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1 Abstract 

 

Background: Injuries are the leading cause of death for people under 65 years. This makes it 

the number one cause for lost productive life years. The trauma registry at Oslo University 

Hospital, Ullevål in Oslo has been operational since August 2000. This study point out factors 

affecting mortality and the amount of patients with vascular traumas, registered in the Trauma 

register.  

Methods: The data is from the period 2001 – 2006. 4 404 patients were registered. 328 

patients were registered with vascular traumas. The data registration contains personal data, 

accident, treatment, trauma scores and estimated survival. 

Results: Patients with vascular injuries counts for 7.4 % of the total amount of registered 

injuries. Average age was 35.8 years. Mortality was higher among patients with vascular 

injuries compared with the rest of the registered patients (19.8 % vs 10.6 %). Penetrating 

vascular injuries from gunshots had the highest mortality with 36.4 %. The total number of 

patients with registered vascular traumas increased in the period 2001 – 2006. 

Conclusion: Blunt traumas are the main cause to the increase in the number of registered 

vascular injuries. The number of penetrating vascular injuries has been nearly constant in the 

same period. The mortality of vascular traumas has decreased even though the number of 

death within 30 days has been nearly constant. The estimated Probability of survival (PS) 

underestimates the survival rate. Blunt traumas had a higher estimated PS than penetrated 

traumas. The increasing number of vascular traumas registered combined with a decreased 

recruitment of surgeons, may be a challenge for the coming years. 
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2 Forord 

Denne prosjektoppgaven inngår som en obligatorisk del av profesjonsstudiet i medisin ved 

UiO. Jeg ønsker å takke mine veiledere Jørgen. J. Jørgensen og Steinar Kiil for veiledning, 

rettledning, henting av nødvendige data og innspill. Videre vil jeg takke traumesykepleier ved 

Traumeregisteret, Morten Hestnes for velvillig å ha bistått med generelle data og statistikk fra 

Traumeregisteret. 
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3 Introduksjon 

3.1 Bakgrunn 

Den hyppigste årsak til død blant de under 65 år, er ulykkesrelaterte skader. Antallet dødsfall 

forårsaket av skader utgjør dermed et større antall enn både kardiovaskulær sykdom og kreft 

til sammen for denne aldersgruppen (1,2,3). De som rammes er ofte yngre mennesker uten 

noen annen sykdom. Ulykkesrelaterte skader er derfor den enkeltårsak som er skyld i flest 

tapte forventede leveår (4).    

Karskader hos traumepasienter er en viktig årsak til at mortaliteten er høyere enn hos 

pasienter generelt som er behandlet ved akuttmottak. Karskader har vært behandlet på 

forskjellige måter gjennom historien. Behandlingen av sterkt traumatiserte pasienter har 

utviklet seg dramatisk de siste hundre år. Det er særlig under militære konflikter at 

behandlingen har forbedret seg. Før første verdenskrig var mortaliteten ved lukket 

femurfraktur ca. 50 %. Videre var skuddskader i abdomen assosiert med en dødelighet på ca. 

90 % (4). Senere dreide behandlingen av karskader under 2.verdenskrig, Koreakrigen og 

Vietnamkrigen seg oftest om ekstremitetsskader fordi pasientene med truncusskader sjelden 

overlevde. I fredstid, med kort transporttid, når langt flere pasienter frem til behandling. På 

tross av forbedrede behandlingsmetoder er fortsatt mortaliteten høy hos pasienter med 

karskader forårsaket av ytre stump eller penetrerende vold.  

Data og studier av karskader i fredstid er godt dokumentert. Mange av disse studiene er fra 

områder som er svært forskjellig fra Norge, både med hensyn til geografi, befolkning og 

kultur, og er således ikke direkte sammenlignbare. Mange av studiene fra USA er gjort i sterkt 

befolkete byområder med en betydelig større kriminalitet enn Oslo og omegn. Likeledes er 

enkelte Australske studier fra svært grisgrendte strøk med lang vei til behandlingssted. På 

tross av medienes fokus på økt kriminalitet i Oslo og omegn, er regionen og Norge ellers, en 

relativt fredelig avkrok i verden. Dette preger det totale skadebildet. Det sivile skademønsteret 

i fredstid har blitt mer dominert av truncusskader forårsaket av høyenergisk påkjenning, 

primært ved trafikkulykker samt enkelte hendelser relatert til fall, arbeidsulykker, vold, etc.. 

