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Introduksjon

 

Traumekompendiumet er først og 
fremst rettet mot 
medisinerstudenter i forbindelse 
med undervisning i 
traumebehandling. Det kan også 
være nyttig å lese gjennom for leger, 
ambulansepersonell og annet 
personell som rykker ut på ulykker 
og skader.  

Multitraume er definert som skade på to eller flere 
organsystemer. Ofte får man ikke avklart dette før 
pasienten er undersøkt på traumesykehus. 
Prehospitalt vil man definere det som multitraume 
dersom pasienten har vært utsatt for høyenergi 
med knusning/penetrerende skade i hode, hals, 
bryst, buk eller lår alene. 

På verdensbasis dør 3-5 mill mennesker årlig på 
grunn av traumer, noe som er 10% av alle 
dødsfall.  Det er den 5. hyppigste dødsårsak 
uansett alder, mens i alderen 1-44 år er det 
traumer som tar flest liv. Over 300 millioner 
mennesker pr år trenger medisinsk behandling som 
følge av traumer.  

 

Forberedelse 
Når vi mottar melding, starter forberedelsesfasen i 
oppdraget. Av og til kan meldingen være 
mangelfull, men forsøk likevel å forestille deg hva 
som venter deg på skadested. 

 

 

Bruk tiden aktivt fra første stund på skadested. Vurder sikkerhet, 
skademekanikk, energi og se allerede nå etter tegn til kritisk skadd 
pasient. Planlegg neste trinn- er f eks båren klar når pasienten er 
kommet ut av bilen? 

Prøv å vurdere skademekanikk ut fra de 
opplysningene du har. Har pasienten vært utsatt 
for høy energi? En pasient som har falt 1,5 meter 
og er bevisstløs vil kunne tenkes å ha helt andre 
typer skader enn om han har falt 10 meter. Vet du 
noe om materielle skader? Fartsgrense? Har det 
vært brukt hjelm? Har noen blitt kastet ut av bil? 

Tenk igjennom det du har lært om 
traumebehandling og skadested. Hva er det første 
du gjør når du kommer frem? Hvordan skal du 
undersøke pasienten? Hva gjør du hvis pasienten 
er dårlig? Tenk igjennom hvilke tiltak det kan være 
aktuelt å starte på skadested, og hvilke tiltak som 
evt kan gjøres under transport. Kan det være 
aktuelt å gjøre triage (prioritere pasienter ved flere 
skadde)? Hvor er nærmeste traumesykehus? Er det 
aktuelt å kjøre svært dårlige pasienter til 
lokalsykehus som er nærmere enn 
traumesykehuset? Hvis du rykker ut sammen med 
annet personell, er det lurt å tenke høyt, samt å 
diskutere/fordele arbeidsoppgaver i bilen, for 
eksempel hvem undersøker pasienten? Hvem tar 
akuttsekken? Hvem henter båren? Hvilket utstyr 
skal tas ut av bilen? Hvem gir tilbakemelding? Lag 
en plan for hva du skal gjøre når du kommer frem. 

I noen tilfeller er du selv bedre kjent i området enn 
AMK- operatøren som slår alarm.  Har vi nok 
ressurser på vei? Kan det være aktuelt med 
brannvesen? Klatregruppe? Dykkere? 
Luftambulanse? 

 

På skadested 
Prøv å bruke de siste sekundene før du går inn på 
skadested til å roe deg ned. Gå, ikke løp. Du er 
avhengig av roen til å kunne få oversikt og til å 
gjøre gode vurderinger. I tillegg vil din grad av ro 
kunne påvirke hele arbeidet på skadested ved at 
også kollegene dine blir rolige. 

Tenk på hvor du parkerer. Ved trafikkulykker er det 
viktig at brannvesenet har god plass til sine biler 
og utstyr rundt vrakene for å kunne frigjøre 
eventuelt fastklemte personer.  

Når du går inn på selve skadestedet er det viktig å 
tenke sikkerhet, både egen sikkerhet og sikkerhet 
for pasienten. Det kan være en trafikkulykke på et 
uoversiktlig sted, det kan være skadelige gasser på 
stedet, det kan være bevæpnede voldsmenn osv.  
Hvis man er i tvil om det er noen fare ved å gå inn 
på skadestedet, må man forsikre seg om at 
skadestedet er sikret. Ved trafikkulykker der 
brannvesenet er kommet frem, er det lurt å gå 
direkte til Fagleder Brann for å få avklart dette. 
Også politi på stedet vil kunne hjelpe til med 
sikringsarbeidet. 

Det vil alltid være en viss grad av kaos på et 
skadested. Er du lege, vil du gå inn som ”fagleder 
helse”, og det er viktig å holde oversikten. Dette 
betyr at du ofte ikke vil ha mulighet til å gjøre alt 
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selv, men at du må sette andre til å utføre 
oppgaver. 

Ta ledelsen, gi klare beskjeder. Få øyenkontakt 
med den du gir beskjed til, bruk navn hvis du 
kjenner personen, gi også gjerne et klapp på 
skulderen. Den som får en beskjed, bør svare ved 
å gjenta beskjeden slik at han viser at han har 
forstått det som er blitt sagt og at det blir utført. 
Dette kalles ”closed loop kommunikasjon”.  

For AMK-sentralen som styrer oppdraget, og 
traumeteamet inne på sykehus, er det viktig at det 
gis gode tilbakemeldinger. Er det flere skadde og 
større hendelser, kan man ved ankomst kort melde 
tilbake førsteinntrykk der man angir antall 
pasienter og hvor mange av disse som virker hardt 
skadd, evt hvilke typer skader. Dette for at AMK 
tidlig skal få vurdert evt ytterligere ressursbehov, 
samt at andre ressurser på vei kan forberede seg. 

Senere avgis en mer detaljert tilbakemelding om 
hver pasient. 
Den mer detaljerte tilbakemeldingen gis vanligvis 
under transport og bør inneholde punktene som 
angitt under. Det er også greit å angi tidspunkt for 
ankomst sykehus. 

 

 

 

 

 

Ha radiodisiplin, gi korte og nøyaktige 
tilbakemeldinger. Gir man mer informasjon enn 
nødvendig over radio blir det bare forvirrende. 

 

Energivurdering 
Pasientens skader må sees i sammenheng med den 
energimengden han har måttet absorbere i det 
aktuelle traumet.  

