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Abstract 
INTRODUCTION: Hyperbaric oxygen therapy is the standard treatment of 
decompression sickness and the main opinion is that the condition responds better to 
early treatment than delayed treatment. There is no randomized controlled evidence 
supporting this opinion.  
 
PURPOSE: To find and evaluate the evidence for whether decompression sickness 
is more susceptible to early then delayed hyperbaric oxygen therapy.  
 
MATERIAL AND METHODS: A semi-structured search in the PubMed database, 
McMaster Plus, Google scholar and reference search lead to 17 articles that have 
been included and assessed. Guidelines, summaries and textbooks have also been 
reviewed in order to answer the question. Several case histories with extensive 
delays to treatment have also been assessed.  
Additionally, a retrospective analysis of patient data from the hyperbaric unit at Oslo 
University Hospital, Ullevål has been done to evaluate current practice.  
 
RESULTS: The results differ substantially and the statistical methods used on 
retrospective uncontrolled data have considerable uncertainty attached to it.   
Seven studies have concluded that there is a significant relation between time to 
treatment and outcome, strongest demonstrated for serious DCS, but the equal 
number of studies made the opposite conclusion. Associations are mainly found with 
use of univariate analyses, and several studies found that when results were applied 
on multivariate analyses, adjusted for other factors, these relations became weak or 
insignificant.     
 
CONCLUSION: Delay to treatment seems to have little or no influence on the 
outcome of mild cases of decompression sickness, where the majority achieves 
complete resolution independent of time to treatment. In cases of severe neurological 
decompression sickness the symptoms presents earlier, they are graver and 
generally respond less to hyperbaric oxygen treatment. For these patients evidence 
is stronger, supporting early treatment. Evidence suggests that HBOT given within 6 
hours after symptom start may be an optimal time frame. 
Minimal delay is no guarantee for complete recovery, even if treatment is given within 
minutes, and even with substantial delay patients with serious DCS may achieve 
complete recovery. 
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1 INTRODUKSJON 
 
Begrunnelse for valg av oppgave og problemstilling. 
 
Terapeutisk bruk av trykkammer dateres helt tilbake til 1662 og de første beskrevne 
behandlinger av trykkfallsyke (TFS) med hyperbar behandling ble utført i 1854. 
Bruk av oksygen i behandling av TFS ble kjent på 1870-tallet, men ble ikke kombinert 
med trykkbehandling før 1940-tallet. Det var først på 1960-tallet at man fikk laget 
sikre og effektive behandlingstabeller og hyperbar oksygenbehandling (HBO) har 
siden vært ansett som den optimale behandlingen (1,2). 
Majoriteten av pasienter med TFS oppnår full tilheling, men for en mindre andel 
pasienter, spesielt med alvorlig TFS oppnår man kun liten eller ingen bedring og 
resultatet kan bli alvorlig nevrologisk sequele (3). Den rådende oppfatningen har vært 
at behandlingen bør startes raskest mulig for å oppnå best resultat. Fra 1960-årene 
har det vært gjort studier for å identifisere faktorer som kan påvirke utviklingen av 
TFS og utfallet av behandlingen. Tiden fra symptomdebut til rekompresjon (TTR) har 
vært en av mange faktorer man har antatt at er av betydning. Kunnskapsgrunnlaget 
for trykktankbehandling er ikke underbygd med randomiserte kontrollerte studier. 
TFS har lav forekomst og det finnes kun én prospektiv randomisert studie av 
behandling. Behandlingen bygger på flere tiårs klinisk empiri, kasuistikker, 
retrospektive studier og dyrestudier (4).  
 
Tid er en avgjørende faktor i behandlingen av mange medisinske problemstillinger, 
som for eksempel hjerteinfarkt, cerebrale tromboembolier og traumebehandling. 
Tidlig revaskulering av ischemisk vev kan forhindre permanent sekvele. Gjennom 
forskning har man også funnet optimale tidsvinduer for behandling. Dette har ført til 
at aktuelle pasienter kjøres direkte til sentraliserte sentre for definitiv behandling uten 
forlengende mellomledd som fastlegen, legevakt eller lokalsykehus.  
 
Dykkerskader rammer som regel unge mennesker og konsekvensene blir store hvis 
de må ut av yrkeslivet eller trenger langvarig pleie. 
Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvor raskt pasienter med TFS bør 
komme til behandling. I Norge er det tre offentlige trykkamre (Bergen, Tromsø og 
Oslo) og transporttiden kan variere stort avhengig av avstand, transportmetode og 
værforhold.  
 
Hvis tid er den avgjørende faktor for utfallet av behandling av trykkfallsyke, så er det 
også en faktor som kan påvirkes. Det kan ha betydning for dykkerutdanningen, 
planlegging av dykkeraktiviteter, arbeidsforskrifter, beredskap, transportmetode og 
organiseringen av trykkammertjenesten i Norge. 
 
Målet med oppgaven er å samle tilgjengelig litteratur og forskning som har vurdert tid 
som faktor for behandlingsresultatet av TFS. 
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2 METODE 
 
Litteratursøk 
 
Det er foretatt systematiske søk i databasene Medline (PubMed) og Embase.  
Videre er det «pyramidesøkt» med søkemotoren McMaster+, levert via 
Helsebiblioteket.no, for å lettere finne pålitelig og oppdatert informasjon. 
Det er søkt etter systematiske oversikter/metaanalyser i Cochrane Library. 
Retningslinjer (guidelines) er søkt etter i Helsebibliotekets databaser for nasjonale og 
internasjonale retningslinjer og i Upto Date og BMJ Best practice, samt i PubMed, 
Google og semistrukturerte søk i Google Scolar. For de treff som er vurdert som 
mest relevant er det også gjort siteringssøk. 
Referanser i aktuelle artikler er også brukt som utgangspunkt for spesifikke søk på 
artikler eller for utlån av lærebøker på fagbibliotek. 
 
Det er brukt følgende søkeord: decompression sickness, decompression illness, 
diving, hyperbar oxygen treatment, early treatment, delayed treatment, early 
recompression, delayed recompression, time to treatment og outcome. 
 
Alle ord som beskriver diagnosen og behandling er kombinert med OR, og alle som 
beskriver behandling er kombinert med OR. Hovedelementene er så kombinert med 
AND. Alle søkeord måtte framkomme i enten tittel, sammendrag eller emneord. 
Overlappende referanser er fjernet.  
Alle funn har deretter blitt selektert, enten ved at artikkelens overskrift ikke omhandler 
oppgavens problemstilling eller etter gjennomlesning av abstract eller hele artikkelen.  
 
Dette er et lite felt og antallet artikler er så begrenset at det ikke er diskriminert med 
hensyn til artiklenes alder eller metode ved datainnsamling. 
 
Enkelte artikler har det ikke vært mulig å få tak i, som bla. kongressreferater, 
private/offentlige utredninger eller hvis de er publisert i tidsskrifter som Universitetet i 
Oslo, Oslo universitetssykehus eller Helsebiblioteket ikke abonnerer på. Her er det 
benyttet abstracter eller andre forfatteres referat.  
 
Retrospektiv analyse 
 
I forbindelse med intern kvalitetskontroll ved Trykktanken, Oslo Universitetssykehus 
Ullevål er alle pasienter som er blitt behandlet for antatt TFS i tidsrommet 2009 - 
2012 gjennomgått. Data fra dykkerjournal, kammerlogg og pasientjournal er 
registrert. Målet med gjennomgangen har vært å evaluere interne rutiner, 
diagnostisering, tid til behandling, valg av behandling og effekten av behandling. 
 
 
 



3 
 

3 TEORI 
 
Trykkfallsyke 
 
Det er over 25 000 aktive sportsdykkere i Norge og hver år er det ca. 6000 nye som 
tar dykkerkurs. Antall sportsdykk er omlag 500 000 årlig, i tillegg kommer 
yrkesdykkere og militære dykkere. I Norge behandles 50-100 personer årlig med 
HBO for dykkerrelaterte lidelser (3,5). Insidensen av TFS er relativt liten sett i forhold 
til antall dykkere og utførte dykk. Når sikkerhetsinstrukser og dykkertabeller er fulgt er 
insidensen 0.01- 0,019% for sportsdykkere (4). 
 
Trykkfallsyke er kjent under mange navn som dykkersyke, bends, decompression 
sickness, decopression illness og caissonsyke.  
 
Trykkforandringen som forårsaker trykkfallsyke kan skyldes oppstigning i forbindelse 
med dykking, reduksjon av trykket i en trykktank eller ved rask dekompresjon fra 
havnivå til høyder i luften som ved flyvning eller romfart (6). 
  
TFS er en sjelden men alvorlig komplikasjon til dykking. Ved en rask reduksjon i 
omgivelsestrykket kan det dannes intravasale og ekstravasale gassbobler fra oppløst 
gass i vevet. Ved dykking er dette hovedsakelig nitrogen. Ved redusert trykk vil gass 
som er løst i vevet danne bobler når gassens partialtrykk overstiger trykket i vevet. 
Dannelse av gassbobler er i seg selv ikke ensbetydende med TFS. Det er normalt 
med venøse gassbobler hos dykkere som har fulgt dekompresjonstabeller og er 
symptomfrie. Det er antall, størrelse og hastigheten de dannes som antas å ha 
betydning. Gassboblenes økende volum antas først å ha en  mekanisk effekt dernest 
en biokjemisk effekt. Den sekundære effekten er primært en inflammatorisk respons 
og kan forklare forsinket symptomdebut. Symptomene på TFS spenner mellom de 
trivielle til de livstruende og er avhengig av hvor i kroppen gassboblene setter seg 
fast. (6, 7) 
 
TFS er en klinisk diagnose og alle symptomer som oppstår etter dykking må 
vurderes som mulige tegn på trykkfallsyke. Tradisjonelt har TFS vært inndelt i to 
kategorier (8). 
 