Bilbeltebruk og innføring av airbag har redusert ulykkene noe, men større fart og økt 

trafikktetthet trekker i negativ retning.  

Det finnes ingen oversikt over hvor mange av disse pasientene som har karskader eller 

hvordan forløpet er hos disse pasientene. Det er skrevet lite om karskader i europeiske 

tidsskrifter og temaet er nærmest ikke berørt i norskspråklig litteratur de senere årene. 

Grunnet lite tilgjengelig dokumentasjon ønsket jeg å undersøke pasienter med registrert 

karskade i Traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus. Studien tar 

for seg trekk ved disse som pasientgruppe. Endring og utvikling av antall pasienter registrert, 

samt mortalitetutvikling, vil kunne være et grunnlag for å vurdere framtidig ressursbehov for 

karskader som tas imot på traumemottak.  
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Ullevål sykehus som i dag er en del av Oslo Universitetssykehus het tidligere Ullevål 

Universitetssykehus, forkortet UUS. UUS vil dukke opp i noen referanser som skriver seg fra 

den tiden sykehuset het det. 

3.2 Traumeregisteret 

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus har ansvar for mottak av alvorlig skadde 

pasienter fra et område som omfatter 2,5 millioner innbyggere. Det tas imot rundt 950 slike 

pasienter i året. Siden 1984 er multitraumatiserte pasienter tatt imot etter standardiserte 

retningslinjer ved sykehuset. Fra 1. august 2000 er pasientenes skader, behandlingen av disse 

og forløpet registrert i en omfattende database, kalt Traumeregisteret (6). Tidligere ble data 

registrert lokalt i flere kliniske miljøer. Opprettelsen og driften av Traumeregisteret er 

godkjent av personvernombudet ved sykehuset. Registeret er godkjent som internt 

kvalitetsregister med hjemmel i Helsepersonellovens § 26.  

 

Følgende inklusjonskriterier er benyttet (6): 

Absolutte 

 Alle pasienter der det er utløst traumealarm 

 Alle pasienter med penetrerende skader i hode, hals, torso eller ekstremiteter 

proksimalt for albue og kne. 

Relative 

 Injury Severety Score (ISS) > 9 

Eksklusjonskriterier:  

 Isolert fraktur i èn ekstremitet 

 Kronisk subduralt hematom 

 Drukning, inhalasjonsskade, asfyksi (henging, kvelning) 

 Isolert fraktur i orbitagulv 

 Sekundærinnleggelse Ullevål sykehus>24t etter skade 

Pasienten inkluderes likevel ved uavklart skadepanorama og utløst traumealarm 
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4 Materiale og metode 

4.1 Generelle data 

Registreringen startet opp 1. august 2000. Materialet inneholder derfor ikke komplette data fra 

dette året.  

Tall og beregninger stammer fra årene 2001 – 2006. Materialet som er benyttet har vært data 

fra Traumeregisteret hentet ut av veileder Steinar Kiil. Datamaterialet har så blitt anonymisert 

ved at personalia (navn og personnummer) ble fjernet.  

Registreringen er delt inn i 7 deler vedrørende: 1) Personalia, 2) Hendelse, 3) Prehospitalt, 4) 

Annet sykehus, 5) Akuttmottak, 6) Behandling, 7) Scoringer av skadegradering og 

prognostikk (AIS, ISS, NISS, GCS, TS, RTS, PS). 

AIS –Abbreviated Injury Scale. Skadegradering etter region. 

ISS – Injury Severity Score. Den totale anatomiske skadegrad. 

NISS – New Injury Severity Score. En nyere anatomisk skadegradering. 

GCS – Glascow Coma Scale. Gradering av bevisthetsnivå. 

TS – Trauma Score. Skadealvorlighetsgradering som kan gjøres i en akuttsituasjon. 

RTS – Revised Trauma Score. Revidert utgave av Trauma Score. 

PS – Probability of Survival. Prognostisk beregning av sannsynlig overlevelse. 

For ytterligere begrepsdefinisjon og forklaring av skadegradering og prognostisering, se 

vedlegg 1. 
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Tabell 1  

Generelle data fra Traumeregisteret i perioden 2001 – 2006.  

