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VEDLEGG 3 



Sirkulasjonssystemet: 
 Består av: hjertet, blodårene og blodet 

 Hensikt: sørge for å tilføre alle kroppens celler oksygen 
og næringsstoffer, og fjerne CO2 og avfallstoffer 

 Svikt i sirkulasjonssystemet vil få ulike konsekvenser 
for den det gjelder, avhengig av hvor svikten er og 
hvordan pasienten opplever den 

 De objektive, kliniske funn er vår viktigste basis når vi 
skal vurdere sirkulasjon 

 Også pasientens egen beskrivelse  og opplevelse er av 
betydning når sirkulasjon skal vurderes.  
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Hva må sykepleieren vite noe om? 
 Må ha kunnskaper om sirkulasjonssystemet  

(anatomi/fysiologi) 

 Må vite noe om hvilke faktorer som påvirker 
sirkulasjonssystemet 

 Må kjenne til hva som skal observeres 

 For å oppøve sanseskarphet må spl lære å se, kjenne, 
høre og lukte.  
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Faktorer som kan påvirke 
sirkulasjonen. 

 

 Direkte påvirkning: sykdommer i selve 
sirkulasjonssystemet 

 Indirekte påvirkning: sykdomstilstander  andre steder 
i kroppen som stiller økte krav til hjertet og 
sirkulasjonssystemet. 
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Alderens innvirkning: 
 BT stiger pga hjertemuskelen blir stivere, samt også 

Vene og arterieveggen blir stivere og mindre elastiske 
(perifer motstand øker) 

 Hjertets evne til å øke frekvens og slagvolum nedsettes 

 Muskel vene pumpen blir mindre effektiv. 

 Ortostatisk hypotensjon: svimmelhet ved 
stillingsendring fra liggende til stående 
stilling/sittende til stående stilling. Skyldes BT fall pga 
omfordeling av blod 
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Aktivitet 
 ”fysisk aktivitet”  enhver kroppslig bevegelse initiert av 

skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av 
energiforbruket utover hvilenivå (Andersen og Strømme 
2001) 

 Ved bruk av muskulatur i beina vil muskel – venepumpen 
fremme den venøse tilbake strømmen av blod til hjertet.  

 Hos friske personer vil fysisk aktivitet alltid føre til en 
økning i hjertets minuttvolum (en sympatisk stimulering 
som får hjertet til å kontrahere hardere, hjertefrekvensen 
til å øke, samt blodårene til den arbeidende muskulatur 
dilateres for å øke blodstrømmen 
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Kroppstemperatur 
 Alle situasjoner der kroppen prøver å heve 

kroppstemperatur, vil øke forbrenningen. 
 Metabolismen øker med 10-12% for hver grad Celsius 

kroppstemperaturen stiger.  
 Øket forbrenning medfører øket o2 forbruk 
 hjertefrekvensen øker med 10-20 slag/min for hver grad 

celsius kroppstemperaturen stiger 
 Ved feber dilateres arteriolene (BT fall kan oppstå) 
 Ved lav kroppstemp mellom 32-35 grader Celsius (mild 

hypotermi) oppstår muskelsjelvinger som kompensasjon 
for varmetapet (vasokonstriksjon, BT stiger, P stiger, øket 
O2 forbruk, øket metabolisme) 
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Forts 
 Ved TP under 32 grader (moderat hypotermi) 

opphører muskelskjelvingene. Kroppen greier ikke 
lengre kompensere for varmetapet.  

 De metabolske prosesser går langsommere, og 
oksygenbehovet til hjertet reduseres. Pulsen blir 
langsommere og uregelmessig.  

 Ved TP 28-32 grader Celsius er det stor fare for 
hjertestans.  

VEDLEGG 3 



kapillærfylling 
 Normal kapillærfylling tar ca 2 sek hos barn og voksne 

menn, ca3 sek hos voksne kvinner og int 4 sek hos 
eldre.  

 Nedsatt kapillærfylling tyder på nedsatt sirkulasjon  i 
det aktuelle området.  

 Hvordan sjekke kapillærfylling? 
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Væskebalansen 
 60 % av kroppen består av vann 

 Vannet i kroppen er fordelt på tre væskerom: 

2/3 befinner seg inne i cellene, intracellulært (ICV) 

1/3 befinner seg utenfor, ekstracellulært, (ECV) 

Av de 2/3 som befinner seg intracellulært  vil ca 75 % 
befinne seg i vevene (interstitsielt) og 25 % vil befinne 
seg i blodårene (plasmavolumet)  
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Dehydrering  
 Oppstår når kroppens samlede tap av væske over tid er 

større enn væsketilførselen. 

 Kroppen kompenserer –flytte væske fra vev til 
kapillærene 

 Hjertet opprettholder  minuttvolum ved å øke 
hjertefrekvensen. 

 Dersom dette ikke hjelper, faller BT og en har å gjøre 
med en alvorligere grad av dehydrering. 