Type 1: Mild trykkfallsyke. Uten nevrologisk manifestasjon. 
- Hudkløe, marmorering.  
- Leddsmerte, oftest i store ledd 
- Lymfeødemer 
- Diffuse symptomer som hodepine, ubehag, unormal trøtthet, kvalme, oppkast eller 
nedsatt matlyst. 
 
Type 2: Alvorlig trykkfallsyke. Nevrologisk og/eller cardiopulmonal affeksjon. 
- CNS, spinale nevrologiske symptomer 
- Vertigo «Stagger», symptomer fra det indre øre. 
- Chokes, med respirasjonsbesvær, sirkulasjonssjokk, cyanose. 
 
Arterielle gassembolier - AGE 
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Ved fall i omgivelsestrykket så vil luft som er innestengt i lungene øke i volum. Hvis 
dette skjer raskt, som ved en ukontrollert hurtig oppstigning (hvor man ikke puster ut 
kontinuerlig) kan den ekspanderende luften sprenge lungealveolene slik at luft lekker 
ut i lungevenene og føres videre over i den arterielle sirkulasjonen. Dette omtales 
ofte som lungesprengning i dagligtale. Slik barotraume kan gi pneumomediastinum, 
pneumothorax eller arterielle gassembolier. Cerebrale gassembolier kan gi endret 
bevissthet, fokale kortikale tegn eller epileptiske anfall. Symptomene kommer akutt, 
innen minutter etter oppstigning. 
Ved hyperinflaterte lunger eller ved predisponerende lungelidelser er selv 
oppstigning fra 1 meter under vann tilstrekkelig for å gi barotraumer. 
Gassembolier kan også komme over fra venøs til arteriell side ved shunting gjennom 
et persisterende foramen ovale (4, 9). 
 
Inndeling av trykkfallsyke i type 1 og type 2 har man i dag gått bort fra. Pasienten kan 
ha symptomer fra begge kategorier og inndelingen kan heller ikke brukes som 
grunnlag for prognose eller valg av behandling. Symptomene beskrives og tolkes ut 
fra skadet organsystem. Det er laget flere  scoringsverktøy hvor man også tar med 
andre faktorer, som dykkerprofil, tidligere sykdommer, tid for debut, utvikling av 
symptomer og respons på initial behandling. 
Innen forskningen er det heller ingen enhetlig gradering, noen bruker Type 1 og Type 
2, Mild-Alvorlig, Mild-Moderat-Alvorlig, Scor fra 1-10 etter symptomer eller score med 
vektede faktorer. Ingen av scoringsverktøyene har tid til behandling som faktor. 
(4, 8) 
 
Symptomer på spinal trykkfallsyke spenner fra lette subjektive sensoriske utfall til 
komplett paraplegi med blæreaffeksjon. Det er fare for store sequeler. Det er en 
kombinasjon av direkte okklusjon av årer på grunn av ekstravaskulær dannelse av 
gassbobler i hvit substans, venøse gassembolier som hindrer drenering, infarkter og 
sekundære immuno-inflamatoriske prosesser med aktivering av 
koagulasjonssystemet og plateaktivering.  
Lesjonene er spredt gjennom hvit substans og følger ikke nødvendig vis den 
klassiske dermatom-innerveringen som er typisk for akutte traumatologiske 
spinalskader (7, 8). 
 
 
Behandling av trykkfallsyke 
 
Trykkfallsyke bør behandles med oksygen i trykkammer, hyperbar 
oksygenbehandling (HBO). 
 
Prehospitalt er det svært viktig at pasienten puster 100% oksygen. Dette fjerner 
inspiratorisk nitrogen og øker dermed diffusjonsgradienten for nitrogen i alveolene. 
Dette medfører økt resorpsjon av gassbobler og øker oksygentilbudet til ischemisk 
vev. Rehydrering er viktig. Hvis pasienten er våken kan han drikke. Intravenøst gis 
krystalloide væsker. Tidligere mente man at pasienten burde ligge med hodet ned 
(Trendelenburgs leie) men anbefalingen er nå at pasienten leires horisontalt, i den 
stilling som er best for ivaretagelse av pasienten (3, 4). 
 
Normalt benyttes et trykkammer hvor det er plass til pasienten og en eller flere 
pleiere, men det finnes også mindre modeller med kun plass for en pasient.  
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Ved å øke omgivelsestrykket reduseres gassboblenes volum og dermed også den 
mekaniske skaden eller hindringen gassboblen yter på omgivelsesvevet. Kompresjon 
til 2 atmosfærers trykk (10 meter) gir en reduksjon på 80% av gassboblens volum, jfr. 
Boyle’s lov. Kompresjon øker partialtrykket av nitrogen i gassboblen og favoriserer 
diffusjon tilbake til vevet. Derifra transporteres gassen videre til lungene for utlufting. 
Ved å puste 100 % oksygen under trykk vil et høyt partialtrykk av oksygen øke 
utskillelse av nitrogen, samtidig med at man fjerner tilførselen av nitrogen. 
Økt partialtrykk av fysikalsk løst oksygen gir bedret oksygenering av ischemisk vev. 
Det antas også at hyperbar oksygenbehandling har andre fordelaktige 
farmakologiske effekter som demper den inflammatoriske responsen, som reduksjon 
av neutrofil binding til endotelet i kapillærårer (4, 6, 10). 
 
Det har vært forsøkt med ulike medikamentelle tilleggsbehandlinger som steroider og 
NSAIDS, men så langt er det ingen evidens for at dette bedrer utfallet (4,11).  
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4 RESULTATER 
 
Hva er beskrevet i litteraturen og retningslinjer om tid til behandling 
 
Søk i Helsebibliotekets databaser for nasjonale og internasjonale retningslinjer gav 
ingen treff på søkeordene «decompression sickness eller decompression illness».  
 
Søk etter guidelines på BMJ Best Practice gav kun ett treff, U.S. Navy Diving 
Manual: 
«Immediate recompression therapy is indicated for treating decompression sickness, 
arteriell gas embolism and several other disorders» (12, kapittel 20-1.1) og «The 
effectivness of treatment decreases as the lenght of time between the onset of 
symptoms and the treatment increases» (12, kapittel 20-4.2) 
 
Under avsnittet om «Dysbarism, Treatment approach» hos BMJ Best Practice står 
det at: «The clinical outcome depends on time to treatment» og «The patient should 
be recompressed as soon as practically possible. A 95% probability of relief has 
beem demonstrated if treatment is initiated within 30 minutes. This drops to 77% if 
delay exceeds 6 hours» (13, s1).  
 
«Patients should initiate HBO treatment as soon as possible, because a sharp 
decreas in successful treatment of cerebral air emboli has been noted after a four to 
five hour delay» Up To Date (14, s. 4) 
 
Når evidensbasert kunnskap ikke foreligger er ofte konsensusanbefalinger 
alternativet. «After immediate stabilization and medical evaluation, the victims of a 
decompression accident should be immidiately directed to the closest specialized 
center (type 1 recommendation)» (15) 
 
I den anerkjente læreboken Bennet and Elliot’s Physiology and medicine of diving 
står det: «Experience suggest that early treatment is more likely to be efficacious 
than delayed treatment. However the period of delay after whitch no benefit from 
hyperbaric treatment may be up to several hours or even days» (16, s 631) 
 
Hans Örnhagen skriver i boken Dykerimedisin och hyperbar fysiologi at: 
«Vikten av at snabbt komma under behandling påpekas ofte och inte sällan är detta 
ett argument för transportabla tryckkammare som bör finnas med vid dykplatsen» 
(17, s 219) 
 
I den norske retningslinjen for behandling for trykkfallsyke av Arntzen, Eidsvik og 
Risberg står det at: «All erfaring tilsier at risikoen er meget stor for å få varige skader 
etter alvorlig TFS. Mulighetene for et vellykket behandlingsresultat, spesielt for 
alvorlig TFS, er sterkt avhengig av tiden fra symptomene oppdages til behandling 
iverksettes.» (18, s.71). 
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Studier 
 
Rivera JC -1964 (19) 
«Decompression sickness among divers; an analysis of 935 cases» 
Retrospektiv studie av alle rapporterte TFS og dykkerulykker i U.S. Navy fra 1945-
1961. Formålet var å evaluere effekten av gjeldende behandlingstabeller.  
Rivera inndelte behandlingsresultatet i symptomfrihet (relief), tilbakevendende eller 
resterende etter første HBO-behandling, og total bedring eller persisterende etter 
gjentatt behandling. Tid til rekompresjon (TTR) ble målt fra symptomdebut.  
 
Resultat: 77,2% militære dykkere og 21,5% sivile dykkere. Symptomdebut: 9,1% 
under oppstigning, 54,7% innen den første timen, 66,8 innen to timer, 86,2% innen 6 
timer 92,8% innen 12 timer etter avsluttet dykk. Kun 0,3% utviklet symptomer etter 24 
timer. Av 888 pasienter inkludert ble 773 symptomfrie etter en behandling. 115 
pasienter ble ikke symptomfrie etter første behandling, 82 fikk tilbakevendende 
symptomer og 33 definert som resterende symptomer. Av disse fikk kun 86 stk en 2. 
behandling, med følgende resultat: 66 symptomfrie, 4 tilbakevendende symptomer 
og 16 resterende symptomer. En 3. behandling ble gitt til de 4 pasientene med 
tilbakevendende symptomer, hvor av 3 stk oppnådde symptomfrihet mens den 1 
pasient fikk en 4. behandling før han ble symptomfri.   For pasienter som fikk HBO 
innen 15 minutter var 91,4% symptomfrie etter en behandling og 97,7%  etter 
avsluttet behandling/behandlinger (N=175). Ved behandling innen 15-30 min ble 
95,5% symptomfrie etter første behandling og 98,8% symptomfrie etter avsluttet 
behandlinger. 95,9% symptomfrie etter behandling innen 3-6 timer (N=172), 86,8% 
for behandling innen 7-12 timer (N=91), 57,1% for behandling innen 49-96 
timer(N=7) og 0% for behandling innen 97-144 timer (N=2). 
Ingen av pasienten ble fulgt opp etter avslutning av trykkbehandling. 
 