Traumealarmer totalt 4 404

Gjennomsnitt pr. år 734

Gjennomsnitt pr. måned 61,2

Pasienter i Traumeregisteret 5 650

Gjennomsnitt pr. år 942

Gjennomsnitt pr. måned 78,8

Mors 30 dager 468 (10,6 %)

Mortalitet totalt 352 (8%)

Gjennomsnittsalder 37,8 år

Menn 3 153 (71,6 %)

Kvinner 1 251 (28,4 %)

Totalt antall liggedøgn 33 839d

Liggedøgn pr. år 5 640d

Liggedøgn i snitt pr. pasient 6d  

4.2 Registrerte karskader 

Alle beregninger er basert på antallet utløste traumealarmer, 4404. 

Samtlige 4 404 pasienter i registeret ble sortert etter om de hadde registrert karskade eller 

ikke. Det ble funnet 342 med registrert karskade. Disse ble så gjennomgått for verifisering av 

data. Fjorten ble funnet å ikke være riktig kategorisert som karskade og ble ekskludert fra 

materialet. Det ble totalt registrert 328 pasienter som kan karakteriseres som pasienter med 

primært karskade.  Karskadene er delt inn i kategoriene stumpe og penetrerende skader. De 

penetrerende skadene er videre delt inn i skuddskade og stikkskade. Et mindre antall skader 

(12 av totalt 328) var ikke helt naturlig å plassere i nevnte kategorier. Disse er kategorisert 

under ”Andre”. Her havnet bl.a. amputasjoner og knusninger.  Pasienter som er ekskludert fra 

gruppen karskader skyldes at traumene primært ble behandlet som nevrokirurgisk, ortopedisk, 

gastrokirurgisk eller annet. 
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5 Resultater 

Tabell 2 viser sammenligning mellom pasienter med karskade og alle pasienter registrert i 

Traumeregisteret. 

Tabell 2  

Sammenligning mellom registrerte karskader og alle skader i perioden 2001-2006. 

Antall Gj.sn alder Mors innen 30d Liggedøgn snitt Liggedøgn intensiv snitt Menn Kvinner

Stump 275 36,2 52(18,9%) 12,9 8,7 206 (74,9 %) 69 (25,1 %)

Stikk 30 34,4 7 (23,3%) 6,2 1,8 26 (86,7 %) 4 (13,3 %)

Skudd 11 32 4 (36,4%) 15,6 8,7 10 (90,9 %) 1 (9,1 %)

Andre 12 32,7 1 (8,3%) 12,8 9,2 11 (91,7 %) 1 (8,3 %)

Alle karskader 328 35,8 64 (19,5%) 12,4 8,1 253 (77,1 %) 75 (22,9 %)

Alle skader 4404 37,8 468 (10,6%) 7,7 3 153 (71,6 %) 1 251 (28,4%)

 

Pasienter med karskade utgjør 7,4 % av det totale antallet. Gjennomsnittsalder for pasienter 

med karskader, var 35,8 år mot 37,8 år blant alle skader. Alderen varierte fra 3 til 92 år. 

Femten pasienter var ≤ 15 år. Mortaliteten var nærmere dobbelt så høy blant pasienter med 

karskade (19,5 % mot 10,6 %). Skuddskader skilte seg klart ut som den skadekategorien med 

høyest mortalitet (36,4 %), men dog lavest antall (11 stk.). Gjennomsnittlig antall liggedøgn 

var også vesentlig høyere blant pasienter med karskade (12,4 mot 7,7).  Kjønnsfordelingen 

viser også en enda sterkere overrepresentasjon av menn med karskader enn ved skader 

forøvrig i registeret (77,1 % mot 71,6 %). 

Antallet behandlede pasienter med karskader har økt betraktelig i registreringsperioden 2000-

2006, fra 30 stk. i 2001 til 81 stk. i 2006 (se tabell 3, figur 1). Antall skuddskader har holdt 

seg relativt konstant i perioden. Stikkskadene har også holdt seg relativt konstant i antall med 

unntak av 2006 da antallet doblet seg. Den største økningen har stumpe karskader. Her har 

antallet vært jevnt stigende fra 24 stk. i 2001 til 70 stk. i 2006.  

Tabell 3  

Fordelingen av antall registrerte skader etter kategori for perioden 2001-

2006.