Når det gjelder bilulykker kan man i dag ha en 
tendens til å overvurdere energinivå når man ser 
en ”knust front”. For ikke mange år siden var dette 
ensbetydende med høy energi. Mer moderne biler 
er imidlertid bygget nettopp for at fronten skal bli 
deformert og på den måten begrense energi som 
må tas opp av pasienten. Det er derfor viktig å 
merke seg at det er skader på selve kupeen vi ser 
etter. I praksis vises dette ofte ved at dørene sitter 

fast/ ikke passer i døråpningene lenger.  Legg også 
merke til om airbag er utløst og om det har vært 
brukt bilbelte. I moderne biler er det 
beltestrammere, hvis beltene har vært i bruk ser 
man dette ved at beltene henger med slakk og lar 
seg ikke trekke ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil med skade som tilsier mistanke om personskade. A-
stolpe er forskjøvet bakover slik at døren ikke passer 
lenger 

 

 

Når man har undersøkt pasienten, meldes 
tilbake pasientens tilstand. Det som skal 
meldes, er: 

• Pas’ kjønn og alder (ca) 

• Bevissthetsnivå 

• Respirasjon (stabil/ustabil, 
respirasjonsfrekvens) 

• Sirkulasjon(stabil/ustabil, pulsfrekvens) 

• Synlige/mistenkte skader 

 

En del kriterier har blitt satt opp der man 
erfaringsmessig vil kunne forvente å finne 
pasienter med mer alvorlige høyenergetiske 
skader: 

• -Deformert bilkupe  
• -Person kastet ut av bil 
• -Annen person i bilen drept 
• -Fotgjenger kastet opp i luften eller opp 

på bilen 
• -Påkjørte barn >30km/t 
• -Fastklemt pas 
• -Fall> 5m 
• -MC ulykke der sykkel og pasient har 

skilt lag 

Ofte blir det i tillegg en subjektiv vurdering av 
energi. 
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Oksygentransport 
 

All traumebehandling har som hovedmål å hindre 
at pasienten havner i ”oksygengjeld”. Celler som 
ikke får oksygen, vil starte anaerob forbrenning 
med laktatdannelse. I første omgang gir dette 
pasienten en metabolsk acidose. Etter hvert vil 
viktige bestanddeler av cellemembran svikte pga 
energimangel, intracellulær Ca2+ stiger og cellene 
vil kunne dø.  Vårt mål er derfor å opprettholde 
cellenes O2 tilbud samt å passe på at forbruket av 
O2 er minst mulig. 

Vevenes O2 tilførsel avgjøres av: 

1) Arterielt O2 innhold 
2  Cardiac output (CO),  hjerteminuttvolum 
3) Vevsflow lokalt (for eksempel hodeskade med 
økt intracerebralt trykk) 

 

 

 

 

Cellenes O2 forbruk øker ved at pasienten stresser, 
for eksempel av smerter, at han fryser (skjelving 
øker forbruk kraftig), av alle typer økt 
muskelarbeid som dyspne osv. 

Ha dette i bakhodet når du leser resten av 
kompendiet. Hele vår behandlingsmulighet spiller 
på å vedlikeholde arterielt O2 nivå, vedlikeholde 
hjerteminuttvolum, minke tap av hemoglobin, 
optimalisere vevsflow lokalt, for eksempel ved en 
hodeskade, og å holde forbruk nede. 

 

Pasientundersøkelse                                                               
Traumebehandling handler om å identifisere kritisk 
skadde pasienter, utføre livreddende førstehjelp på 
disse og få dem raskt til sykehus. Det viktigste 
verktøyet vi har til dette, er traumeundersøkelsen.  

Denne undersøkelsen er selve nøkkelen til videre 
håndtering av pasienten. Dersom det slurves her 
vil man fort bli i tvil både om prioritering og 
behandling. Det er viktig å trene regelmessig på 
dette, og undersøkelsen skal utføres på samme 
måte og i samme rekkefølge hver gang.  

Det er viktig at man palperer bestemt når man 
undersøker slike pasienter. En alt for lett hånd vil 
ikke gi smerterespons og heller ikke avdekke 
skader i bløtdel og benvev.  

I sammenheng med dette, anbefales det også å 
trene på bruk av lærdalsbag med maske. 
Lærdalsbagen er kanskje det viktigste verktøyet i 
selve pasientbehandlingen. Det er fullt mulig å 

ventilere venner eller kolleger, gjør dette 
regelmessig!  Øv også på å ta hoveddelene fra 
hverandre og sette dem sammen- slikt utstyr har 
en tendens til å falle fra hverandre når det passer 
aller dårligst. 

Med systematisk trening gjør man en god 
traumeundersøkelse på 2 minutter. Dette gjør oss 
ikke bare i stand til å avgjøre om pasienten er 
kritisk skadd eller ikke, men også om sannsynlige 
årsaker til den eventuelle kritiske tilstanden. Dette 
trenger vi når vi skal behandle pasienten.  

For eksempel vil en sirkulatorisk ustabil pasient 
hvor traumeundersøkelsen avdekket thoraxskade 
og sideforskjell ved auskultasjon gi mistanke om 
trykkpneumothorax. Første behandlingstiltak blir 
da å punktere thorax.  

Hvis derimot undersøkelsen avdekket en øm buk, 
er gjerne behandlingen transport uten opphold og 
evt væskestøt underveis- se senere i heftet om 
væskebehandling. Uten traumeundersøkelsen 
hadde man ikke kunnet skille disse.  

Det er også nyttig informasjon til traumesykehuset 
som skal ta imot pasienten. Hvis du melder inn 
sirkulatorisk ustabil pasient med thoraxskade vil 
man ha thoraxkirurg tilgjengelig i mottak, hvis man 
mistenker blødning i buken trenger man en 
gastrokirurg.  

De minuttene man bruker på denne undersøkelsen 
på skadestedet kan derfor bli svært verdifull både 
for din egen behandling av pasienten og i det 
videre intrahospitale forløpet.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 tilførselen (DO2) kan uttrykkes ved: 

DO2= [(1,34x Hb x SaO2/100)+(PaO2 x 0,0225) x 10 x CO 
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Traumeundersøkelsen kan også godt foretas mens pasienten sitter i 
et bilvrak, og vil gi verdifull informasjon om hvilke prioriteringer som 
skal gjøres hos pasienten i den videre håndteringen. 

 
Etter å ha skissert hovedmomentene i 
traumeundersøkelse, vil vi nå gjennomgå 
undersøkelsen og eventuelle funn mer detaljert. 
 
 

A-luftvei 
 

Ufri luftvei kan være lett å overse, pasienter kan 
godt ha pustebevegelser uten å få luft i seg.  
Luftveien åpnes best ved å bruke kjevetak. Dette 
utføres ved å ta godt tak bak kjevevinkelen med 
begge henders ringfinger/langfinger og tomlene på 
hakespissen. Man har da et godt tak i selve 
underkjeven, og kan åpne munnen litt før 
underkjeven føres frem. 
Fremmedlegemer i munn fjernes.  
 