 
Bayne CG - 1978 (20) 
«Acute decompression sickness: 50 cases» 
Retrospektiv analyse av 50 påfølgende tilfeller av TFS ved den amerikanske 
marinens dykkerskole mellom 1975 og 1978. Målet var å definere marinens suksess 
av behandling. 
Alle pasienten var unge, hadde gjennomgått omfattende medisinske tester i 
seleksjonsprosessen forut for opptak og hadde gode kunnskaper om dykking. 
25 pasienter hadde symptomer klassifisert som TFS Type 1 og 25 som TFS Type 2. 
All behandling var utført i henhold til US Navy tabell 5 og 6, evt. med forlengelse. 
66% hadde symptomdebut < 1 time (N=33) og 17% innen 18 timer etter avsluttet 
dykk (N=17). 34% (N=21) fikk HBO innen 10 minutter og totalt 92% (N=46) innen to 
timer. Kun en pasient hadde behov for flere behandlinger 
 
Resultater: Det var ingen behov for rekompresjon etter den initiale behandlingen, og 
ingen pasienter hadde permanente symptomer etter behandlingen.  
 
 
Kizer KW - 1982 (21) 
«Delayed treatment of dysbarism. A retrospective review of 50 cases.» 
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Retrospektiv undersøkelse av 50 pasienter fra Hawaii i perioden1976-1979. Målet 
var å vurdere effekten av forsinket behandling. Forsinket behandling ble definert som 
over12 timer fra symptomdebut til rekompresjonsbehandling. 
Pasienten ble inndelt i to grupper etter symptomer: Mild eller alvorlig TFS.  
Disse ble igjen subinndelt i to grupper etter TTR: 12-24 timer eller >24 timer. 
Behandling etter US Navy tabell 5 og 6/6A etter effekt. Utfallet av behandlingen ble 
delt i fire kategorier; frisk, vesentlig bedring, moderat bedring og minimal bedring. 
 
Resultater: 84% av de med alvorlige TFS som fikk behandling innen 24 timer hadde 
komplett bedring mot 54% ved behandling > 24 timer. 62% av de med mild TFS som 
fikk behandling innen 24 timer ble friske mens 70% av de med behandling > 24 timer 
ble friske. 90% av pasienter med milde symptomer oppnådde helt eller vesentlig 
bedring mot 92% av de med alvorlige symptomer.   
 
 
Van Hulst R.A. - 1990 (22) 
«Analysis of ten year diving casulties 1979-1989, diving medical senter, The 
Nederlands»  
Gjennomgang av 121 tilfeller fra 1979 til 1989 ved Diving Medical Senter, Nederland. 
77 pasienter klassifisert som TFS Type II. 77% symptomfrie ved HBO innen 12 timer 
(N=34) mot 43% ved forsinket behandling >24 timer (N=14) 
 
 
Rudge FW og Shafer MR - 1991 (23) 
«The effect of delay on treatment outcome in altitude-induced decompression 
sickness» 
Undersøkte effekten av forsinket behandling ved høyderelatert trykkfallsyke. 
Pasienter med vellykket HBO-behandling kom tidligere til behandling (gjennomsnitt 
10,6 timer) enn pasienter som ikke ble symptomfrie (gjennomsnitt 18,2 timer). 
 
 
Ball R - 1993 (24) 
«Effect of severity, time to recompression with oxygen, and re-treatment on 
outcome in forty-nine cases of decompression sickness» 
Ball påpeker at tidligere studier ikke har tatt hensyn til alvorlighetsgraden av 
symptomer og  tid som faktor i undersøkelse av utfall ved behandling av spinal-TFS 
og AGE.  I denne studien gjør han en retrospektiv gjennomgang av data fra en 
amerikansk marinebase på Filippinene i perioden 1985-1990. 49 tilfeller med 
varierende alvorlighetsgrad, tid til dekompresjon med oksygen, gjentatte 
behandlinger og utfall ved spinal-DCS. Han ønsket å svare på følgende to 
problemstillinger: 
 
1) Kan bedring av behandling predikeres ut fra alvorlighetsgraden av symptomer og 
tiden som har gått før rekompresjon med oksygen? 
2) Kan bedring av gjenværende symptomer predikeres før re-behandling, gitt 
kjennskap til disse residualsymptomer. 
Alvorlighetsgraden ble vurdert med et scoringsverktøy der nevrologiske utfall ga en 
score fra 1 til 10 (1-3 Mild, 4-6 moderat og 7-10 alvorlig). Pasientene ble vurdert tre 
ganger, ved ankomst, etter første HBO-behandling og etter alle HBO-behandlinger. 
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Ut fra tid som var gått før oppstart med HBO-behandling ble pasientene fordelt i tre 
ulike kategorier, (tidlig 0-12 timer, forsinket 12-24 timer eller sen >12 timer) 
Behandlet med U.S. Navy tabell 6 evt. 6A, evt. 5 og to tilfeller med HBO 45. 
Behandlingen omfattet dekompresjon til enten 45 eller 60 fot 
 
Resultater: 33 av tilfellene (67,3%) hadde behov for gjentatt behandling. 
95% av tilfellene med score på 5 eller lavere fikk komplett tilbakegang av symptomer, 
uavhengig av tid til behandling. Kun 6% av pasientene med score 6 eller høyere ble 
friske. For denne gruppen ble det vist en klar sammenheng med tid til behandling 
(p=0.008). Størst ble behandlingseffekten hvis de ble behandlet <12 timer. Likevel 
viste ikke tidlig behandling noe garanti for vellykket utfall da kun to av fire pasienter 
som ble behandlet innen 4 timer viste komplett eller tilnærmet komplett bedring.  
Alvorlighetsgraden av symptomer etter alle behandlinger er sterkt korrelert med initial 
alvorlighetsscore (r = 0.88) og moderat korrelert med tid til behandling (r = 0.58). 
Respons til behandling er signifikant forskjellig mellom de initialt scorede gruppene (p 
< 0.001). 
Forsinkelse til behandling forverrer utfallet av behandling for de alvorligste 
pasientene (p = 0.008). Residual-status etter alle behandlinger er sterkt korrelert med 
alvorlig score etter første behandling (r = 0.97)  
 
 
Vann RD et al - 1993 (25) 
«Flying after diving and decompression sickness»  
Studerte effekten av flyving etter dykking. Materialet var DAN-databasen (Divers 
Alert Network) fra 1987-1990. Lange forsinkelser var ved univariat analyse assosiert 
med redusert andel vellykkede initiale HBO og høyere insidens av restsymptomer. 
Etter justering for konfunderende faktorer (logistisk regresjonsanalyse) forsvant 
assosiasjonen mellom tid og initial effekt, og assosiasjonen mellom forsinket 
behandling og residualsymptomer etter tre måneder ble svak.  
 
 
Boussuges et al - 1996 (26) 
«Neurologic decompression illness: a gravity score» 
Målet med studien var å lage et bedre scoringsverktøy for identifisering av alvorlig 
nevrologisk TFS. To grupper av pasienter ble undersøkt. 96 dykkere behandlet ved 
Salvator Hospital ble brukt som grunnlag for scoren, risikofaktorer, symptomer og 
forløp ble registrert. 66 sammenlignbare pasienter fra Pré-Front Hospital ble brukt for 
å validere scoren, behandlet etter samme retningslinjer.  Alvorlighetsgraden ble 
vurdert på bakgrunn av vurdering av sequele 1 mnd. etter behandling. HBO ble gitt 
innen 3 timer for 50 % av tilfellene i gruppe 1 og innen 3,5 timer for 50% i gruppe 2. 
Scoren ble sammenliknet mellom symptomfrie dykkere og dykkere med sequele og 
deretter mellom de med mild og invalidiserende sequele. P-verdi var satt til 0,05 
(Mann-Whitney U test) 
 
Resultater: 70% utviklet symptomer innen 10 minutter etter avsluttet dykk og 91% 
innen 1 time. 18% hadde gjentatte dykk. Initiale symptomer; sensoriske utfall 88%, 
motoriske utfall (fra monoparese til paraplegi) 59% og urinveissymptomer 19%. 49% 
hadde både sensoriske (subjektive og objektive) og motoriske utfall. Under transport 
hadde 52% bedring, 41% uendret og 7 % forverring av symptomer. Etter 
behandling(er) oppnådde 71% symptomfrihet, 29% hadde sequele, hvorav 19% var 
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invalidisert. Det ble utarbeidet en score hvor; gjentatte dykk, forløp før HBO, 
objektive sensoriske utfall, motoriske utfall og blæreaffeksjon var signifikant for 
utfallet og gitt individuell vekting.  
Tid fra avsluttet dykk til symptomdebut viste ingen signifikant forskjell (p=0,20) 
Tid fra avsluttet dykk til HBO viste ingen signifikant forskjell (p=0,44) mellom dykkere 
med (median=185 min) eller uten sequele (median=203 min). 
 