Stump Skudd Stikk Andre Total

År

2001 24 2 4 0 30

2002 29 2 5 2 38

2003 39 1 3 4 47

2004 63 2 5 4 74

2005 50 2 4 2 58

2006 70 2 9 0 81

Sum 275 11 30 12 328
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Figur 1  

Fordelingen av karskader etter kategori for perioden 2001-2006. 
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5.1 Trafikkrelaterte karskader 

Blant de stumpe traumene er trafikkrelaterte skader dominerende. Av de totalt 328 pasientene 

med karskade hadde 191 (58,2 %) skader relatert til trafikkulykker. Alle er kategorisert som 

stumpe traumer. 

Antall trafikkskader i Oslo har vært økende i perioden (5), tabell 4. Den samme trenden viser 

tall fra traumeregisteret, tabell 5. 

Tabell 4  

Antall trafikkskader i Oslo i perioden 2001-2006. 

År Antall trafikkskader i Oslo

2001 44347

2002 45914

2003 51534

2004 52587

2005 45868

2006 57719  
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Tabell 5 

Registrerte trafikkrelaterte traumer i Traumeregisteret i perioden 2001-2006.  

År Antall Døde Mortalitet

2001 19 6 31,6 %

2002 22 8 36,4 %

2003 26 5 19,2 %

2004 43 6 14,0 %

2005 32 6 18,8 %

2006 49 6 12,2 %

Total 191 37 19,4 %  

 

Det går frem av tabell 5 at antallet har mer enn doblet seg fra 19 stk. i 2001 til 49 stk i 2006. 

Antall mottatte pasienter som døde har holdt seg konstant i perioden. Mortaliteten sank fra 

31,6 % i 2001, til 12,2 % i 2006.  

Figur 2 viser hvordan pasientmengden fordeler seg over døgnet for pasienter med karskader. 

Fordelingen viser en lett overvekt av ankomne pasienter på ettermiddag og kveldstid. 

Fordelingen av de alvorligst skadde pasientene med ISS > 40 er tilsvarende fordelt. Cutoff på 

ISS >40 ble valgt da en kan forvente en mortalitet på minst 50 % (6). 

 

Figur 2 

Registrert innkomsttidspunkt i akuttmottaket på OUS Ullevål. 
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5.2 Mortalitet 

Mortaliteten til karskadede traumepasienter er høyere enn for resten av traumepasientene 

(19,8 % mot 10,6 %).  De fleste som dør mister livet innen de første to døgn. Tretti-syv 

(56,9 %) døde innen 24 timer, 12 pasienter døde neste døgn. Kumulativt vil dette si at 49 

(75,4 %) pasienter av 65 som mistet livet, døde de to første døgn (se figur 3). 

Figur 3 

Registrert dødstidspunkt etter ulykke for pasienter med karskade i perioden 2001-2006. 
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5.3 Prognostisering og skadegradering 

Tabell 6 viser gjennomsnittsverdier for ISS, NISS og PS for registrerte pasienter med 

karskader. 

 

Tabell 6 

Gjennomsnittsverdier for ISS, NISS, PS og reell overlevelse for karskader etter kategori, i 

perioden 2001-2006. 

Snitt alle karskader ISS NISS PS Reell overlevelse Absolutt differanse reell 

overlevelse og PS

Stump (269 stk) 24,6 29,6 0,6872 0,841 0,154

Stikk (30 stk) 21,1 27,2 0,6782 0,767 0,089

Skudd (11 stk) 30,5 38,1 0,4450 0,637 0,192

Andre (12 stk) 16,2 20,7 0,9344 0,917 -0,017

Snitt alle karskader som overlevde ISS NISS PS

Stump (222 stk) 30,4 36,5 0,8327

Stikk (23stk) 13,8 18,8 0,8745

Skudd (7 stk) 19,1 27,7 0,6947

Andre (11 stk) 14,5 19,5 0,9638

Snitt alle karskader med mors ISS NISS PS

Stump (47 stk) 45,6 55,7 0,2928

Stikk (7 stk) 45,1 54,6 0,0332

Skudd (4 stk) 50,3 56,3 0,0081

Andre (1 stk) 34,0 34,0 0,6103  

Kategorien ”Andre” er en lite homogen gruppe og er ikke med i følgende beskrivelser: 

Beregnet ISS- score for alle karskader som døde var >45. I ikke-aldersjusterte materialer 

pleier mortaliteten å være ca. 50 % ved ISS=40. (6) ISS-score for de som overlevde varierte 

mer mellom skadekategoriene, enn for de pasientene som døde. ISS-score for overlevende 

med stikkskader var i snitt 13,8 mens den var 30,4 for stumpe skader. PS verdiene for 

henholdsvis stikkskader og stumpe skader i samme kategori var 0,875 og 0,833. 