Pasienter med oppkast eller mye blod i munnhule, 
har en truet luftvei. Man må da vurdere å legge 
pasienten over på siden eller suge i svelget. 
 
Legg samtidig merke til smerterespons på  
kjevegrepet: Åpner pas øynene? Lager han lyder? 
Avvergebevegelser? Slik kan man i løpet av de 
første sekundene av undersøkelsen kartlegge 
nøyaktig pasientens bevissthetsnivå. En bevisstløs 
pasient er ikke i stand til å beskytte luftveiene sine, 
og er utsatt for aspirasjon. 
 
Når man har fått litt trening i traumeundersøkelse, 
bør man også merke seg om huden er kald eller 
klam allerede på dette punktet. 
 
Man går ikke videre i undersøkelsen før pasienten 
har fri luftvei og puster tilstrekkelig selv eller 
ventileres. I praksis etableres oftest O2 tilførsel før 
man forlater hodeenden- se under. 
 

Traumeundersøkelsen 
Mens du går mot pasienten:  

Er pasienten våken? Livløs? Blek? Synlige skader? 
Pustebevegelser? Andre bevegelser?  

Med litt erfaring vil man allerede her begynne å gjøre seg opp en 
mening om pas er kritisk skadd eller ikke. Er pasienten våken, spør 
du om han har vondt noe sted. Er han våken og i stand til å snakke, 
kan du gå ut fra at luftveiene er under kontroll, i hvert fall i 
øyeblikket. 

A: luftvei:  
Hvis pas ikke er våken, tas kjevegrep, se evt inn i munnhule etter 
blødning og fremmedlegemer. Surkling? Se etter smerterespons, 
kjevegrep gjør vondt!  
 
B-Pust:  
Bøy deg ned og føl/hør etter pust samtidig som du ser nedover 
thorax etter pustebevegelser.  
Vurder respirasjonsfrekvens og dybde.  
Se etter sideforskjell i pustebevegelsene, hør etter surkling.   
 
C-Sirkulasjon: 
Det er viktig å finne ut om pasienten har pågående blødning eller 
trykkpneumothorax som kan påvirke sirkulasjonen. Dette gjør vi 
ved å se om sirkulasjonssystemet viser tegn til å svikte, og ved å 
lete der vi vet pasienten kan ha skjulte skader.  
Større ytre, synlige blødninger stanses. 
Ta på huden. Blek? Kald? Klam?  
Ta pulsen i a. carotis og a. radialis. Er radialispuls tilstede? 
Frekvens? Overflatisk eller fyldig? 
Thorax, buk og bekken avdekkes.  
Inspiser hals: Unormalt store halsvener?  
Se så på thorax. Synlige skader? Vurder igjen 
respirasjonsbevegelser, er disse symmetriske? Lytt på sideflatene 
av thorax etter ulik respirasjonslyd. Perkuter hvis lydforholdene 
tillater det. Palper over thorax. Brudd costa, sternum eller 
clavicula? Krepitasjoner? Subkutant emfysem?  
Test stabilitet anterioposteriort (over sternum) og lateralt (press 
sideflatene sammen). Smerterespons? 
Se videre på buk, ytre tegn til skader? Palper subcostalt på begge 
sider og midt i buken. Oppfylninger? Smerterespons? Er buken 
stram? 
Se over bekkenet etter skader. Palper på samme måte som over 
thorax og buk, unngå stabilitetstesting. Smerterespons?  
Kjenn til slutt over lårben og overarmer. Er det hevelser eller økt 
konsistens? Er det akseknekk? Instabilitet? Smerterespons? 
Ved brudd i overarm, tenk thoraxskade. 
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Kjevetak. Fingrene plasseres bak kjevevinkelen, kjeven føres frem til 
et underbitt.  Man oppnår fri luftvei og sjekker samtidig 
bevissthetsnivå med smerterespons.Hos traumepasienter skal 
nøytralposisjon i nakken vedlikeholdes. Tomlene er fri til å evt åpne 
munn eller holde maske  

 

B-respirasjon 
 

Tell respirasjonsfrekvensen på pasienter som 
puster selv. Normal frekvens er ca. 12-16/min. Ved 
langsom respirasjon (< 8/min) og samtidig 
bevisstløs bør man som hovedregel assistere 
ventilasjonen. Ved hurtig respirasjon ( >30/min) 
vurder om den bør assisteres, spesielt ved 
mistanke om store skader i brystveggen som gjør 
at pasienten ikke klarer å danne undertrykk. Prøv 
også å vurdere dybden på respirasjonen. Pustes 
det normalt, dypt eller overfladisk? 
Surklelyder?Assymetri?    
 
Inndragninger kan tyde på ufri luftvei, da må man 
gå tilbake til ”A”-punktet over. 
 
Spør om det er tungt å puste hvis pasienten er 
våken, og  se etter smerterespons når du tester 
stabilitet i thorax. 
 
Alle hardt skadde traumepasienter skal ha O2 
tilskudd. Vær oppmerksom på at assistert 
ventilasjon kan gi fall i blodtrykk hos pasienter med 
livstruende blødninger selv om thorax er uskadet. 
Har man i tillegg en pnaumothorax, vil pasienten 
kunne få en svært rask forverring, se under pkt 
«thorax» Gis det oksygen på maske, må O2-flow 
være >6 l/min.  
 
 
 
 

 
 
Å skaffe fri luftvei, sørge for at pasienten er normalt ventilert og 
hurtig transport til sykehus er sannsynligvis de viktigste tiltak for 
overlevelse hos hardt skadde traumepasienter. Bildet viser teknikk 
ved vanskelig maskeventilasjon der personellet som holder masken 
bruker begge hendene til dette, og får hjelp av en kollega til selve 
ventileringen med lærdalsbag.  

 
C-sirkulasjon 

 
Legg godt merke til hvordan huden er sirkulert. Er 
pasienten blek, kaldsvett eller klam?  
 
Dette er tegn på at kroppen oppfatter at man har 
for lite blod i blodbanen, og omdirigerer blod fra 
hud til mer vitale organer. På unge pasienter kan 
disse symptomene være eneste tegn på 
sirkulasjonssvikt. Puls og systolisk blodtrykk vil 
kunne holde seg normalt langt ut i forløpet til det 
plutselig havarerer. 
 