 
Desola et al - 1997 (27) 
«Outcome of dysbaric disorders is not related to delay in treatment. 
Preliminary results of a multivariate analysis of 466 cases following a 
prospective study»  
Prospektiv studie av 466 tilfeller med «dysbaric disorder» (DD) behandlet ved CRIS-
UTH, Barcelona, Spania. Over 200 variabler ble registrert gjennom en standardisert 
protokoll. Alvorligheten av symptomer ble klassifisert i 7 forutbestemte grupper: 
Asymptomatisk ved ankomst, asymptomatisk ved ankomst men med milde 
symptomer i de forutgående timer, asymptomatisk men med alvorlige symptomer i de 
forutgående timer, milde symptomer tilstede ved ankomst, moderate alvorlige 
symptomer, alvorlige symptomer og ekstremt alvorlige symptomer/kritisk tilstand. 
Utfallet ble evaluert etter første HBO-behandling, ved utskrivelse og måneder eller år 
etter utskrivelse. Utfallet ble klassifisert i 6 forutbestemte grupper: Symptomfri, 
bedring men med mild sequele, uforandret, forverring, død relatert til DD og død av 
andre årsaker uten direkte relasjon til DD.  
 
Resultater: I denne foreløpige rapporten er kun sammenheng mellom forsinkelse til 
behandling og utfall vurdert. Hverken bivariat eller multivariat analyse viste noen 
sammenheng mellom antall timer til HBO behandling og initial, intermediær eller 
endelig utfall. Evaluering etter måneder/år etter utskrivelse viste: 67% symptomfrie, 
29% med milde sequele, 2,6% med alvorlig sequele og 1,1% med handikap (n=344)  
Tross kort avstand fra dykkersteder til hyperbar-enheten var gjennomsnittlig tid til 
behandling 19,7 timer. 4,1% hadde TTR < 1 time, 10,4 % innen 1-2 timer, 12,5% 
innen 2-3 timer, 25,1% innen 3-6 timer, 21,2% innen 6-12 timer, 10,1% innen 12-24 
timer og 16,6%  
> 24 timer. Forfatterne antar at hvis «dysbaric disorders» hadde blitt behandlet i løpet 
av de første minuttene vill trolig utfallet blitt bedre, men at tilstanden raskt utvikler seg 
til en stabil progressiv systemisk sykdom som ikke er forbundet med tid. Resultatene 
bekrefter dette, og at etter de første minuttene er utfallet mer avhengig av kvaliteten 
på behandlingen enn tid til behandling. 
 
 
Ross - 2000 (28) 
«Clinical audit and outcome measures in treatment of decompression illness in 
Scotland»  
Gjennomgang av 390 dykkere i Scotland mellom 1991 og 1999 som fikk HBO-
behandling. Tid til rekompresjon var under 6 timer. Tid fra symptomdebut til HBO- 
behandling viste en svak sammenheng men ingen statistisk signifikant påvirkning av 
respons på initial HBO behandling og økte ikke sannsynligheten for sequele. Ross 
konkluderte med at dykkerens profesjonelle status og alvorlighetsgraden av 
symptomer var de viktigste determinanter  
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Cianci P og Slade Jr. JB - 2006 (29) 
«Delayed treatment of decompression sickness with short, no-air-break tabels: 
Review of 140 cases» 
Gjennomgang av pasientdata fra 140 sivile dykkere behandlet mellom 1983 og 2002 
ved hyperbarenheten i San Pablo, California. Pasientene ble inndelt i fire kategorier 
etter alvorlighetsgrad. Tid til rekompresjon var en av mange faktorer som ble vurdert.  
Utfallet ble vurdert etter avsluttet behandling og ved senere oppfølging per telefon.  
 
Resultater: Samlet for hele gruppen ble 98% symptomfrie etter behandling. Relatert 
til alvorlighetsscore; 1(32 pasienter, mean 98%), 2 (38 pasienter, mean 93%), 3 (32 
pasienter, mean 93%) og 4 (8 pasienter, mean 97,5%). 
Gjennomsnittet for symptomdebut var 9,3 timer (median 1,5 ). 92% hadde 
symptomer innen 24 timer. 
Antallet behandlinger økte med alvorlighetsgraden av symptomer. 13 pasienter 
(gjennomsnittlig alvorlighetsscore 3,7) fikk mer enn 5 behandlinger (6-20), for de 
resterende var gjennomsnittet for antall behandlinger 1,96.  
Gjennomsnittet for TTR var 93,5 timer (median 48). Til tross for lang TTR var 
resultatene gode.  
Data støtter oppfatningen om behandling selv om det er gått lang tid fra 
symptomdebut. Det bemerkes at mange av pasientene hadde mentale/kognitive 
symptomer, noe som kan forklare lang tid til symptomer ble erkjent og dermed lang 
TTR. 
 
 
Antonelli et al -  2009 (30) 
«Guiding principles in choosing a therapeutic table for DCI hyperbaric therapy» 
Dette er en oversiktsartikkel publisert i anestesitidsskriftet Minerva. Gjennomgang av 
Consensus Conferences guidelines, vurdering av dokumentasjon for valg av ulike  
kompresjonstabeller og bruk av oksygen kontra blandingsgasser. Sammenlikning 
med data fra 129 DCI tilfeller behandlet ved ulike hyperbarsentre i Italia i 2004. 
Antonelli skriver at den «genererelle oppfatningen» er at TFS skal behandles innen 4 
timer. 
 
Resultater (aktuelle for oppgavens problemstilling): 
Kun 50% av tilfellene ble behandlet innen 4 timer, selv om trykkammer finnes i 
nærheten av dykkerstedene. 51% ble symptomfrie etter første behandling og 87% 
etter en uke.  
Generelle betraktninger: HBO er den definitive behandlingen av DCI og det er viktig å 
redusere forsinkelse til trykkammerbehandling og oksygenbehandling.  Det finnes 
ingen data fra mennesker gjort ved prospektive randomiserte studier som 
sammenlikner de ulike behandlingsregimene, men følgende prinsipper er man enige 
om: 
- komplett bedring er mest sannsynlig å oppnå ved tidlig HBO. 
- US Navy behandlingstabeller ved 18 meter ( tabell 5 og 6) er de mest brukte, best 
dokumenterte og har høy suksess, hvis forsinkelse til behandling ikke er usedvanlig 
stor. 
- Det er en invers sammenheng mellom forsinkelse til behandling og komplett 
bedring av symptomer, nåværende tilgjengelige data har ikke stadfestet en 
maksimum tid for når rekompresjon ikke lengre er effektiv.  
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Gempp E. og Blatteau J-E - 2010 (31) 
«Risk factors and treatment outcome in scuba divers with spinal cord 
decompression sickness» 
Forfatterne ønsket å se på valg av rekompresjonsstrategi og potensielle risikofaktorer  
assosiert med alvorlig spinal-TFS. Historiske erfaringer tilsier at dekompresjon til 2,8 
ATA med 100% oksygen (tilsvarende U.S. Navy tabell 5 og 6) er den foretrukne 
behandlingen men data fra behandling med andre tabeller med høyere trykk og 
nitrogen-oksygen eller helium-oksygen er begrensede eller sprikende og åpner for 
spørsmål om optimal trykkammerbehandling. 
Dette er en retrospektiv studie med gjennomgang av data fra 63 dykkere HBO-
behandlet i perioden 2000 og 2007. Klinisk diagnostisert spinal-TFS ved bilateral 
sensorisk og/eller motorisk utfall etter at dykkeren kom til overflaten. Til å vurdere 
alvorlighetsgrad ble det brukt «Boussuges scoring system» der score over 7 
predikerer alvorligere sequele enn for score 7 eller lavere. Alle pasienten hadde fått 
normobar oksygenbehandling under transport, intravenøs væske, metylprednisolon, 
pentoxyfyline, buflomedil og acetylsalisylsyre. 
Pasientene ble enten trykkammerbehandlet etter U.S. Navy tabell 5 evt. 6 eller 
Comex 30 evt. GERS B. Ved ufullstendig bedring etter første behandling ble 
behandlingen gjentatt inntil ingen bedring kunne vises etter tre påfølgende 
behandlinger. 
 
Resultater: Median tid fra overflate til symptomdebut var 5 minutter (0-600 min) og 
median forsinkelse til behandling var 3 timer ( 2-24 t). Gjennomsnittlig antall ekstra 
behandlinger var 5,8 (+/- 7,1), 12 % av pasientene fikk 20 eller flere behandlinger.  
21 av 63 pasienter (33%) hadde ufullstendig tilbakegang av symptomer ved kontroll 
etter en måned. Variabler som ved univariat analyse var signifikant assosiert med 
dårlig utfall var: Alder > 45 år (P= 0.04), tidlig symptomdebut (P= 0.015), akutte 
ryggsmerter som kom før nevrologiske utfall ved overflaten (P=0.023), en initial høy 
symptomscore (P< 0.001) og antall re-behandlinger over 5 (P<0.001). 
Hverken tid til behandling eller valg av behandlingstabell var signifikant relatert til 
behandlingsutfallet. Etter bruk av multivariat analyse var det det kun alvorligheten av 
Boussuges score som uavhengig faktor kunne predikere dårlig utfall (OR 2,68 CI, 
1,08-6,73; P=0.033).Boussuges score hadde en PPV 86% og NPV 95%. 
Separate analyser viste at tiden til behandling var lik i gruppene for score over og 
under 7 og at forsinkelse mellom symptomdebut og initial behandling ikke var 
forskjellig for pasienter som ble friske (median, 3 timer) sammenliknet med pasienter 
med inkomplett bedring (median, 3 timer). 
 
