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Bakgrunn

50 sykehus i Norge tar imot hardt skadde 
personer
De største og fleste behandlingsfeilene skjer i 
akuttmottaket
Opp til 25 % av dødsfallene kan unngås ved 
å forbedre traumebehandlingen (NOU 
1998:9)
-Men hvilke tiltak gjelder? Er det mulig å sette 
opp en sjekkliste?



Metode

Litteratursøk
PubMed/MEDLINE
Søkeord: 

• Trauma, preventable, death – 199 treff
• Trauma, system, implementation – 189 treff

Begrensning:
• Publikasjonsår fra 1995 ->

Artikkeltyper:
1 – Randomisert Kontrollert Studie
2 – Cohort-studie
3 – Kasustikker og reviews



Resultater

Effektmål

– PDR; Preventable Death Rate
= dødsfall som kunne vært unngått dersom 

optimal behandling hadde blitt gitt
– ICR; Inappropriate Care Rate 

= raten av ikke-optimal behandling



Resultater 

Et organisert traumesystem 
med traumeteam fører til en 
signifikant nedgang i PDR
Suboptimal behandling går 
på grunnleggende feil i 
traumebehandlingen –ABC!
Regelmessig 
treningsprogram gir bedre 
behandlingskvalitet



Resultater

Manglende/forsinka billeddiagnostikk, 
blodgasser, intubering og væskesubstitusjon 
gir økt mortalitet
Dårligere overlevelse for pasienter stabilisert 
på sykehus før overflytting til traumesentre
– Innføring av protokoller for prioritering og 

overflytting førte til nedgang i mortaliteten
Suboptimal behandling ved bruk av 
protokoller og registreringsskjemaer som ikke 
er tilpasset den multitraumatiserte pasient



Resultat

Bedre 
behandlingsprosess og 
prognoser på sykehus 
med traumeprogram og 
faste retningslinjer
Tverrfaglig evaluering av 
organisering og 
behandlingsprosessen 
for å identifisere feil og 
mangler –og tiltak for 
forbedring!



Diskusjon

Få randomiserte kontrollerte studier
Publisering kun ved ønskelige funn – i 
favør av sin hypotese/problemstilling og 
sitt arbeide



Konklusjon
Dokumenterte/sannsynligjorte tiltak:
– Et definert tverrfaglig traumeteam
– Øyeblikkelig tilgjengelige ressurser som et trenet 

tverrfaglig traumeteam, akuttrom, operasjonsstue og rtg 
thorax

– Klare kriterier for aktivering av traumeteam
– Klare kriterier for prioritering og overføring av pasient til 

høyere behandlingsnivå
– Traumemanual
– Utdanning av personell involvert i traumebehandling
– Tilpasset observasjonsskjema

Ikke-dokumenterte/sunn fornuft –tiltak:
– Program for å forbedre traumebehandlingen, som involverer 

tverrfaglig evaluering av prosessen og tverrfaglig trening
– Engasjement – lokal pådriver!
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