hitatap í aðgerð. Hiti á skurðstofu var stilltur á 32°C og notaður Bair 

Hugger ™ hitablásari til að halda hita á sjúklingum í allflestum aðgerðum. Hitastigið var sérstaklega 

rætt í WHO gátlistanum. Eftir að forhitunarverkefnið var sett í gang minnkaði hlutfall af óviljandi hitatapi 

frá 24 % niður í 13,77%. Hitastig í lok aðgerðar var þó aðeins skráð í 32% tilfella og því ekki hægt að 

yfirfæra niðurstöðu úrtaksins á heildina en það gefur ákveðna vísbendingu um bæði hitamælingar og 

forhitun hjá þessum sjúklingahóp er ábótavant. Vitað er að forhitun er ódýr og auðvelt inngrip en hefur 

ekki verið mikið notað hjá brunasjúklingum með mikla áverka. Þetta umbótaverkefni hefur leitt í ljós að 

hægt er að draga úr tíðni óviljandi hitataps hjá sjúklingum með mikla brunaáverka. Það getur svo leitt 

til færri fylgikvilla eins og hjarta- og æðasjúkdóma, lungnabólgu, skurðsárasýkingar, seinkun á sár-

gróanda og dauða. Forhitun sjúklings ber árangur ef heilbrigðisstarfsmenn er meðvitaðir um hugsan-

legar orsakir og afleiðingar hitataps.      

 Svæfingahjúkrunarfræðingur þarf að kynna sér klínískt ástand sjúklings svo í kjölfarið fyrir 

hinum í aðgerðarteyminu og fara yfir þær vangaveltur sem þarf að hafa í huga (Ziolkowski, Rogers, 

Xiong o.fl, 2017). Gátlisti varðandi öryggi á skurðstofum hefur verið gefinn út af Alþjóða-

heilbrigðsmálastofnuninni (WHO) og með notkun hans hefur dánartíðni þeirra sem gangast undir 

skurðaðgerðir marktækt lækkað ásamt tíðni fylgikvilla eftir aðgerð (Embætti landlæknis, 2015). Mælst 
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er til þess að stuðst sé við gátlistann við allar skurðaðgerðir. Gátlistinn í aðgerðum hjá bruna-

sjúklingum skal alltaf innihalda umræðu um áætlaðan aðgerðatíma, hættu á hitatapi og fyrirhugaðar 

fyrirbyggjandi aðferðir (Ziolkowski, 2017). Með góðri teymisvinnu allra aðila á skurðstofunni er hægt að 

koma í veg fyrir að aðgerðatími dragist á langinn og draga úr tíðni hitataps hjá sjúklingum í áhættuhóp. 

Bráðameðferð á sjúklingum með alvarlega brunaáverka er sjaldgæft og steituvaldandi ástand 

(D’Asta, Homsi, Sforzi, Wilson og de Luca, 2019). Rétt meðferð krefst yfirgripsmikillar þekkingar og 

tafarlausra aðgerða. Þessar aðstæður skapa streituvaldandi umhverfi sem kallar á mikilvægi þess að 

hafa hæft og samræmt meðferðarteymi. Meirihluti atvika sem verða í heilbrigðisþjónustu tengist oft 

slæmri stjórnun, ófullnægjandi teymisvinnu, skorti á samhæfingu og árangurlitlum samskiptum. 

Hermiþjálfun er árangursrík aðferð til að fræða teymi til að draga úr atvikum og auka þannig öryggi 

sjúklinga. Herminám er ein kennsluaðferð sem hægt er að styðjast við í fræðslu og kennslu um 

meðferð brunasjúklinga (Sadideen, Goutos og Kneebone, 2017). Í herminámi er stuðst við öruggt 

umhverfi þar sem þátttakendur geta ítrekað æft margvíslega klíníska hæfni án þess að stofna 

raunverulegum sjúklingum í hættu. Með tilfellaþjálfun er hægt að endurskapa starfsumhverfi þar sem 

þverfagleg teymi hafa samskipti og hlutverk hvers og eins eru þjálfuð. Með hermiþjálfun er hægt að 

þjálfa hlutverk svæfingahjúkrunarfræðinga í aðstæðum sem eru bæði algengar og sjaldgæfar. Að fara 

í gegnum tilfelli sem koma sjaldan upp á skurðstofunni styrkir bæði hæfni og samskipti svæfinga-

hjúkrunarfræðinga og allra hina aðilanna í aðgerðateyminu.     