 
Blatteau J-E et al - 2011 (32) 
«Prognostic factors of spinal cord decompression sickness in recreational 
diving: Retrospective and multisenter analysis of 279 cases» 
I studien ønsket man å se på potensielle risikofaktorer assosiert med utviklingen av 
alvorlig spinal TFS, samt å vurdere de ulike behandlingstabellene. Data fra 279 
pasienter behandlet ved syv sentre i Frankrike og Belgia mellom 2000 og 2007. 
Pasienter innlagt under 24 timer etter avsluttet dykk med bilaterale nevrologiske funn, 
unilaterale funn med sphinkterdysfunksjon og/eller ryggsmerter forenlige med spinal 
skade. 
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Resultater: Median tid fra overflate til symptomdebut var 30 minutter (1-1400 min). 
Median tid fra symptomer til rekompresjon var 4 timer (0,5-336 timer). 124 pasienter 
(44,4%) behandlet innen 3 timer, 73 (26,2%) mellom 3 og 6 timer og 82 (29,4%) etter 
6 timer. 
73 pasienter (26%) hadde resterende symptomer etter en måned. 126 pasienter 
(45%) hadde en initial Boussuges score >7. Etter justering med logistisk 
regresjonsanalyse viste fem variabler signifikant sammenheng med dårlig 
nevrologisk bedring: Alder > 42 (OR 1,04 (1-1,07) P=0.042, dybde > 39 meter 
(OR1,04 (1-1,07) P=0,031, blære dysfunksjon (OR 3,8 (1,3-11,5) P=0,014, uendret 
eller forverring av tegn før rekompresjon (OR 2,07 (1,23-3,48) P=0,006 og 
Boussuges score >7 (OR 1,16 (1,03-1,31) P=0,016 
Kun ved univariat analyse ble det vist en statistisk forskjell i klinisk bedring relatert til 
tid til rekompresjon men ved multivariat analyse ble denne forskjellen borte. 
Videre analyse viste at for gruppen som fikk behandling innen 6 timer var det 28 % 
som fikk sequele mens det i gruppen som fikk behandling etter seks timer var 37,5 % 
som fikk sequele. For pasienter med Boussuges score > 7 var det heller ingen 
signifikant forskjell i tid til rekompresjon mellom de med og uten sequele. 
Boussuges score > 8 var bedre egnet til å predikere alvorligere sequele 
sammenliknet med tidligere terskel på > 7, med 87% positiv prediktiv verdi  og 74% 
negativ prediktiv verdi. Studien kom også med et forslag til en revidert Boussuges 
scoring system. 
 
 
Blatteau J-E et al - 2011 (33) 
«Risk factors and clinical outcome in military divers with neurological 
decompression sickness: Influence of time to recomression» 
Denne studien var designet for å se hvilken betydning kort tid til dekomprimering, og 
andre risikofaktorer, har for utviklingen av alvorlige nevrologisk TFS. Forfatterne har 
tidligere funnet  at behandling innen 6 timer kan være en terskel for optimal 
behandling. Dette er en retrospektiv studie av kliniske og dykkerdata fra 59 militære 
dykkere behandlet av det franske forsvaret mellom 1980 og 2007. 39 av pasientene 
ble klassifisert  som spinal-TFS og 22 som cerebral-TFS. Pasienter med mistanke 
om barotraume med CAGE ble ikke inkludert. Trykkammer var tilgjengelig på stedet 
der dykkingen ble foretatt slik at forholdene lå til rette for rask rekompresjon. Alle 
pasientene fikk standardbehandling med normobar oksygen før rekompresjon, 
intravenøs væske, metylprednisolon og acetylsalisylsyre. Trykkbehandlet etter 
franske GERS B-tabeller med nitrox ved 405 kPa. 
 
Resultater: Median tid fra overflate til symptomdebut var 15 minutter (4-40 min). 
Median tid fra symptomdebut til dekompresjon var 35 minutter (2 min-5 timer og 50 
minutter).  
15 dykkere (25,4%) hadde gjenværende nevrologiske symptomer etter en måned, 
noe som tyder på at den ekstra gevinsten av kort TTR var relativt beskjeden. 
Univariat og multivariat analyse viste at de to eneste variablene med statistisk 
prediksjon for dårlig utfall var alvorligheten av initiale symptomer (P=0,0017) og 
blæredysfunksjon (P=0.002), med justert OR på 4,1(1.12-14,92) og 9.99 (1,5-66,34). 
Tid til rekompresjon påvirket ikke utfallet ved univariat analyse med «cut of» på 90 
min. 
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Tid til rekompresjon hos dykkere med komplett bedring hadde en median tid 29,5 
minutter mot en median tid 37 minutter hos de med inkomplett bedring. Sequele ble 
observert hos 4 av 21 dykkere med tid til behandling < 15 min mens hos 11 av 38 
dykkere med tid til behandling > 15 min. Disse forskjellene er i favør av tidlig 
behandling, men ikke statistisk signifikante. Alvorlige tilfeller hadde generelt kortere 
tid til behandling, dette er det tatt høyde for i beregningene.  
 
 
Xu W. et al - 2012 (34) 
«Decompression illness: Clinical aspect of 5278 consecutive cases treated in a 
singel hyperbaric unit» 
 
Retrospektiv gjennomgang av data fra 5278 pasienter med trykkfallsyke behandlet 
ved en militær hyperbarenhet i et kystområde av Kina. Alle pasientene var 
kommersielle dykkere knyttet til havbruk. Målet med studien var å vurder 
symptomatologi, TTS og korrelasjon med alvorlighetsgrad, TTR og sammenheng 
med utfall, introdusere deres behandlingstabell og effekt av behandling. Pasientene 
ble klassifisert; mild, moderat eller alvorlig ut fra symptomer. Ingen av pasientene 
hadde fått oksygen eller væske før de kom til behandling. Behandlingen ble utført 
etter egne tabeller, fra 30-70 meter og med behandlingstid fra 233-1870 minutter.  
 
Resultater (relevant for oppgaven): Tid til symptomdebut: 21% innen 10 minutter, 
79,5% innen 1 time, 98,9% innen 6  og 99,8% innen 24 timer. Det antas at alvorligere 
brudd på dykkertabellene kan forklare raskere symptomdebut enn rapportert av US 
Navy (83% innen 8 timer). Etter inndeling var det: 3831 milde, 1124 moderate og 323 
alvorlige tilfeller. 49% av de alvorlige hadde symptomdebut innen 10 minutter og 98% 
innen 1 time. Selv om behandlingsstedet var tilgjengelig innen 1 times reise med båt 
fra de fleste dykkerstedene var median tid til behandling 9 timer (1-204 timer). Full 
symptomfrihet ble oppnådd i 89,9% av tilfellene. 93,8% ved 1-6 timer, 87,6% ved 6-
12 timer og 85,2% ved 12-24 timer. Chi-square test viste en signifikant reduksjon av 
symptomfrihet med økende tid til behandling (P<0,0001), både etter initial og endelig 
behandling. Det ble også vist en signifikant sammenheng mellom økende 
alvorlighetsgrad og redusert oppnåelse av symptomfrihet samt for økende 
alvorlighetsgrad og økende andel uten effekt av behandling. Den totale effekten var 
ikke betydelig mindre for pasienter med lang forsinkelse til behandling, noe som 
støtter oppfatningen om å behandle pasienter selv med lang forsinkelse til 
behandling. 
Andelen med konstitusjonelle og uspesefikke symptomer var liten og man antar at 
dette ikke var tilstrekkelig ubehag til at de valgte å oppsøkte behandling.  
 
 
Stipp W -  2007 (35) 
«Time to treatment for decompression sickness» 
Retrospektiv gjennomgang av data fra 343 pasienter behandlet ved to hyperbare 
sentre i Storbritannia mellom 1988 og 2002. Studien er del av en utredning gjort for 
Health and Safety Executive. Målet var å skaffe medisinsk grunnlag for retningslinjer 
og HMS- regelverk i forbindelse med profesjonell dykkevirksomhet. Retningslinjene 
sier at trykkammerbehandling skal være tilgjengelig innen seks timer ved dykking 
inntil 10 meter og innen to timer ved dykk mellom 10 og 50 meters dybde. Studien 
gjør godt rede for inklusjon og eksklusjonskriterier, belyser konfunderende faktorer, 
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redegjør for statistiske beregninger og inter-rater relabilitet. Til vurdering av 
symptomer/alvorlighetsgrad før og etter behandling benyttes et validert scorings-
system. Tid fra dykk til HBO-behandling er en av flere variabler som ble vurdert. 
 
Resultater: Dataene fra de to sentrene var noe ulike men samlet sett ble 90% 
symptomfrie etter endt behandling. Kortere tid til HBO-behandling var assosiert med 
bedre resultatet for dykkere med nevrologisk trykkfallsyke (p < 0,05). Dykkere som 
fulgte retningslinjene hadde en høyere reduksjon i score (p < 0.001) enn de som ikke 
kom til behandling innen tidsgrensen på 6 eller 2 timer.  
Antyder at prehospital normobar oksygenbehandling kan beskytte mot noe av den 
uheldige effekten av forlenget tid til behandling. 
 
Erfaringer fra Trykktanken ved Oslo Universitetssykehus Ullevål - 2013 
Retrospektiv gjennomgang av alle pasienter behandlet for TFS fra januar 2009 til og 
med desember 2012. Alvorlighetsgraden av TFS er inndelt i lett TFS uten 
nevrologiske funn, lett TFS med nevrologiske funn og alvorlig TFS. Tid til behandling 
er målt fra avsluttet dykk. 
 