Hos noen pasienter vil man kunne se en økning i 
diastolisk trykk før det systoliske trykket faller; 
dette er et uttrykk for at kroppen ”skrur opp ” 
motstanden i kartreet pga hypovolemi. 

 
Økt respirasjonsfrekvens kan også være et viktig 
symptom på at sirkulasjonen ikke er tilstrekkelig. 
Man vil da ha vev som ikke er tilstrekkelig 
oksygenert, dette vil forbrenne energi anaerobt og 
det vil dannes laktat. For å kompensere for 
synkende pH i blodet (metabolsk acidose), puster 
pasienten mer for å kvitte seg med CO2. 

 
Kjenn etter radialispuls. Hvis denne kan palperes, 
kan man anta at pasienten har 80-90 mmHg i 
systolisk trykk. Lyskepuls kan kjennes ned til ca 
60-80 mmHg, carotispuls forsvinner ved ca 50-60 
mmHg. Dette er tommelfingerregler med betydelig 
variasjon. 
 
Lavt blodtrykk og høy pulsfrekvens er et tegn på at 
det er lite blod i blodbanen. Hjertet fylles dårlig, 
det vil da få dårligere slagkraft og slagvolum. For å 
opprettholde hjerteminuttvolum, kompenserer det 
ved å øke frekvensen.  
 
Vær også oppmerksom på mentale endringer som 
oppstår når pasienten begynner å bli dårlig 
sirkulert.  Angst, frykt eller aggresjon kan være 
typisk, evt at pasienten begynner å bli urolig og 
”plukkete”. Eksempel på dette er pasienten som 
plutselig ikke lenger tolererer å ha O2 maske på 
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seg. Dette er tegn på dårlig sirkulert pasient til det 
motsatte er bevist! 
 
Stol på funnene du gjør på skadested.  Hvis du ikke 
greier å kjenne puls, er det fordi pulsen er svak, 
ikke fordi pasienten er overvektig, du er klønete 
eller ikke har kjent godt nok etter. Dette gjelder 
selv om noen har målt et normalt systolisk trykk!  

 
Etter å ha vurdert sirkulasjonen, er neste punkt å 
lete etter skjulte blødninger og eventuelt 
pneumothorax.  Ut fra det man finner her, vil man 
også hos normalt sirkulerte pasienter til en viss 
grad kunne forutsi om de er i fare for å gå inn i 
sirkulasjonssvikt.  
 
Hos påvirkede pasienter vil man lete etter årsaken 
til problemet, enten for å løse det, eller for at 
kirurg inne på sykehus raskest mulig skal kunne 
ordne opp i problemet. 
 
 
 

Ytre blødninger 
 
Det kan være vanskelig å stoppe store ytre 
blødninger. 1/3 av de som dør i krig dør av ytre 
komprimerbar blødning. Også sivilt vil man kunne 
komme i slike situasjoner i forbindelse med 
våpenrelatert vold, ulykker og terror. Områder som 
gir de største ytre blødninger er hals, axille, lysker 
og ekstremiteter. Skader på torso vil stort sett gi 
indre blødninger. Det første man gjør ved stor ytre 
blødning er å trykke direkte mot såret. Bruk begge 
hender og trykk med håndflaten, bruk vekten av 
overkroppen. For best effekt trykk mot 
underliggende vev, helst mot knokkel. For å øke 
effekten av trykket kan man fylle sårhulen med 
gasbind. En annen gjør klar gasbindet (ruller ut) 
mens man holder presset, slipper kort og fyller 
raskt på med gasbind og fortsetter trykket med 
hendene. Dette trykket holdes minst 10 min (for å 
unngå å ødelegge koagelet) før man evt erstatter 
trykket med trykkbandasje. 
 
Hvis man ikke får rask kontroll på blødningen ved 
direkte trykk, kan man skifte til indirekte trykk, 
hvor man presser mot arteriene i lyske eller 
axille,proximalt for blødningen. Alternativt kan man 
legge på tourniquet. Tourniquet MÅ være så stramt 
at det stopper arteriell forsyning til ekstremiteten, 
ellers øker blødningen! Man må være klar over at 
dette kan være veldig smertefullt. 
 
 

Thorax 
 
Pneumothorax er en tilstand hvor det lekker luft 
inn i brysthulen. Luften kan komme innenfra 
gjennom en rift i lungen eller utenfra gjennom 
skade i brystveggen.  
 
Lungen vil da pga sine elastiske egenskaper trekke 
seg i sammen. Den vil ikke utspiles som normalt 
når man trekker pusten, og vil dermed heller ikke 
ventileres normalt. Klinisk kan pasienten være 
dyspneisk og cyanotisk. 
 

Oftest er en pneumothorax lokalisert til en side, 
det vil da være nedsatt respirasjonslyd på den 
skadde siden når man sammenligner med frisk 
side. Brystveggen har ikke lenger kontakt med 
lungevev, men ligger kun mot et luftfylt hulrom. 
Ved perkusjon vil det være hypersonor lyd; som å 
slå på en tromme. Pneumothorax kan også 
forekomme på begge sider og vil da ofte være 
vanskeligere å oppdage pga manglende 
sideforskjell i respirasjonslyd. 
 
Noen pasienter vil få luftlekkasje ut i huden. Dette 
sees i form av hevelse som ”knitrer” når man tar 
på den, som å klemme en pose potetmel. Dette 
kalles subcutant emfysem. 
 
Åpne brystveggsskader vil gi dårlig respirasjon på 
pasienter som puster selv. Når de trekker pusten, 
vil luft gå inn hullet i brystveggen i stedet for 
nedover i lungene. Det anbefales derfor å dekke 
slike defekter med en firkant av plast som går godt 
utenfor skaden, der man teiper mot hud på tre av 
fire langsider. På den måten vil man hindre at luft 
trekkes inn samtidig som luft som samler seg i 
brysthulen slippes ut. 

Har man multiple ribbensbrudd, kan brystveggen 
bli så bløt at den synker inn når pasienten trekker 
pusten(paradoksal respirasjon), og lungen vil bli 
dårlig ventilert. 

Lungekontusjon er en annen relativt hyppig tilstand 
som vil kunne gi takypne (rask pust), dårlig 
oksygenering og nedsatt respirasjonslyd på affisert 
side. Dette er en slags knusning av lungevev som 
fører til konsolidering av lungen med ødemvæske 
og blod. Dette skjer vanligvis over noe tid, men 
kan også komme nokså brått ila den første 
halvtimen. Lungekontusjon vil kunne skilles fra 
pneumothorax ved funn av økt perkusjons-
dempning på affisert side.  