 Fylgikvillar mikilla brunaáverka eru lífsógnandi og skiptir því gríðalega miklu máli hröð og rétt 

viðbrögð (Subrata, 2020). Umönnunarstig sjúklinga með brunaáverka geta verið mismundandi, allt eftir 

alvarleika, aldri sjúklinga og lífeðlisfræðilegu ástandi. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar búi yfir góðri 

hæfni til að veita brunasjúklingum bestu umönnun hverju sinni til að tryggja betri árangur sjúklinga. 

Vegna alvarleika og mikið flækjustig sjúklinga með mikla brunaáverka er mun meira streituvaldandi að 

annast brunasár en önnur sár. Þess vegna þurfa hjúkrunarfræðingar að fylgjast reglulega með 

tilfinningalegu ástandi sínu með aðstoð geðheilbrigðisstarfsmanns. Sýnt hefur fram á að ýmsar til-

finningar koma fram við umönnun sjúklinga með brunaáverka, svo sem að finna til vanmáttar gagnvart 

aðstæðum. Þar af leiðandi þurfa stefnumótendur í heilbrigðiskerfinu að finna viðeigandi aðferðir til að 

draga úr neikvæðum tilfinningum sem koma fram hjá hjúkrunarfræðingum sem sinna brunasjúklingum. 

Með því að bæta gæði starfsumhverfisins hefur verið sýnt fram á jákvæðan árangur. Þjálfun teymis 

sem sinnir sjúklingum með mikla brunaáverka þarf að taka alvarlega til að ná góðum árangri í meðferð 

þeirra. Þar að auki þarf flutningur sjúklings af vettvangi að vera skjótur en það krefst góðra samskipta 

á milli fyrstu viðbragðsaðila og sjúkrahúss. Hlutverk hjúkrunarfæðinga í meðferð sjúklinga með mikla 

brunaáverka krefst sértækar þekkingar til að tryggja viðeigandi og árangursrík inn-grip. Þar sem 

brunaákverkar eru flóknir áverkar verður yfirgripsmikil meðferð að skila hagstæðum árangri. Með því 

skilgreina með skýrum hætti hugtakið um umönnun sjúklinga með brunaáverka getur það flýtt fyrir 

bata, stytt sjúkrahúslegu og endurhæfingaferlið (Subrata, 2020). 

4.3 Kostir og takmarkanir 

Þegar ítarlegri leit í gagnagrunni var lokið og að teknu tilliti til inntökuskilyrða og útilokana voru tólf 

greinar sem uppfylltu skilyrðin og tekin til umfjöllunar hér í yfirlitinu. Flestar rannsóknirnar voru með 
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stór úrtök en tegundir inngripa voru mismundandi á milli rannsókna. Í heildina voru gæði rannsókn-

anna nægileg en af ellefu mögulegum stigum samkvæmt MAStARI-viðmiðum fékk ein rannsókn 11 

stig, níu fengu tíu stig og tvær fengu níu stig. Allar rannóknirnar eru með níu stig eða meira sem þýðir 

að lítil hætta er á skekkju samkvæmt MAStARI-viðmiðunum. Í rannsóknunum voru íhlutanir og með-

ferðir nokkuð vel skilgreindar og útskýrðar. 

 Styrkur samantektarinnar felst m.a. í lengd tímabils sem var notað til að afla gagna, spannaði 

tímabilið um níu mánuði sem hafði í för með sér að hægt vara að ígrunda allt efni mjög ítarlega. Aflað 

var gagna í gegnum viðurkennd gagnasöfn, inntöku og útilokunarskilyrðin voru skýr. Telja má  að 

nokkurskonar mettun hafi náðst í leitinni þar sem nokkuð var um tvöfaldanir á leitarniðurstöðum. 

Rannsóknirnar voru metnar að gæðum og rýndar af þremur aðilum. Í þessu samþætta fræðilega yfirliti 

teljast takmarkanirnar aðferðafræðilegir veikleikar. Með því að vinna með rannsóknir sem aðrir hafa 

fram-\kvæmt er gjarnan hætta á rangtúlkun gagnanna. Þrátt fyrir ítarlega leit í gagnasöfnum er alltaf 

ákveðin hætta á að missa af rannsóknum sem tengjast umfjöllunarefninu. Í yfirlitinu voru einungis 12 

rannsóknir og fjölluðu þær allar um mismundandi meðferðir. Úrtökin voru misstór á milli rannsókna. 

Mismunandi aðferðir voru notaðar til að mæla árangur meðferða. 