Teoretisk skal mortaliteten øke lineært med økende ISS. Død ved ISS verdi under 16 er 

uvanlig i et moderne sykehus. ISS > 15 defineres som svært alvorlig skade. Det er vanlig å ha 

mortalitet ved alle sykehus ved ISS > 25 (6). Figur 4 viser prosentvis mortalitet pr ISS gruppe 

for både pasienter med karskader og gjennomsnitt for hele Traumeregisteret. 

Tabell 7 viser antall pasienter for hver ISS gruppe, samt mortaliteten i hver gruppe. Figur 4 

viser mortaliteten for alle registrerte skader i Traumeregisteret og karskadene. 
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Tabell 7 

Antall pasienter med karskade fordelt etter ISS gruppe i perioden 2001-2006. 

ISS score Alle karskader Overlevende med karskade Døde med karskade Mortalitet karskader Mortalitet hele registeret

1 - 8 10 10 0 0,0 % 1,0 %

9 - 14 49 48 1 2,0 % 2,0 %

15 - 24 64 60 4 6,3 % 5,0 %

25 - 40 105 81 24 22,9 % 22,5 %

41 - 56 71 49 22 31,0 % 33,0 %

57 - 75 29 15 14 48,3 % 62,0 %

Total 328 263 65  

 

Figur 4 

Prosentvis mortalitet for pasienter med karskade i perioden 2001-2006 
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Kurvene i figur 4 viser at mortaliteten er lavere hos pasienter med karskade enn for snittet av 

alle pasienter i Traumeregisteret, for ISS>50. 

Prognostisering av sannsynlig overlevelse skjer ved bruk av PS etter TRISS metoden. TRISS 

er et akronym for Trauma Score og ISS. (For beregning se vedlegg 1).  Koeffisientene i denne 

beregningen av PS stammer fra Major Trauma Outcome Study (MOTS) og National Trauma 

Data Bank (NTDB). Koeffisientene i utregningen har blitt revidert en rekke ganger siden 

oppstarten i 1987.  
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Beregnet PS for de overlevende varierer mindre mellom skadekategoriene enn for de 

pasientene som døde. Den gjennomsnittlige beregnede PS for de som mistet livet er svært 

forskjellig mellom skadekategoriene. De pasientene som døde av enten skuddskader eller 

stikkskader hadde en gjennomsnittlig beregnet PS på under 0,05 (hhv 0,008 og 0,033).  De 

pasientene som døde med stumpe karskader hadde en gjennomsnittlig beregnet PS på 0,29. 

Seks pasienter med stumpe traumer hadde feil/ufullstendig beregnet PS ut fra registrerte 

skader. Samtlige av disse døde. Disse er utelatt fra beregningene nedenfor. (De følgende 

beregningene er basert på de 269 pasientene med stumpe traumer, 30 med stikkskader, 11 

med skuddskader og 12 andre. Til sammen 322 stk.). 

Tabell 8 og figur 5 viser fordelingen av PS hos disse 322 pasientene. 

Tabell 8 

Antall pasienter og antall mors utfra beregnet PS. 

Beregnet PS Antall Antall Mors Overlevelse i %

? 0,1 33 26 21,2 %

>0,1 - 0,2 14 9 35,7 %

>0,2 - 0,3 10 4 60,0 %

>0,3 - 0,4 8 3 62,5 %

>0,4 - 0-5 9 3 66,7 %

>0,5 - 0,6 13 5 61,5 %

>0,6 - 0,7 13 4 69,2 %

>0,7 - 0,8 18 1 94,4 %

>0,8 - 0,9 38 1 97,4 %

>0,9 166 3 98,2 %

Total 322 59 81,7 %  

Figur 5 

Fordeling av pasienter utfra beregnet PS. 
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Fordelingen av pasienter ut fra beregnet PS, viser at 51,5 % (166 stk.) hadde en beregnet PS 

på 0,9 eller bedre. Fordelingen av pasienter er ujevnt fordelt på beregnede PS verdier. 

Fordelingen er konsentrert rundt primært høye verdier (> 0,8). Et mindretall får en beregnet 

PS rundt medianen (0,5). Femti-syv (17,7 %) pasienter hadde PS ≤ 0,3, 222 stk. (68,9 %) 

hadde PS > 0,7. De resterende 43 pasientene (13, 4 %) hadde 0,3 < PS ≤ 0,7. 