Hematothorax (Blødning i thorax) kan gi akkurat 
samme symtpomer og funn som lungekontusjon, 
men pasienten vil i tillegg oftest ha symptomer på 
blødningssjokk. 

En sjeldnere årsak til sideulikhet i respirasjonslyd 
er diafragmaruptur der abdominalorganer hernierer 
inn i thoraxhulen. Skaden sitter vanligvis på ve 
side da hø side er noe mer beskyttet av leveren.   

Behandling for alle disse tilstandene er assistert 
ventilasjon.  Vær imidlertid oppmerksom på fare 
for utvikling av trykkpneumothorax, se neste 
avsnitt. 
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Pneumothorax. Det har kommet luft i mellom lungen og 
brystveggen. Lungen klapper i sammen pga sine elastiske 
egenskaper fordi den ikke lenger har feste til brystveggen. Den vil 
ikke utvides som normalt når pasienten trekker pusten, og lungen 
vil ikke lenger fungere slik den skal. 
 
 

Trykkpneumothorax 
 
Av og til vil hullet som har sluppet luft inn i 
brysthulen ha en ventileffekt, dvs luft kan kun 
passere i en retning. Hver gang man trekker 
pusten, trekkes luft inn i brysthulen uten at den 
går ut igjen når man puster ut. På denne måten 
”pumper” man opp trykket inne i brysthulen. 
Samme effekt vil man kunne få ved overtrykks-
ventilering av pasienten. 
 
Det økte trykket vil presse sammen de store 
karene inn til hjertet som igjen vil bli dårlig fylt og 
gi minket hjerteminuttvolum som ved en alvorlig 
blødning. I tillegg vil selve hjertet bli presset 
sammen slik at det ikke greier å fylle seg med blod 
i diastolen. Trykket i thorax vil hindre at 
halsvenene dreneres for blod. De store karene på 
halsen vil derfor være struttende dersom pasienten 
ikke i tillegg er utblødd. 
 
 
 

 
 
Trykkpneumothorax. Lufttrykket på den affiserte siden kan bli så 
høyt at organene forskyves til motsatt side. Blodtrykket faller fordi 
de store venene i brysthulen klemmes av og blodstrømmen inn til 
hjertet hindres. Trykket kan også ha en direkte effekt på hjertet ved 
at dette presses sammen uten mulighet for å utvide seg, og 
pumpefunksjonen stoppes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dersom pasienten er sirkulatorisk alvorlig påvirket 
og du finner tegn til pneumothorax, SKAL thorax 
avlastes umiddelbart og før man starter transport, 
og FØR man starter på evt ventilering. 
 
Det er imidlertid sjelden at en trykkpneumothorax 
gir sirkulatorisk påvirkning hos selvpustende 
pasienter.-I starten vil det vanligvis være de 
respiratoriske symptomene som dominerer, så hvis 
en selvpustende pasient er sirkulatorisk ustabil, 
tenk også blødning!  
 
Avlasting av trykkpneumothorax gjøres ved å 
stikke en grov venflon i 2. interkostalrom lateralt 
for medioklavikulærlinjen på affisert side. Det 
ligger arterier på undersiden av hvert ribben. For å 
unngå å lage blødninger i disse, stikkes rett i 
overkant av ribben. Lettest er det om man stikker 
rett på 3.ribbe og ”prikker” seg opp i overkant av 
benet før man går inn. Venflonen stikkes vanligvis 
helt inn. 
 
 
 

 
 
 
Innstikk ved nåleavlasting: 2. Intercostalrom er definert som 
mellomrommet under  2.costa. Den øverste ribben som kan 
palperes, er vanligvis 2.costa. Er det vanskelig å definere dette, 
utgår 2. ribbe fra  angulus sterni, dvs leddet mellom manubrium og 
corpus sterni som kan kjennes som en liten forhøyning ca ¼ 
nedover sternum fra halsgropen. Man stikker så direkte på 3. costa 
og ”prikker seg” like i overkant av denne. 
Man skal ikke stikke medialt for en tenkt loddrett linje fra midten av 
kragebeinet, medioklavikulærlinjen. 
 
 
Legg merke til om det siver luft ut når du fjerner 
mandrengen. Dersom pasienten har en 

Oppsummert er symptomer på trykkpneumothorax  
• Cyanose 
• Dyspne 
• Takykardi 
• Hypotensjon 
• Halsvenestuvning 
• Sideforskjell i respirasjonslyd 
• Hypersonor perkusjonslyd på affisert 

side 
• Angst  
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trykkpneumothorax, vil han nå bli bedre dersom 
venflonen ligger på plass.  
 
Disse nålene har imidlertid en tendens både til å 
dislosere og til å gå tett. Dersom pasienten igjen 
blir dårligere, stikker man derfor en ny nål lateralt 
for den man allerede har.  Dette kan man måtte 
gjenta flere ganger under transport. 
 
På en del pasienter vil ikke de største venflonene 
(4,5 cm lange) rekke inn til pleurahulen. Dette kan 
skyldes fett og/eller tykk pectoralismuskulatur. 
Hvis man har mistanke om trykkpneumothorax og 
man ikke får luft ut når man stikker 
midtclaviculært, kan man forsøke i fremre 
axillærlinje i 4. – 5. intercostalrom. Dette vil 
vanligvis tilsvare mammillehøyde. 
 
Dersom man tar feil og stikker på en pasient som 
ikke har pneumothorax, vil man få en 
pneumothorax når venflonen ligger på plass.  I 
utgangspunktet skal dette ikke gi 
trykkpneumothorax siden en åpen venflon vil slippe 
ut trykk som bygges opp. Man må imidlertid ha 
beredskap for å stikke på nytt dersom nålen skulle 
dislosere eller gå tett. 
 
 
 

Abdomen 
 
Merk deg spesielt om pasienten angir smerter ved 
palpasjon av buken. Se på ansiktet mens du 
palperer, se etter smerterespons  
 
Muskulær ”defense” kan være eneste funn i en buk 
som blør, det kan ta tid før peritonitt utvikles. Det 
skal dessuten svært store blodmengder til i fri 
bukhule for at bukomfanget økes merkbart.  
 
Blødning i milt- eller leverkapsel som ikke har 
rupturert kan noen ganger palperes som en 
oppfylning under costalbuen. 
 
Husk på skademekanikk når du undersøker buk. Er 
det høy energi? Har pasienten hatt direkte traume 
mot buken, for eksempel et sykkelstyre? 
 
 

 

Bekken 
 
Stabilitetstesting av bekken har tidligere vært 
vanlig ved trauemundersøkelse. Det innebærer 
imidlertid risiko for å forverre en evt skade. 
Samtidig har det vist seg at selv blant erfarne 
ortopeder er det liten sensitivitet på funn av 
patologi. Stabilitetstesting anbefales derfor ikke 
lenger. 
 
