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Disposisjon

• Hvorfor er tema viktig?
• Hvilke faktorer påvirker 

transporttid av pasienter?
• Hva sier litteraturen om tema?
• Hva mangler vi av kunnskap?
• Vår studie



Hvorfor er tema viktig?

• Traumer blant topp 10
• Unge, friske mennesker
• Utvikling av traumesystem
• Geografiske forhold
• Politikk

”Mortalitetsrisiko dobles ved store traumer i 
distriktet” (Fatovich et al., 2011)



Faktorer som påvirker transporttid

• Geografi
• Værforhold
• Tilgjengelige ressurser

Stay & play / Load & go
- Når skal man dra hvor?



Tidsklemme?

Tiden er lenge antatt å være en essensiell, avgjørende faktor for utfallet hos 
den hardt skadde pasienten – ”The Golden Hour”.

Stemmer dette?



Hva sier litteraturen om tema?
• Dødsraten i svært avsidesliggende områder er over 4x raten til de større 

byene (Fatovich et al., 2009)
• ATLS-trening for alle akuttmedisinere bør ha en høy prioritet
• Sammenheng mellom økt transporttid og lengre opphold på intensiv avd

(Harrington et al., 2005)
• Økt overlevelse ved prehospital korrigering, selv om transporttid til 

endelig behandling forlenges



Hva sier litteraturen om tema?

• Ingen studie har systematisk 
gjennomgått effekten av de 
prehospitale tidsintervallene og 
dets effekt på traumepasientens 
utfall (Harmsen et al., 2015)

• ”Hovedvekt bør være på å gi god 
prehospital behandling først, mot 
å få pasienten raskest mulig til 
sykehus. Få unntak (TBI og 
penetrerende traumer)”



Hva sier litteraturen om tema?
• Spesifikke grenser for prehospital tidsbruk?

– Økt risiko for mortalitet ved total prehospital tid >65 minutter 
(Harrington et al., 2005)

– <30 min transporttid -> direkte til traumesenter
– <45 min transporttid -> direkte til traumesenter





Hva mangler vi av kunnskap?
• Mange studier – varierende konklusjoner
• Grunnlag for videre utvikling av traumesystem

• Evidensgrunnlag sykehusdebatt
• Evidensgrunnlag nasjonal traumeplan

Hva kan vi tilføye?



Vår studie (MED-3950)

• Line Knudtson, Thomas Kristiansen, Eirik Reierth, Torben Wisborg

• ”Establishing an evidence-based cut-off for the severely injured between
the gain from transportation to a high treatment level and the loss from 
increased transportation time”

• Kan vi finne en konkret, evidensbasert ”cut-off” for transporttid av 
traumepasienter?



Vår studie
• Litteraturstudie

Metode
• Inklusjonskriterier:

– Stumpt traume (hovedskade)
– I tillegg må følgende beskrives

• Fysiologisk status skadested eller sykehus (RTS)
• Anatomisk alvorlighetsgrad (AIS/ISS)
• Tidsaspekter (skadetidspunkt, ankomst sykehus, eller tidsintervaller)
• Mortalitet under/etter transport med tidsangivelse
• Ressurser under transport
• Nivå første sykehus

• Eksklusjonskriterier:
– Penetrerende skader
– Studier som ved gjennomgang av tittel, abstrakt, eller fulltekst, av minimum to prosjektmedarbeidere ikke 

vurderes å inneholde variabler eller effektmål som beskrevet under inklusjonskriterier
– Studier publisert før 1985



Vår studie
• Status p.d.d:

– Gjennomført litteratursøk
– Resultat 7.637 artikler
– Covidence software
– Ferdig første screeningsrunde

• Frist 01/06/17
• Publikasjon?



uit.no

Takk for oppmerksomheten!

lineknudtson@gmail.com
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