Resultater: Totalt ble 81 dykkere trykkammerbehandlet. Fire pasienter ble ved 
retrospektiv gjennomgang vurdert å ikke ha TFS. Av disse var 2 stk symptomfrie 
dykker-buddies, 1 nærdrukning og 1 vestibularisnevritt.  
Av de 77 pasientene med TFS var det 63 menn (81,8%) og 14 kvinner (18,2%) 
24 stk (31,1%) klassifisert som lett TFS uten nevrologiske symptomer, 46 stk (61%) 
lett TFS med nevrologiske symptomer og 2 stk (2,6%) hadde alvorlig TFS. 5 stk 
(6,5%) var uten opplysninger om nevrologi. 62,3% hadde symptomdebut innen en 
time etter avsluttet dykk og 94,9% innen 24 timer.  
41 pasienter fikk kun en HBO-behandling, 26 pasienter fikk 2 HBO, 6 pasienter fikk 3 
HBO, 1 pasient fikk 4 HBO, 1 pasient fikk 6 HBO og 2 pasienter fikk totalt 8 HBO-
behandlinger. 
Resultatene viste at 71,4% ble symptomfrie, 21,1% hadde milde restsymptomer og 
5,2% hadde alvorlige restsymptomer etter avsluttet behandling. Pasientene er ikke 
fulgt opp etter utskrivelse. 
 
 
Kasuistikker 
 
Myers RAM og Bray P - 1985 (36) 
«Delayed treatment of serious DCS, a case report» 
Tre pasientkasustikker. Pasient 1: Mann, 40 år, tidligere frisk, symptomer 10 minutter 
etter avsluttet dykk, trykk i et belteformet bånd rundt magen, diffus nummenhet i 
høyre legg og begge ben, mild svimmelhet. O2 og væskebehandling på lokale 
sykehus. Økende symptomer med fatigue, anstrengt stemme, parestesi og nedsatt 
kraft høyre hånd. Utslukket refleks hø ankel og hyperrefleksi venstre kne. HBO en 
uke etter symptomstart, US Navy tabell 6 utvidet og tabell 5 pga. tilbakevendende 
symptomer etter tre uker.  
Pasient 2: Mann, 39 år, tidligere frisk, nummenhet i hender legger og føtter, smerter i 
knokene og høyre m. deltoideus, mild vertigo, kløe på rygg og abdomen. Gjentatte 
dykk før og etter symptomdebut. HBO fem dager etter symptomdebut, US Navy 
tabell 6, gjentatt etter noen dager pga. tilbakefall av milde symptomer.  
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Pasient 3: Kvinne 35 år, 18 dykk på 6 dager, kløe, utslett arm og legger, forverring 
under flyreise, klemmende smerter i brystet og verkende smerter i høyre skulder, 
vertigo, fatigue og tåkesyn. HBO 72 timer etter symptomdebut, US Navy tabell 6 
utvidet og gjentatte kortere behandlinger neste dager.  
 
Resultat: 
Alle pasienten hadde dykkerprofiler, symptomer og nevrologiske utfall forenelig med 
trykkfallsyke.   
Pasienten var helt symptomfrie etter behandlingene, og ved kontroll etter 6-12 mnd. 
Årsaker til sen behandling kan være manglende kunnskaper om symptomer, ønske 
om å ikke avbryte ferie, håp om at symptomer går over av seg selv, vanskelig 
diagnostikk eller langt til HBO-behandling. Det at symptomene så sent gikk tilbake 
kan tyde på at en gjenværende gassbobleeffekt og eventuell distal vevshypoksi 
responderer på HBO, i følge forfatterne. De anbefaler at symptomer på trykkfallsyke 
behandles uansett, selv etter 10-14 dager.  
 
 
Weisher DD - 2008 (37) 
«Resolution of neurological DCI after long treatment delays» 
To kasuistikker fra 2007 av dykkere med alvorlig Type II TFS.  
Pasient 1: Kvinne, 54 år. Med symptomdebut < 1 time etter dykk, nummen i begge 
underekstremiteter og etter hvert betydelig nedsatt kraft i alle ekstremiteter. Ataxi. 
Behandlet med 100% oksygen og lidocain i.v. HBO 12 timer etter symptomdebut. 4 
behandlinger med US Navy tabell 6 og 5. 98% ,subjektivt, symptomfri. 
Pasient 2: Kvinne, 44 år, frisk fra tidligere. Symptomer innen en time etter dykk. 
Parestesier og nummenhet i begge underekstremiteter. Utsatte kontakt i håp om at 
det skulle gå over av seg selv. Kontaktet lege etter 24 timer, startet med 100% 
oksygen og lidocain i.v. Kom til behandling noen timer senere og hadde da nedsatt 
kraft i underekstremiteter, urinretensjon og gangvansker. Symptomfri etter en HBO 
US Navy tabell 6. 
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5 DISKUSJON 
 
Dykkermedisin er et lite men spesialisert fagfelt. Ved søk etter litteratur eller artikler 
er det mange av de samme forfatterne som går igjen, enten som førsteforfatter, 
medforfatter eller redaktør. Antallet artikler som direkte omhandler problemstillingen 
synes å være begrenset og flere er av eldre dato. Metaanalyser finnes ikke og den 
eneste Cochrane-systematiske oversiktsstudien innen emnet var om gassblandinger 
og adjuvant behandling. Mange av tidsskriftene studiene er publisert i er ikke 
tilgjengelige gjennom de norske fagbibliotekene og flere av referansene henviser til 
konferansepapers eller utredninger. Enkelte artikler var heller ikke tilgjengelig på 
engelsk. Derfor har det vært vanskelig å vite i hvor stor utstrekning denne oppgaven 
har lyktes i å innhente eksisterende kunnskap knyttet til problemstillingen. 
Litteraturstudier er beheftet med flere andre usikkerhetsmomenter. Vurdering av 
kvaliteten på informasjonen man har funnet, tolking av resultater og vurdering av 
resultatenes praktiske betydning for pasientbehandlingen. Jeg har ingen 
dykkermedisinsk kompetanse og begrenset erfaring med vurdering av studier. Det er 
ikke umulig at andre med mere erfaring vill inkludere andre artikler eller forkastet 
enkelte av de jeg har valgt. Dette har jeg søkt å reduser ved siteringssøk og 
veiledning. 
 
 
Utfordringer med tolkning av data 
 
Alle studiene det her vises til er retrospektive gjennomganger av pasientdata. Her tar 
man utgangspunkt i «svarene» og søker å finne sammenhenger i ettertid. «Texas 
sharp shooting» er et begrep for å beskrive slik post-hoc undersøkelse. Først skyter 
man på veggen for etterpå å male blinken rundt treffet, da blir det enklere å få treffet 
til å passe midt «bulls eye». Retrospektive studier har lavere evidensgrad. Det ikke er 
mulig å randomisere og viktig data kan mangle eller ikke framskaffes i ettertid (38). 
Post priori-kunnskap er vanskelig å bevise ved statiske metoder. TFS er en sjelden 
sykdom og få deltakere gjør det vanskelig å vise om forskjeller er signifikante. En 
statistisk sammenheng mellom to målte variabler behøver heller ikke bety at det 
dermed er en årsakssammenheng. Når det er mange variabler som kan påvirke 
resultatet er det vanskelig å vite hvilke faktorer som direkte påvirker resultatet og om 
det er andre mellomliggende variabler som kan ha en indirekte effekt. Svaret kan 
ligge i variabler som ikke en gang er med i dataene (39). For oppgavens 
problemstilling er det mange slike utfordringer. Konfunderende faktorer som ikke er 
randomisert kan være alder, kjønn, dykkererfaring, profesjonell/fritidsdykker, maks 
dybde, varighet av dykk, total kompresjonstid, rask/ukontrollert oppstigning, gjentatte 
dykk, normobar oksygenbehandling, væsketerapi, adjuvant terapi, fysikk, tidligere 
sykdommer, alkoholforbruk eller flyreiser. Det er vanskelig å vurdere utfallet da 
behandlingen ikke er lik mellom ulike studier. Ulike tidsepoker og fagmiljøer har brukt 
forskjellige trykk, pustegasser og adjuvant behandling. Vurdering av journaldata er 
beheftet med tolknings-bias og inter-rater-variasjon. 
 
Er pasientene som fikk tidlig behandling lik som de som fikk sen behandling? 
Pasienter med alvorlig TFS får tidligere symptomer og kommer raskere til 
trykkammerbehandling.  De har også oftere fått oksygen og væske prehospitalt. 
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Alvorlig TFS responderer dårligere på behandling enn milde tilfeller. Patofysiologien 
er også annerledes, der gassboblens mekaniske effekt er tilstede fra starten mens 
den inflammatoriske effekten kommer noe sener. Pasientenes evne til å erkjenne 
TFS og søke hjelp er også individuell. Det er stor forskjell på den profesjonelle 
dykkeren og fritidsdykkere som ikke vil avbryte ferien. Xu et al hadde få pasienter 
med uspesefikke konstitusjonelle symptomer, trolig på grunn av at disse ikke var 
alvorlige nok for å oppveie de økonomiske konsekvensene ved å avbryte arbeid og 
betale for legebehandling (34).  
 
En konfunderende faktor for studier som både har sett på pasienter med klassisk 
type 1 og type 2 inndeling er at den totale andelen av type 1 pasienter er langt 
høyere enn type 2. Mild TFS kan utvikle seg til alvorlige symptomer, men man vet 
ikke for hvilke pasienter det gjelder. Hvordan utfallet hadde blitt uten behandling er 
det også umulig å si noe om. Milde symptomer som for sikkerhets skyld blir 
behandlet kan gå tilbake uten behandling (41). Det påpekes i en Cochranestudie at 
«Manglende pålitelig diagnostiske eller kliniske kriterier er en svakhet som vil 
kontaminere alle studier, da man ikke kan utelukke at symptomene skyldes ikke-
gassboble-relatert sykdom. Dette vil kunne påvirke effekten av spesifikk rettet 
behandling og øke effekten av generell symptomatisk behandling. Størst er denne 
diagnostiske usikkerheten for de milde formene for TFS»(11). 
 