Se etter smerterespons og be pasienten om å 
bevege/løfte beina. 
 
Bekkenet avdekkes og inspiseres. Se etter 
feilstillinger, ytre skader. Palper over 
bekkenområdet, legg merke til eventuell 
smertereaksjon. Be evt pasienten om bevege/løfte 
beina. 
Bekkenskader kan på kort tid gi dødelige blodtap. 
Ytre kompresjon vil til en viss grad kunne minke 

blødning. Hos pasienter med mistenkt 
bekkenskade, skal bekkenet derfor komprimeres. 
 
Dette kan gjøres med spesialinnretninger som er 
tiltenkt formålet, eller med et laken som strammes 
rundt bekkenet.  
 
Det er viktig at kompresjonen legges over 
trochanter major- blir den liggende for høyt vil den 
kunne forverre tilstanden. For å spare en 
forflytning kan det være lurt å legge klar 
bekkenkompresjon før pasienten tas over på båre. 
 

 
Oppstramming av bekkenkompresjon type SamSling. Et tydelig 
”klikk” varsler når beltet er passe stramt. 
 
 
 

Proximale ekstremiteter 
 
Femurfrakturer kan blø opptil 1,5-2 liter på hver 
side. Disse kan vise seg via akseknekk, 
smerterespons eller økt konsistens og omfang i 
låret.  
 
Også humerusfrakturer kan blø mye. Vær 
oppmerksom på at brudd i overarmsben kan være 
en markør på at pasienten har mottatt en del 
energi, og at skaden er assosiert med andre skader 
i thorax og buk.  
 
Feilstillinger grovreponeres før transport, gjerne i 
forbindelse med overflytting av pasienten til 
transportunderlag. 

 
 

D-Disability 
 

Pasienter med hodeskade vil ofte ha nedsatt 
bevissthet. Alle pasienter med nedsatt bevissthet 
skal scores i Glascow Coma Scale. Det kan være 
vanskelig å huske de eksakte verdiene for ulik type 
respons, men legg merke til:  

-Åpning av øyne: Spontant? På kommando? På 
smertestimuli? Ingen respons? 

-Verbal respons: Orientert? Forvirret? Enkelte 
ord? Lyder? Ingen? 
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-Motorisk: Beveger pas seg på kommando? 
Målrettet bevegelse? Tilbaketrekking fra smerte? 
Fleksjon ved smerte? Ekstensjon ved smerte? 
Ingen? 

 
Husker man ikke tallverdiene, kan man beskrive 
funnene ord. Scoringen har praktisk verdi da 
pasienter med GCS≤8 pr def har en ubeskyttet 
luftvei og skal intuberes så snart anestesikyndig 
personell tar hånd om pasienten. Registrering av 
GCS bør helst gjentas hvert 5. – 10. minutt. Husk 
også på å undersøke pupillereflekser -og størrelse; 
endringer her vil kunne gi informasjon om 
trykkøkning intracerebralt. Undersøk på bevegelse 
og kraft i alle 4 ekstremiteter, spontanbevegelse 
gir viktig info også hos ikke bevisste pasienter. 

 
Behandling av hodeskader prehospitalt 
baserer seg på å hindre at skaden som 
allerede har skjedd skal forverres ytterligere 
pga hypoksi og/eller hypotensjon.  
 
Celleskade intrakranielt kan gi ødemdannelse med 
påfølgende trykkøkning fordi kraniet ikke har noen 
ekspansjonsmulighet. Med økt intrakranielt trykk 
trengs høyere MAP (middelarterietrykk) for å få 
sirkulert hjernen. I friske hjerner finnes et 
autoreguleringssystem som sikrer normal blodflow 
over et stort blodtrykksintervall. I skadde hjerner 
kan blodflow bli mer direkte avhengig av det 
aktuelle blodtrykket, og hjernen blir ekstra sårbar 
for hypotensjon 
 
Ideelt sett bør pasienter med hodeskade ha et MAP 
på > 90 mmHg. I teorien kan man da få 
blodgjennomstrøming i hjernen (IBF) adekvat selv 
om intrakranielt trykk (ICP) ligger opp mot 20-30 
mm Hg. (IBF=MAP-ICP). Det lar seg ikke alltid 
gjøre å få til dette uten bruk av vasoaktive 
medikamenter, men man bør forsøke å 
optimalisere preload med væskestøt så lenge 
pasienten responderer med økning i BT. Hos 
multitraume-pasienter med hodeskade kommer 
man i et dilemma hvor man ikke vil ha for høyt BT 
pga blødningsfare, men samtidig ha høy MAP mtp 
IBF. Dette kommer vi tilbake til senere under 
”væskebehandling”.  
 

 
Bildet illustrerer 5 typer herniering: a) herniering under falx cerebri. 
b) Uncus og hippocampus hernierer ned i tentoriet. Dette kan gi 
press lokalt på 3.hjernenerve og forårsake pupilledilatasjon på 
samme side. c) Sentral herniering ned i tentoriet. d) Herniering 
gjennom defekt i kraniet e) Cerebellar tonsillene hernierer ned i 
foramen magnum.  

En annen viktig reguleringsmekanisme for flow er 
CO2 nivå i blodet. Høy CO2 øker mens lav CO2 

minker cerebral blodflow. Ofte puster disse 
pasientene dårlig, og med CO2 økning og 
påfølgende kardilatasjon i hjernen vil intrakranielt 
trykk kunne stige ytterligere.  
 
Det er derfor svært viktig at disse pasientene ikke 
bare oksygeneres godt, (SaO2 må være over 90%!) 
men skal være normoventilert. Alle slike pasienter 
som ikke puster normalt, skal assisteres med 
ventilasjonen. Har man kapnograf, bør endetidal 
(ET) CO2 ligge mellom 4,5-5,5 kPa. Har man ikke 
kapnograf så ventilerer man ca 12/min, (dvs hvert 
5. sekund) 
 
Det er også viktig å unngå at vi hyperventilerer 
pasienter som ikke puster selv. Området i hjernen 
rundt primærskaden er gjerne marginalt sirkulert. 
Ved hyperventilering reduserer man CO2, med 
intracerebral vasokonstriksjon og redusert blodflow 
som reslutat. Dermed kan det marginalt sirkulerte 
området bli skadet.  
 