Av figur 6 sees at beregnede PS underestimerer overlevelsen i forhold til reell overlevelse. 

Stikkskadene er den kategorien med minst differanse mellom beregnet PS og reell 

overlevelse, med 8,9 % (0,089) absolutt differanse. Stumpe traumer og skuddskader hadde 

hhv 15,4 % (0,154) og 19,2 % (0,192) absolutt differanse. 

 

Figur 6 

Forholdet mellom beregnet PS og reell overlevelse. 
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6 Diskusjon 

6.1 Generelt 

Den estimerte PS verdien varierer stort mellom skadekategoriene. Penetrerende skader fordelt 

på stikk og skudd, har gjennomsnittlig lavere beregnet PS enn stumpe karskader. Dette 

reflekteres også i den reelle mortaliteten til hver av kategoriene. De som døde av stumpe 

traumer hadde en gjennomsnittlig PS som var ca. 10 ganger høyere enn for penetrerende 

skader. Tallmaterialet er så lite (4 stk. døde av skudd og 7 av stikk) at en ikke kan konkludere 

i en trend. 

Koeffisientene som brukes i TRISS metoden revideres stadig. Det har sannsynligvis vært 

brukt ulike koeffisienter under perioden 2001 til 2006. De opprinnelige forfatterne sa også i 

1987 at TRISS koeffisientene måtte forventes å bli endret etter som behandlingen av 

traumatiserte pasienter ble bedre (8,9). Den registrerte underestimeringen av PS verdien i 

forhold til reell overlevelse kan tyde på at verdiene bør revideres. Lokale forhold i Norge i 

forhold til USA, hvor studien stammer fra, vil her være av betydning.   

Ved gjennomgang av materialet var det seks pasienter som hadde manglende eller feil 

beregnet PS verdi. Vurderingen av at verdien var feil ble gjort på grunnlag av 

skadebeskrivelsen. Fem pasienter hadde beskrevet svært omfattende skader, men en PS verdi 

på over 0,95. En pasient manglet beregnet verdi. Hva dette skyldes er ukjent. 

Traumemanual fra Ullevål sykehus (6), angir at overlevelsen for traumepasienter ved 

sykehuset, har fra 1993 vært bedre enn TRISS analysen. Det bemerkes også at 

sammensetningen av det kliniske materialet er forskjellig og gjør direkte sammenligning 

upålitelig. Det er dog et spørsmål om PS beregningen skal reflektere en reell sannsynlighet for 

overlevelse til enhver tid, eller om det skal være et måltall for sammenligning over tid. 

På tross av at behandlingsmetodene er under kontinuerlig forbedring, er mortaliteten fortsatt 

høy hos pasienter med traumatiserte karskader. Det vil være begrenset hvor mye mortaliteten 

vil kunne reduseres med ytterligere forbedring av terapeutisk intervensjon. Den største 

reduksjonsgevinsten ligger nok i preventive tiltak for å forhindre skade samt å minske 

omfanget av skaden hvis ulykken først er ute (3). Dette er dog tiltak som ofte ligger utenfor 

det man normalt oppfatter som helsesektoren. I en amerikansk studie (3) beregnes 93 % av 

dødsfallene ved et traumesenter for ”not preventable”. Videre ble kun 4,2 % vurdert som 

”potentially preventable”. Det er kun denne siste andelen man dermed har håp om å kunne 

redde ved en ytterligere bedring av behandlingen. Den nevnte studien estimerer andelen som 

kunne vært forhindret med preventive tiltak til ca. 50 %. Det er ikke gjort noen tilsvarende 

vurdering av dødsfallene i dette materialet. Samme tendens er dog sannsynlig. På bakgrunn av 

dette er det nærliggende å tro at investeringer i preventive tiltak vil gi god effekt. 
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En del av skadene er å betrakte som så alvorlige at utfallet ikke lar seg påvirke nevneverdig av 

medisinsk hjelp. Femten pasienter hadde ingen puls ved ankomst. Gjennomsnitt: ISS = 55, 

NISS = 60,5, PS = 0,0088. Samtlige døde. Fjorten (93,3 %) ble erklært døde innen første 

døgn. Disse 14 hadde en GCS = 3. En pasient døde etter 2 døgn. Denne pasienten hadde en 

GCS = 9. Denne ene pasienten døde av organsvikt, de 14 andre døde av blødning. 