 
Litteratur og guidelines 
 
På spørsmålet om tiden til behandlingsstart har betydning for resultatet viser både 
lærebøker(16, 17), kliniske oppslagsverk (13, 14), consensus anbefaling (15) og 
dykker og behandlingsmanualer (12, 18) at pasienten skal raskest mulig til 
behandling og at sannsynligheten for vellykket behandling reduseres ved økende tid 
til behandling.  
Det kan stilles spørsmål til grunnlaget det konkluderes på. Referansene som er 
oppgitt er både fra gamle studier og studier uten signifikante forskjeller. BMJ Best 
practis henviser til Riveras studie fra 1964 og Ball’s studie fra 1993. Up to date 
blander både AGE og TFS og henviser kun til studier som omhandler AGE. 
Læreboken til Ørnhagen henviser til en studie som kun viste bedre resultat for milde 
tilfeller av TFS. Ved søk etter nasjonale eller internasjonale retningslinjer for 
behandling av TFS fant jeg ingen kunnskapsbaserte retningslinjer. Dette kan tyde på 
at det fremdeles er mangelfull dokumentasjon på behandling og lokale variasjoner i 
behandlingsopplegget.  
 
 
Betydning av tid til rekompresjon for behandlingsresultat 
 
Av studiene som er gjennomgått viser Rivera, Kizer, Ball, Stipp og Xu en statistisk 
signifikant sammenheng mellom tid til rekompresjon og utfall. Van Hulst, og Rudge 
og Shafer viste også en signifikant sammenheng, men disse studiene har det ikke 
lyktes å skaffe i fulltekst, kun vurdert gjennom referat fra andres artikler. 
 
Rivera (19) var den første til å vise en statistisk signifikant forskjell i andelen 
symptomfrie ved tidlig kontra forsinket behandling. Studien er ofte sitert på dett og 
brukt som dokumentasjon for anbefalinger. Han viste en synkende effekt av 
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behandling ved økt tid men at selv ved 2-4 døgn var det over 50 % som ble 
symptomfrie. Studien er kritisert for at milde symptomer er overrepresentert, hele 
91,8%. Alle pasienten med milde symptomer ble symptomfrie, uavhengig av tid til 
behandling. Studien er 48 år gammel. Det er lang tid i medisinsk sammenheng og før 
dagens mest brukte behandlingstabeller ble endelig utarbeidet. For pasientene som 
ble behandlet innen 15 minutter var utfallet noe dårligere enn for de som ble 
behandlet innen 15-30 minutter. Dette avviket fra trenden med best resultat ved kort 
tid til behandling. Forfatteren antar at det kan forklares med at alvorlige tilfeller 
debuterte tidligere og dermed var overrepresentert i denne gruppen. Intensjonen var 
å vurdere utfallet 24 timer etter behandling men utilstrekkelige data førte til at utfallet 
ble vurdert etter siste behandling, uten noen videre oppfølging. Selv milde 
gjenværende symptomer var nok til å bli klassifisert som manglende effekt og 
pasienter som viste god respons på behandling men hadde lette restsymptomer 
endte dermed i denne gruppen. Forfatteren sier selv at mange pasienter klassifisert 
som gjenværende symptomer ble symptomfrie etter noe tid.  Av 115 pasienter som 
ikke ble symptomfrie etter første behandling var det kun 86 stk som fikk en 2. 
behandling og 4 stk som fikk en 3. behandling, hvilket er langt strengere enn dagens 
praksis. Pasienten ble ikke differensiert med hensyn til alvorlighetsgrad av TFS. Det 
er kun vurdert sammenheng mellom tid og utfall uten å ta hensyn til andre 
konfunderende faktorer. 
Kizer’s (21) studie viste også signifikant bedre resultat ved kort kontra lang 
forsinkelse til behandling. Noe påfallende er det at 70% av de med mild TFS og 
TTR > 24 timer ble symptomfrie mot 62% innen 12-24 timer.  92% av de med 
alvorlige symptomer oppnådde helt eller vesentlig bedring mot 90% av pasienter med 
milde symptomer. Ingen av pasientene ble fulgt etter behandling, så vi vet ikke 
resultatet på lang sikt.  
Ball (24) viste at for alvorlig TFS var det en klar sammenheng mellom tid og effekt av 
behandling. Størst ble effekten hvis pasienten kom til behandling innen 12 timer. For 
pasienter med mindre alvorlig TFS utgjorde tiden ingen forskjell og hele 95% av 
pasientene med alvorlighets-score 5 (av 10) eller lavere oppnådde symptomfrihet.  
Stipp (35) viste at å komme raskere til behandling var assosiert med bedre respons 
på behandling og bedre utfall for pasienter med nevrologisk TFS. Pasienter som fikk 
behandling innen 6 timer hadde en større reduksjon i alvorlighetsscore. Denne 
studien er del av en rapport laget for å gi medisinsk begrunnelse for eksisterende 
retningslinjer og HMS-regelverk i forbindelse med profesjonell dykkevirksomhet i 
Storbritannia. Retrospektive studier med resultater som støtter oppdragsgivers syn 
bør man på generelt grunnlag være noe skeptisk til. Studien er ikke publisert i noe 
tidsskrift men er sitert i flere av oppgavens artikler. 
Xu (34) er den nyeste artikkelen og det overlegent største studien med hensyn til 
antall pasienter. Resultatet viser både meget gode samlede behandlingsresultater og 
de har vist en signifikant reduksjon i andelen som blir symptomfrie ved økende tid til 
behandling. Alle pasientene var menn. Av totalt 5587 pasienter henvist, ble det i 
5278 tilfeller inkludert som mulig TFS. Andelen ekskluderte pasienter er relativt liten 
tatt i betrakting mulige differensialdiagnoser. Forskjeller i vestlig og kinesisk 
medisinsk tradisjon kan muligens ha betydning, men også behandlingstabellene var 
forskjellig fra vesten. Kun 6% hadde alvorlige symptomer. Majoriteten av pasientene 
valgte å avbryte etter kun en behandling (overført andre sykehus, økonomi, ignorerte 
egen helse) og det er derfor umulig å vite hvordan utfallet hadde blitt hvis de hadde 
fullført. Det var lite personell i forhold til antallet pasienter, ingen tilgang på 
supplerende undersøkelser, ingen obduksjoner og pasientene ble ikke fulgt opp etter 
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at de forlot avdelingen. Denne artikkelen er ikke publisert i noe tidsskrift, men i en 
åpen, kollega vurdet, nettbasert journal. Det synes noe merkverdig at en såpass 
enestående stor studie med statistisk sterke data ikke er publisert i noen av 
tidsskriftene for hyperbarmedisin.  
Van Hulst (22) fant, for pasienter med nevrologisk TFS, at 77% ble symptomfrie ved 
behandling innen 12 timer mot 43% ved tid til behandling over 24 timer. 
Rugde og Shafer (23) viste at pasienter som ble symptomfrie etter HBO hadde 
gjennomsnittlig kortere tid til rekompresjon enn de som fikk gjenværende symptomer. 
Studien var gjort av USAF på høyderelatert TFS. Resultatet antas å være overførbart 
på dykkere, men anonyme undersøkelser har vist at Militære «high-altitude» piloter 
underrapporterer TFS-symptomer (4). 
 
Studier som ikke har funnet noen statistisk signifikant sammenheng mellom tid til 
rekompresjon og utfall, eller hvor sammenhenger er svekket etter videre statistiske 
analyser omfatter Vann, Desola, Boussuges, Gempp og to studier av Blatteau. Ross 
fant heller ingen sammenheng mellom tid og utfall er, men her har det heller ikke 
lyktes å skaffe originalartikkelen. 
Vanns studie (25) hadde et stort tallmateriale og viste først at lange forsinkelser til 
behandling var assosiert med høyere forekomst av sequele. Etter justering for 
konfunderende faktorer ble sammenhengen så svak at den ikke hadde merkbar 
effekt på behandlingsresultatet. Forfatterne bemerker at univariate tester kan vise 
falske assosiasjoner som skyldes ulikheter i populasjonen. 
Desola (27) fant at hverken bivariat eller multivariat analyse viste noen sammenheng 
mellom antall timer til HBO behandling og initial, intermediær eller endelig utfall. 
Dette er den eneste prospektive studien som er designet med tanke på å vurdere tid 
og utfall. Det framgår ikke av studien hvor mange pasienter som har mild eller 
alvorlig TFS. Forfatterne er bekymret for at den allerede lang forsinkelse til 
behandling vil kunne øke hvis man gjør det allment kjent blant dykkere at tid ikke er 
av betydning. Kvaliteten på behandlingen er viktigere enn rask rekompresjon og de 
advarer mot HBO-behandling ved perifere trykkammere uten medisinsk 
kompetanse/ressurser. Desola konkluderte med at TFS responderer bedre på 
behandling gitt innen minutter kontra timer. Behandling innen få minutter er uansett 
kun aktuelt for profesjonelle eller militære dykkere og ikke et særlig realistisk mål for 
behandling av sportsdykkere. Studien, som ble presentert i forbindelse med 
European Underwater and Baromedical Society’s konferanse i 1996, er ofte sitert 
men ikke publisert i noe tidsskrift. 
 