Pasienter som viser tegn til cerebral herniering i 
form av fallende GCS (i forhold til første 
registreringen) og/eller utvikling av dilatert(e) 
pupill(er) skal imidlertid hyperventileres. I dette 
tilfellet er det for å forsøke og unngå en 
tamponering. Hvis man bruker ETCO2 monitorering 
er hyperventilering her definert som ETCO2 < 4,5 
kPa, og man bør unngå verdier under 4 kPa. Hvis 
man ikke monitorerer ETCO2, hyperventilerer man 
voksne ved å ventilere med en frekvens på ca 
20/min. 
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 Immobilisering 
 
Det er i den senere tid kommet en økende 
bekymring mot immobilisering generelt, og bruk av 
nakkekrage spesielt. Grunnen er at man ikke har 
klart å vise noen nytte av bruk av nakkekrage, 
men mer bekymringsfullt er en økende mengde 
dokumentasjon på uheldige sider ved bruk av 
nakkekrage. Kort oppsummert er de uheldige 
sidene ved nakkekrage: 
 

1. Kan gjøre en nakkeskade verre pga økt 
bevegelse av deler av nakken når man har 
på nakkekrage  

2. Det er mer nevrologisk utfall hos pasienter 
med spinalskader som får rutinemessig 
nakkekrage kontra de som ikke får 
nakkekrage 

3. Det øker det intracranielle trykket (ICP) 
pga redusert venøs retur fra hodet, som 
er skadelig for bevisstløse pasienter 

4. Det kan gjøre det vanskeligere å gi fri 
luftvei/ventilere pasienter 

5. Det gir økt aspirasjonsfare  
 

I tillegg er de aller fleste skadene som er 
nevrologisk ustabile, biomekanisk stabile. 
 
Ut fra dette bør man tenke på hvordan man ønsker 
å transportere de ulike traumepasientene mtp 
immobilisering, og man må skille mellom våkne og 
bevisstløse pasienter.  
 
Våkne pasienter vil for det første kunne si om de 
har problemer med nakke/rygg og smerter, og de 
vil ved skade holde nakken i ro pga smerter og 
muskelspenninger. De trenger derfor ikke andre 
tiltak enn å ligge på rygg på en båre, med en 
vanlig pute, evt et brettet teppe som legges som 
en støtte rundt hodet.  
 
Bevisstløse pasienter transporteres på rygg hvis de 
er intubert, noe som oftest krever narkose. Hodet 
ligger på en pute, og det legges et rullet teppe som 
støtte rundt hodet for å redusere bevegelsene 
under transport. 
De som ikke er intubert skal transporteres i 
traumesideleie, som er et modifisert sideleie hvor 
de legges på siden vha «log-roll» for å holde stabil 
columna. Så bygger man opp med tepper el.l. 
under hodet, mellom beina og evt underflanken for 
at columna skal ligge i rett linje. 
 
I begge transportalternativene for bevisstløse så 
bør man ikke bruke nakkekrage, spesielt mtp økt 
ICP. Det er også godt dokumentert at hvis man 
ligger immobilisert på båre, så utgjør ikke 
nakkekrage noen form for tilleggsstabilisering. 
 
Generelt bør man unngå å ligge på backboard, 
både fordi det er veldig ubehagelig og kan øke 

stresset (som er uheldig for traumepasienter), men 
den er også helt flat og glatt, noe som lett gir 
forskyvninger. Det er bedre å ligge på scoopbåre, 
eller aller best å ligge på vanlig båremadrass. 
 
Hos pasienter som er ustabile sirkulatorisk 
og/eller respiratorisk skal rask transport 
prioriteres foran immobilisering! 

 

Væskebehandling 
 

Hvis pasienten viser tegn til sirkulasjonssvikt og 
man mistenker indre blødninger som årsak til 
dette, er det bare en kirurg som kan gi endelig 
behandling. Disse pasientene skal raskest mulig til 
sykehus. Det er viktig å skaffe intravenøs tilgang, 
men ikke kast bort tid på skadested med dette-
legg venflon under transport! 

 
Om mulig legges 2 gode tilganger så snart 
transport er startet. Heng opp væske, helst med 
trykkmansjett til hver nål. 
Glukose er IKKE væske som skal gis til 
traumatiserte pasienter, dette er å anse som 
tilførsel av fritt kroppsvann og vil i praksis ikke 
bidra til økt blodvolum. Vanligvis er det Ringer 
Acetat eller NaCl som er tilgjengelig i ambulansen 
og legevakt. 

Bruk av væske vil kunne øke blødning og forverre 
pasientens overlevelsesmulighet Dette fordi man vil 
tynne ut blodet slik at det blir relativt mindre 
koagulasjonsfaktorer, samt at det hydrostatiske 
trykket øker når man øker preload og normaliserer 
hemodynamikken på en sjokkert pasient.  

Hos pasienter som er våkne gir man ikke væske, 
selv ved manglende radialispuls. På bevisstløse 
pasienter styrer man væsketilførsel etter 
radialispuls. Har pasienten radialispuls må man 
anta at bevisstløsheten ikke skyldes dårlig 
sirkulasjon cerebralt, og man skal ikke gi væske. 
Hvis man ikke har radialispuls gir man væskestøt i 
bolusdoser på 250 ml inntil radialispuls kan føles 
eller evt pasienten våkner. 

Hos multitraumepasienter med hodeskade, 
kommer man inn i et dilemma. Hodeskaden krever 
et visst blodtrykk for å ”overvinne” økt intrakranielt 
trykk, men en samtidig blødende buk vil forverres 
hvis man pøser på med væske. I praksis følges 
retningslinjene gitt over også på disse pasientene, 
men disse krever ekstra god overvåkning og en 
aggressiv holdning til hypotensjonsbehandling.  
 
 

 

Hypotermi 
Hypotermi øker morbiditet og mortalitet. 
Hypotermi påvirker alle kroppens organsystemer 
og biokjemiske prosesser, og en lett nedsatt 
kjernetemperatur påvirker dramatisk 
trombocyttenes evne til å danne plateplugger, og 
pasienten blør mer.  

Skjelving sier lite om kjernetemperaturen. De 
fleste begynner å skjelve på grunn av en isolert 
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aktivering av termorespetorer i huden. Skjelving vil 
øke oksygenforbruket ved at store muskelmasser 
beveger seg kraftig og ukoordinert. Dette vil være 
en trussel dersom pasienten har 
oksygenunderskudd. Samtidig er skjelving den 
mest effektive måten å tilføre kroppen varme på. 
Pasienter som skjelver skal derfor gis oksygen og 
pakkes godt inn. Man skal ikke gi medikamenter 
for å redusere skjelvingen. Det kan føre til et 
ukontrollerbart fall i kjernetemperaturen.  