Det var en markant økning av karskader forårsaket av stumpe traumer i perioden. Antallet 

trafikkulykker i Oslo hadde også en økning i samme periode. Dette vil kunne være med å 

forklare funnene i Traumeregisteret. En annen medvirkende faktor til denne økningen kan 

være en økt bevissthet rundt viktigheten av å registrere data.  

Det er divergens mellom antall trafikkrelaterte traumer med mors innen 30 dager i 

Traumeregistert og trafikkdødsfall registrert hos Folkehelseinstituttet for Helseregion Sørøst, i 

samme periode. 

Den generelle nedgangen i trafikkdødsfall for regionen, har gått ned fra 163 stk. i 2001, til 

114 stk. i 2006. Dette er en nedgang på 30 %. I samme periode har antallet pasienter med 

trafikkrelaterte karskader med mors innen 30 dager, vært tilnærmet uendret på ca. 6 stk. i året. 

Figur 7 viser nedgangen i trafikkdødsfall for Helseregion Sør-Øst i perioden 2000 – 2009 (7). 

 

Figur 7 

Antall trafikkdødsfall i Helseregion Sør-Øst. 

 

Mortaliteten blant trafikkrelaterte traumer sank fra 31,6 % i 2001 til 12,2 % i 2006.  Det er en 

relativ reduksjon i mortalitet på 61 %. 
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Det var en lett overvekt av pasienter med karskader som ankom akuttmottaket på ettermiddag 

og kveld. Karskadede pasienter med ISS > 40 viser samme tendens. Dette indikerer en økt 

belastning på Traumemottaket og dets ressurser i de påfølgende timene.  

6.2 Pålitelighet 

Feilaktig registrering og koding i Traumeregisteret forekommer. Det pågår et kontinuerlig 

arbeid med å kvalitetssikre data. 

De pasientene som hadde registrert karskade ble gått gjennom manuelt for å verifisere data. 

Det har ikke vært noen gjennomgang av de resterende (4 404 – 342 = 4 062) for å finne ut om 

det er pasienter som har karskader blant disse. 

For mange av beregningene er antallet så lite at sikre konklusjoner er vanskelig å trekke.. 

Manuell registrering i registeret tillater unøyaktigheter.  For svært mange av registreringene 

ville det vært en fordel om det var ferdig definerte alternativer. Dette vil eliminere varianter 

av staving, forkortelser og stor/liten forbokstav. Disse variantene påvirker automatiske søk og 

sortering. 

6.3 Annet 

Det ville vært interessant å se på sammenhengen mellom ruspåvirkning og skader. Det er 

ingen spesifikk registrering om ruspåvirkning i Traumeregisteret.  Ruspåvirkning er kun 

sporadisk nevnt i kommentarfelt. For å avdekke ruspåvirkningens relasjon til karskader måtte 

pasientenes journaler ha blitt gjennomgått. Formell tillatelse og tilgjengelighet gjorde at dette 

ikke ble gjort. 

Det foreligger data som bekrefter at rus er et stort problem i veitrafikken. Statens vegvesen 

har tall som anslår at i 2006 hadde 22 % av alle dødsulykker ruspåvirkning som en 

medvirkende årsak. I 2008 var det 27 %.  
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7 Konklusjon 

Antallet registrerte, behandlede pasienter med karskader har vært jevnt økende i perioden (30 

stk. i 2001 til 81 stk. i 2006) og vil trolig øke. Det er primært antall stumpe traumer som 

bidrar til denne trenden. Trafikkrelaterte skader er hovedårsak. Antall penetrerende traumer 

(stikk og skudd) har holdt seg på et tilnærmet konstant nivå med en økning siste 

registreringsår (2006). Antall pasienter med mors innen 30 dager har variert lite i perioden på 

tross av den totale økningen i antall pasienter. Den relative dødeligheten blant pasienter med 

karskader har sunket fra 33 % i 2001 til 11 % i 2006. Tall fra Folkehelseinstituttet og Statens 

Vegvesen bekrefter at antall dødsulykker i trafikken har vært synkende siden 70 tallet. Dette 

vil kunne være med å forklare funnet.  

Den antatt underestimerte overlevelsen uttrykt ved PS (probability of survival), kan tolkes 

som at traumepasienter i dag får adekvat behandling. 