 OBS: Rask puls og lavt BT kan indikere alvorlig 
dehydrering 
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 Tap av 5-10% av kroppsvæsken = moderat dehydrering 

 

 Tap større enn 15 % kan livstruende tilstand oppstå 
dersom ikke pasienten får behandling 

 

 OBS kraftige og langvarige oppkast/diaretilstander , 
spes hos små barn. 
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 Hypovolemi: en tilstand med for lite sirkulerende 
volum 

 Overhydrering: oppstår ved væskeinntak større enn 
det som nyrene klarer å skille ut. Kretsløpet blir 
overfylt. 

 Hypervolemi: Hos pas med kretsløpssvikt, vil 
overhydrering kunne gi øket blodvolum.  
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Observasjon av pasientens 
sirkulasjon:  
Tilfredsstillende sirkulasjon:  

 BT og P er normal 

 Våken  og adekvat  

 Har normal hudfarge 

 Huden er varm og tørr 

 Normal diurese 
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Ikke tilfredsstillende sirkulasjon: 

 Lavt BT, rask puls. 

 Vanskelig å vekke,  

 Rask og overfladisk resp 

 Blek 

 Kald klam i huden 

 Avtagende eller manglende diurese. 
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”SE” PÅ ”KJENN” PÅ:  
Ved å inspisere og palpere oppnås opplysninger 

om hvordan sirkulasjon til et aktuelt område er. 

 

 Generell iskemi: 

 

 Lokal iskemi:  

 

 Temperatur, fuktighet og elastisitet 

 

VEDLEGG 3 



Hudens tegn 
 Hudfarge; rød hud, hvit hud 

 Hårløshet på legger 

 Hud som er tørr og flasser av 

 Negler som sprekker lett 

 Cyanotisk hud 

 Smerter 

 Sår (sorte sår, venøse sår) 

 Nekrose 

 Hudtemperatur 
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Hudens elastisitet 
 Huden er normalt elastisk 

 Avhenger av væskeinnholdet i hud, som igjen avhenger 
av den sirkulatoriske veskebalansen 

 Væske blir transportert bort fra vevet og til kapilærene. 

 Stående hudfold 
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Hudforandringer ved trykksår 
4 stadier 
 Stadium 0: en liten rød flekk på huden som forsvinner 

ved fingeravtrykk. Smertefullt da sirkulasjonen er 
intakt. Tilstanden er reversibel 

 Fortsatt rød flekk som ikke blekner ved fingertrykk. 
Begynnende vevsskade med inflammasjon. 
Smertefullt, sirkulasjon er intakt og tilstanden er 
reversibel.  

 De neste to stadier oppstår blemme og sår. 
Sirkulasjonen er nå påvirket, og tilstanden er ikke 
reversibel.  
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Andre observasjoner: 
 Slimhinner i munn  

 Tunge 

 Se og kjenn etter hevelser 

 ødemer (opphopning av ekstracellulærvæske i vevet) 

 Et misforhold mellom det hydrostatiske og det 
osmotiske trykket slik at det går mer væske ut av 
sirkulasjonssystemets minste blodkar og ødemer 
oppstår.  
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Prinsipper ved BT måling OBS 
feilkilder: 
 Stetoskopet: Ikke trykk for hardt 

 ”Hvit frakk” hypertensjon. 

 Pasientens leie:  Ligge/sitte/stå 

 Ekstremitetens stilling og posisjon mot underlaget blir 
mest mulig korrekt. 

 BT måles på lett utstrakt arm og underarmen hvilende 
mot underlaget. 

 Obs BT skal ikke måles i en ekstremitet der det er 
innlagt shunt (arteriell og venøs forbindelse) 
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 Hva skjer når kroppen ikke kan opprettholde et 
normalt BT? 

 

 Hva skjer med pulsen? 

 

 Hva skjer med respirasjonen? 

 

 Hvordan er huden? 
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Puls 
 Når vi kjenner på pulsen: Et pulsslag er den 

trykkbølgen som forplanter seg når venstre ventrikkel 
trekker seg sammen og pumper blod ut i arteriene. 

 Pulsfrekvens registreres som antall pulsslag pr minutt 
og samsvarer oftest med hjertefrekvensen. 

 Bruk ikke din egen tommel når du måler puls (du 
risikerer da å telle din egen puls). 

 Pulskvalitetn (fylde bløt, svak, frekvens) 

 Obs diurese  
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Case: 
 Magda er 87 år hun har blitt sengeliggende pga feber 

og pneumoni. Magda har spist og drukket svært lite 
den siste uka. 

 Du observerer: 

 Magda ligger flatt på ryggen i senga. Hun har hevelse i 
beinan, hun er lett cyanotisk på lepper, er kald og bleik 
på hender og føtter, samt en rød flekk på venstre hæl. 

 

Du tenker og utfører følgende tiltak: 
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