Som hovedregel er konduksjon (fra kropp til fast 
materiele) den største kilden til varmetap for våre 
pasienter. Derfor er et isolerende lag det viktigste 
tiltaket. Det betyr ikke så mye hva slags materiale 
det isolerende laget er laget av, men mengden 
«trapped air» er proporsjonal med isoleringsevnen 
(derfor er dun og boblestoff så bra). I dag er en 
sandwich metode anbefalt. Det betyr et damptett 
lag innerst mot pasienten, for eksempel bobleplast, 
deretter et isolerende lag for eksempel dyne. 

Varme væsker kan ikke brukes til å varme en 
pasient prehospitalt, men må man gi væsker bør 
disse være så nær 42 grader som mulig.  

 

Intraossøs tilgang 
 

Dersom man på en hardt skadd pasient har gjort 1 
eller 2 forsøk på IV tilgang uten å lykkes, bør man 
gå videre på intraossøs tilgang. Vanligvis legges 
denne øverst på leggen i tibias mediale flate, ca 1 
fingerbredde medialt og 1 fingerbredde distalt for 
tuberositas tibiae. Det er ikke nødvendig å 
lokalbedøve før man legger denne.  
 

 
 
Intraossøs tilgang anlagt i benflaten medialt i øvre del av tibia  
 
 
Aspirer benmarg for å verifisere at du er inne i 
knokkelen.  
 
Det finnes ulike typer av intraossøse nåler på 
markedet.  Manuelle nåler presses gjennom 
corticalis med håndkraft. Det finnes også 
fjærbelastede nåler med utløsermekanisme der 
man ”skyter” nålen inn i beinet.  
 
I Helse Bergen har vi best erfaring med nåler som 
borres inn i beinet vha en boremaskin. 
 

 
 
Anleggelse av intraossøs nål i venstre tibia på et barn. Innstikksted 
er ca 1,5 cm medialt og ca 1,5 cm distalt for tuberositas tibiae 
 
Brukes manuelle nåler må disse fikseres. Ved bruk 
av borrede nåler sitter disse godt nok i seg selv. 
Det er noe høyere trykk intraossøst enn 
intravenøst, og væske/mediakmenter må gis med 
overtrykk. Koble opp væskepose i trykkmansjett, 
husk 3-veiskran for å kunne evt sette 
medikamenter. Alt som kan settes I.V, kan også 
settes I.O. 

 
Kontraindikasjoner for I.O tilgang er brudd i 
samme knokkel- her vil væsken bare sive ut i 
bruddet. Man er også tilbakeholden dersom man 
har brudd i proksimale knokler, og man stikker ikke 
gjennom infisert hud. 
 
 

Smertebehandling 
 
Det kan være flere grunner til at en pasient bør 
smertelindres. Sterkt smertepåvirkede pasienter vil 
bli takykarde og urolige, og dermed få et økt 
oksygenforbruk. I tillegg bør man tilstrebe at 
pasienten skal ha det best mulig.  
 
Hvis man velger å bruke opioider må man være 
klar over at kan være vanskelig å dosere riktig hos 
traumepasienter. De kan ha sterke smerter, men 
krever gjerne mindre doser enn forventet før de får 
fall i blodtrykk og svekket respirasjon. Dette 
gjelder først og fremst de som er sirkulatorisk 
ustabile pga stort blodtap.  
 
Man må derfor være klar til å gi et væskestøt, og 
man må også være forberedt på å assistere 
ventilasjonen etter at analgetika er gitt 
 
Glem heller ikke non-medikamentell smertelindring 
i form av grovreponering og stabilisering av brudd. 
Er man rask og bestemt, kan man i mange tilfeller 
grovreponere frakturer helt uten bruk av 
analgetika.  
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Døde og døende 
 traumepasienter 
 
Kommer man frem til livløse traumepasienter, kan 
det være vanskelig å avgjøre om man skal starte 
behandling eller om man skal erklære pasienten for 
død.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dersom pasienten ikke har synlige skader som 
tilsier at han åpenbart er død, etableres 
umiddlerbart fri luftvei med ventilering, og thorax 
punkteres på begge sider. Man har da behandlet 
pkt 1 og 2 over. 
 
Kjenner man ikke puls, er det lurt å legge på scop 
for å se om det er elektrisk aktivitet i hjertet, samt 
å monitorere effekt av behandling.  
 
Er pasienten i sirkulasjonsstans fordi han er 
utblødd allerede når du kommer frem til skadested, 
og primærrytmen er asystole, kan han erklæres 
død. Hjertekompresjon vil ikke hjelpe på noen av 
disse tilstandene.  
NB- vi ser fra tid til annen traumepasienter der 
medisinske årsaker har utløst traumet, for 
eksempel bilulykker etter hjertestans. Disse skal 
selvsagt behandles etter vanlige medisinske 
retnngslinjer. 
 
 

Ulykker/katastrofer 
 med mange skadde 
 
 
Når det gjelder ulykker og katastrofer med mange 
skadde, er det utarbeidet nasjonale retningslinjer 
for masseskadetriage. Disse kan lastes ned fra 
Helsedirektoratets nettsider, og det anbefales at 
man har satt seg inn i disse. 
 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-veileder-for-
masseskadetriage/Publikasjoner/nasjonal-veileder-for-
masseskadetriage.pdf 
 
 

Oppsummering 
 
Vær forberedt når du kommer inn på skadested. 
Ikke sløs med tiden. Gjør en god 
traumeundersøkelse. Gi tilbakemelding til AMK.  
 

Alle hardt skadde pasienter skal i utgangspunktet 
ha O2 og IV tilgang. 
Tiltak utover det som er nevnt under, skal ikke 
forsinke transport- O2 etableres før transport, IV 
(evt IO) tilgang under transport. Hvert enkelt tiltak 
må veies opp mot tidsbruk dersom pasienten er 
kritisk skadd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk revurdering av ABC hvis pasienten blir 
dårligere. Iverksett nødvendige tiltak og monitorer 
effekten av disse.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Er pasienten livløs og pulsløs, er det fordi han  
1) Har ufri luftvei 
2) Har en trykkpneumothorax 
3) Er utblødd 
4) Har hodeskade uforenelig med liv 

Aktuelle behandlingstiltak på skadested 
før transport: 

• Fri luftvei m O2 
• Assistert ventilasjon  
• Sideleie 
• Thoraxpunksjon 
• Forebygg hypotermi  
• Grovreponering av frakturer 
• Stansing av store ytre blødninger 
• Bekkenkompresjon 
• Evt smertelindring 

 