Stumpe traumer generelt har en høyere beregnet PS. Det kan forklare det at gjennomsnitts PS 

også er stigende for alle karskader sett under ett. Økt volum av pasienter med karskader etter 

stumpe traumer vil kreve økt bruk av ressurser, selv om det ser ut til at PS er stigende og 

mortaliteten synkende. Traumatiserte pasienter med karskader krever flere ressurser enn den 

gjennomsnittlige pasient mottatt på traumemottak. De krever i snitt større inngrep initialt og 

har flere liggedøgn enn gjennomsnittet av pasienter mottatt ved traumemottak. Dette gir en 

økt belastning på traumemottaket selv om antall behandlede pasienter med mors innen 30 

dager ikke ser ut til å stige. Den relativt høye mortaliteten er også er stor belastning for 

samfunnet generelt, både sosialt og økonomisk. 

Innen elektiv behandling blir stadig større del av inngrepene utført på minimalt invasiv måte. 

Ressursbruken endres og andre disipliner overtar noe av pasientmengden. Når det gjelder den 

multitraumatiserte pasient med karskade, vil fortsatt åpen kirurgi og kateterbaserte prosedyrer 

være hovedbehandlingene. Den observerte nedgangen i rekruttering til kirurgien kan derfor 

bli en utfordring innen organiseringen av behandling av traumatiserte pasienter med karskader 

(10). 
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Vedlegg 1 (6) 

AIS ( Abbreviated injury scale)  

AIS. Dette er en gradering av en skades alvorlighetsgrad basert på mortalitet, morbiditet, 

invaliditet og tilført energi. 

 0: Ingen skade.  

 1: Lett skade.  

 2: Moderat skade.  

 3: Alvorlig skade, ikke livstruende.  

 4: Livstruende skade, overlevelse sannsynlig.  

 5: Kritisk skade, overlevelse usikker.  

 6: Dødelig skade uten kjent terapi.  

 

ISS (Injury Severity Score) Den totale anatomiske skadegrad. 

Summen av kvadratet av AIS for de tre alvorligst skadede regioner. ISS = AIS
2
 + AIS

2
 + AIS

2
 

ISS går fra 1 til maksimalt 75 og er en ikke kontinuerlig tallrekke.   

Regionene er:  

 Hode/hals/CNS  

 Ansikt  

 Thorax  

 Abdomen  

 Ekstremiteter/bekken  

 Ytre bløtdeler  

ISS er en prognostisk indeks, der mortaliteten øker lineært med økende ISS. Ved skade av 

mer enn en region, øker mortaliteten selv om tilleggstraumet i seg selv vanligvis ikke 

forventes å være dødelig. Skade av flere enn 3 regioner forverrer ikke prognosen. Alle 

pasienter med sikker dødelig skade AIS=6, får automatisk ISS=75. Ved konstant ISS-verdi 

øker mortaliteten med økende alder. Pasienter over 55 år får en signifikant økning av 

mortaliteten . 

Eksempler:  

 ISS = 40: Mortalitet ca. 50%.  

 Eldre pasienter med ISS > 50: Tilnærmet 100% mortalitet.  

Grensen for hardt skadet settes ofte ved ISS=15. Død ved ISS < 16 er sjeldent i et moderne 

sykehus. Ved ISS over 25, vil man ha mortalitet i alle sykehus. Ved lavere ISS er det nesten 

ingen forventet mortalitet . 
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NISS (New Injury Severety Score) 

NISS beregnes Summen av kvadratet av AIS for de tre alvorligste skadene uansett om de er i 

flere eller i samme region. Dette graderingssystemet ble utviklet for å mulig bedre 

sensitiviteten ved store skader i samme region. 

 

PS (probability of survival) 

PS er et prognostisk verktøy som beregnes etter formelen: 

PS = 1/(1-e-b)  

e = den naturlige logaritme = 2,718282 

b = b0 + b1*(RST) b2*(ISS) + b3*(A) 

Hvor RST (Revised Trauma Score) gis verdier utfra en scala fra 4 – 0 avhengig av 

respirasjon, blodtrykk og Glasgow Coma Scale. 

A = 0 hvis alder < 55 år, 1 hvis alder > 55 år. 

Verdiene for b0, b1, b2 og b3 hentes fra egen tabell avhengig av stump eler penetrerende 

skade. 

 