4.4 Hagnýting niðurstaðna 

Þessa samantekt má nota til að sjá hvaða áskoranir svæfingahjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir 

við svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka. Samantekin veitir því jafnframt vísbendingar um 

helstu þætti sem teljast mega nauðynlegir til að veita heildræna og örugga svæfingu. Hvorki er til 

aðgengilegt verklag á Landspítala né gæðaskjöl um svæfingu sjúklinga með mikla brunaáverka. 

Niðurstöður samantektarinnar má nýta til að skoða nánar klínískt gildi fyrir yfirfærslu á íslenskar 

aðstæður og þróun verklags fyrir svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka á Landspítala. Útbúa má 

verklag fyrir svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka og einnig að skoða nánar klínískt gildi niður-

staðna og reyna yfirfæra á það sem er gert hér á Íslandi. Undanfarið hefur ýmis klínísk fræðsla á 

Landspítala farið í gegnum aðgengilegt rafrænt form sem kallast ,,Eloomi“. Þetta samþætta fræðilega 

yfirlit ætlar nemandi að yfirfæra á þessa rafrænu kennslu fyrir svæfingahjúkrunarfræðinga. 

4.5 Framtíðarrannsóknir 

Fram til þessa hafa viðeigandi rannsóknir sem fjalla um sjúklinga með brunaáverka og hlutverki 

svæfingahjúkrunarfræðinga reynst takmarkaðar. Það er grundvallaratriði að skilja þau lykilatriði í 

hjúkrun sjúklinga með brunaáverka sem getur bætt velferð þeirra. Ekki hafa farið fram rannsóknir á 

svæfingum sjúklinga með mikla brunaáverka hérlendis. Langt er síðan að farið hefur verið yfir faralds-

fræði brunasjúklinga á Íslandi og væri áhugavert að sjá hvernig þróunin hefur verið síðustu ár. Skoða 

þarf nánar helstu þætti í svæfingum sjúklinga með mikla brunaáverka, þá skoða ítarlega hvern þátt t.d 

innleiðslu og viðhald svæfingar. Það er mikilvægt að rannsaka nánar þennan sjúklingahóp hér á 

Íslandi og hvernig svæfingum þeirra er háttað. Eigindlegar rannsóknir væru einnig gagnlegar, bæði 

væri hægt að framkvæma rannsókn þar sem svæfingahjúkrunarfræðingar segja frá sinni upplifun og 

þeim áskorunum við svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka og rannsókn á lífsgæðum þessa 

sjúklingahóps. 
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Ályktanir 

Meðferð brunasjúklinga er mikil áskorun og krefjast svæfingar sjúklinga með mikla brunaáverka 

viðamikillar sérþekkingar og reynslu svæfingahjúkrunarfræðinga. Þetta eru oft erfið og flókin tilfelli. 

Stöðugt endurmat á ástandi sjúklings þarf að vera samfellt í gegnum meðferðina til að ná árangri. 

Ýmsar áskoranir eru í svæfingum sjúklinga með mikla brunaáverka m.a. má nefna öndunarvega-

meðferð, lyfjagjafir, vökvameðferð, vöktun og hitastjórun en ekki er hægt að álykta að einn þáttur sé 

meiri áskorun en annar.  

 Sjúklingar með mikla brunaáverka eru mjög útsettir fyrir ýmsum fylgikvillum eins og umfangs-

miklu vökva- og blóðtapi, reykeitrun, breytingar á hjarta- og blóðrásarstarfsemi, hitatapi ásamt fleiru og 

með því að grípa rétt og snemma inn í meðferðarferlið er hægt að fyrirbyggja ýmsa fylgikvilla bæði í 

bráðafasa og í endurhæfingu sjúklingsins. Að þekkja þá mögulegu fylgikvilla sem fylgja miklum bruna-

áverkum og geta brugðist við þeim er lykilatriði til að tryggja jákvæðan árangur sjúklinga.  

 Svæfingahjúkrunarfræðingar hafa góða undirstöðumenntun og þjálfun til að stýra svæfingum 

og vöktun sjúklinga með mikla brunaáverka. Þeir þurfa að viðhalda sérþekkingu sinni á lífeðlis-

fræðlegum breytingum hjá þessum sjúklingum og þekkja viðbrögðin við þeim. Til þess þarf að vera 

bæði hvatning og svigrúm í starfsumhverfi þeirra auk þess að gott utanumhald sé um nýjar rannsókna-

niðurstöður á þessu sviði og þær gerðar aðgengilegar við dagleg störf. 
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