 
 
Boussuges (26) fant at tid fra avsluttet dykk til HBO ikke viste noen signifikant 
forskjell mellom dykkere med eller uten sequele. I motsetning til flere tidligere 
eksperimenter og kliniske studier viste ikke tid fra symptomdebut til behandling å ha 
noen prognostisk verdi. Studien omfattet kun nevrologisk og spinal TFS og formålet 
var å lage en alvorlighets-score for behandling og prognose. Behandlingen ble også 
avbrutt hvis pasienten ikke viste bedring ved to påfølgende undersøkelser med én 
times mellomrom, noe som virker relativt tidlig. De fleste andre studier avslutter etter 
2-3 behandlinger uten effekt/ytterligere effekt.  
Gempp (31) fant at for spinal TFS var ikke tid til behandling signifikant relatert til 
behandlingsutfallet. Tid til behandling var ikke forskjellig mellom gruppen som ble 
symptomfrie og gruppen som fikk sequele. Tid til behandling var også lik i gruppene 
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for lav og høy alvorlighets-score. Faktorer som tidligere er betraktet som 
risikofaktorer, og som også viste en sammenheng ved univariat analyse, mistet sin 
relevans etter multivariat/logistisk regresjonsanalyse. En mulig forklaring på at det 
ikke ble funnet sammenheng mellom tid og utfall kan være at det ikke var tilstrekkelig 
mange alvorlige pasienter som kom sent til behandling. 
Blatteau (32) hadde et relativt kort tidsaspekt (behandling innen 24 timer) og fant for 
spinal TFS et bedret utfall for pasienter behandlet innen 6 timer. Kun univariat 
analyse viste denne sammenhengen og den samlede konklusjonen var at tid til 
behandling ikke hadde noen statistisk signifikant påvirkning på utfallet. Denne 
studien inneholdt også Gempps data og etter franske retningslinjer fikk alle adjuvant 
medisinsk behandling med steroider, vasodilatator og acetylsalisylsyre. 
Ved å undersøke sammenhengen med kort tid til behandling (innen 6 timer) og utfall 
viste Blatteau (33) i en annen studie samme år at tid til rekompresjon ikke påvirket 
endelig utfall. Han fant at dykkere med komplett bedring hadde kortere median tid til 
behandling og ved behandling innen 15 minutter var det færre med gjenværende 
symptomer men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Det var kun militære dykkere 
som ble undersøkt og alle ble behandlet med den franske marinens GERS B -tabell 
som skiller seg fra de mest brukte tabellene ved gå dypere, lengre varighet og bruk 
av blandingsgass. 
Det bør påpekes at både Boussuges, Gemp og Blatteau er alle franske og Gemp og 
Blatteau er medforfattere på hverandres artikler. 
Ross (28) konkluderte med at sammenhengen mellom tid til behandling og dårlig 
status ved utskrivelse for alvorlige tilfeller var svak og at det ikke økte 
sannsynligheten for sequele. Pasienter med alvorlige symptomer hadde kortere TTR. 
Dette ble ansett som en konfunderende faktor.  
 
 
Behandlingsresultater på grunn av eller på tross av kort tid? 
 
Artiklene har vist at tidlig behandling ikke er noen garanti for suksess (24), selv ved 
behandling innen 15 minutter var det ingen garanti for bedret utfall (33).  
For mild TFS viser studier og klinisk erfaring at sammenheng mellom tid og utfall er 
svak eller ikke har signifikant betydning (21, 24, 35) og andelen vellykkede 
behandlinger ligger på hele 93-98% (24, 29, 34). For alvorligere tilfeller med 
nevrologisk TFS er prevalensen av sequele mellom 22% og 29,7% (DAN-rapport). 
For disse pasientene burde det være større gevinst ved kort tid til behandling, men 
Blatteau viste at selv ved meget tidlig behandling (innen 6 timer, median 35 min)  var 
andelen sequele fremdeles 25,4% og forfatteren skriver i nøytrale ordelag at den 
ekstra effekten av kort TTR synes beskjeden(33). Det er kommentert at behandling 
innen få minutter kontra timer kan være fordelaktig (27). Dette er interessant for å 
forstå patofysiologien, men for de fleste er det ikke gjennomførbart i praksis. 
Studiene har vist at den faktiske tid til behandling normalt er betydelig lengre, med 
median tid på 6-24 timer (21, 22, 24, 34). I en studie av transport av pasienter med 
TFS viste man at dykkere med alvorlige symptomer hadde både signifikant kortere 
tid til symptomdebut og ble transportert til behandling dobbelt så raskt som 
milde/moderate tilfeller(40). Antonelli (30) fant at TTR var < 4 timer i kun 50% av 
tilfellene, selv om trykkammer var lett tilgjengelig i forhold til dykkerstedene. Myers 
(36) påpeker at selv om tidlig behandling både er ønskelig og effektivt er dette som 
oftest kun tilfelle ved optimale forhold. En studie som viste slike «optimale forhold» 
var Bayne (20) i 1978. Han fant meget gode resultater av tidlig behandling. Av 50 
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militære dykkere ble 34% behandlet innen 1 time og totalt 92% innen 2 timer. Alle 
pasientene ble symptomfrie. Andelen mild og alvorlig TFS var likt fordelt. Studien var 
ikke laget for å vurdere tidsfaktoren men for å måle resultat av amerikanske 
marinens behandling av TFS. Bayne beskriver flere trekk som kan ha bidratt til dette 
gode resultatet. Militære dykkere gjennomgår omfattende medisinske tester og har 
god fysikk. De har høy bevissthet om symptomer på TFS og det er god tilgang på 
kompetent medisinsk personell. Dette gir kort tid mellom symptomdebut og 
rekompresjon. Det å tilskrive det gode resultatet til tid er vanskelig retroperspektivt. 
Alle disse faktorene kan hver for seg eller samlet ha bidratt til resultatet, men de 
skiller også militære fra sivile dykkere. 
Rivera (19) kommenterte i 1964 at sivile var dårligere til å følge dykkertabeller, noe 
som trolig fremdeles er tilfelle. Sivile har mere ekstreme dykkerprofiler, alvorligere 
TFS og lengre forsinkelse til behandling (29). Stipp (35) fant at profesjonelle i større 
grad kom til behandling innen tidsanbefalingen på 6 timer. Profesjonell status 
påvirker utfallet positivt(28). Det kan synes at studier gjort på militære dykkere eller 
med høy andel profesjonelle, således ikke er direkte overførbart på den store og 
heterogene gruppen av sportsdykkere. 
 
Hvis det stemmer at det er en invers sammenheng mellom forsinkelse til behandling 
og komplett bedring av symptomer, vil da ekstreme forsinkelser gi svært dårlige 
resultater? 
Selv ved lang tid til rekompresjon er det få pasienter som ikke oppnår noen bedring 
(35). Både studier og pasientkasustikker kan vise til svært gode resultat selv ved 
betydelig forsinket behandling. Cianci og Slade (29) viste til 98% symptomfrie etter 
behandling til tross for TTR på hele 93,5 timer (median 48), 66% klassifisert som type 
2 TFS. Pasientkasustikkene (36) forteller om alvorlig nevrologisk TFS som oppnår 
full symptomfrihet etter HBO-behandling 12-24 timer etter symptomstart. For smerte, 
parestesier og andre mere uspesefikke symptomer er det vist full tilbakegang av 
symptomer etter hele 7 dagers forsinket behandling (37). Pasientdata fra trykktanken 
på Oslo universitetssykehus Ullevål viser sammenfallende resultater både i forhold til 
god effekt av behandling selv med betydelig forsinkelse, og at den reelle tiden til 
behandling dessverre er lengre enn hva som vurderes som optimalt. Kun 19,5% av 
pasienten kom til behandling innen 6 timer, og totalt 37,7% innen 12 timer (42). Slik 
sen HBO-behandling har ikke bare vist seg kurativt men kan også støtte en TFS-
diagnose.  
 
Flere av forfatterne påpeker at det ennå ikke er vist om det er en kontinuerlig eller 
trinnvis assosiasjon mellom TTR og utfall (33, 35). Eksisterer det noen «cut-off» for 
når behandling blir mindre vellykket?  Noen assosiasjoner er vist. Stipp argumenterer 
for opprettholdelse av behandling innen 6 timer (2 timer for dype dykk), Blatteau viste 
bedret utfall ved behandling innen 6 timer (kun ved univariat analyse) og Ball viser til 
behandling innen 12 timer for alvorlig TFS. Det er ikke funnet noen maksimal grense 
for når TFS ikke responderer på behandling (30) og anbefalingene har vært å 
behandle selv om det er gått  opp til 10 dager, selv om enkelte mener at effekten 
etter en uke må regnes som ikke signifikant (43). 
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Oppsummering 
 

7 av de gjennomgåtte studiene viser signifikante sammenhenger mellom TTR og 
utfall (19, 21,22,23,24,34,35). 
 
7 av studiene viser ingen signifikant sammenheng mellom TTR og utfall 
(25,27,26,28,31, 32,33). 
 
Flere studier fant sammenhenger som ble sterkt svekket eller fraværende etter 
justering for andre konfunderende faktorer (25, 31,32). 
 
Ved lette tilfeller av TFS synes ikke tid til behandling avgjørende for resultatet og 
de aller fleste pasientene oppnår symptomfrihet (19, 21, 24).   
 
For alvorlig nevrologisk TFS/Spinal-TFS er det sprikende data og usikkert om 
rask behandling bedrer utfallet. Selv ved behandling innen 15 min, eller innen én 
time er det vist ca. 25 % med sequele (33). 
 
Alvorlige tilfeller av nevrologisk TFS har tidlig symptomdebut (33, 40) og 
alvorligere symptomer tidlig i forløpet. Persisterende eller forverrede symptomer 
er en faktor som kan predikere dårligere prognose (32).  
 
Symptomenes alvorlighetsgrad påvirker hvor raskt pasienten kommer til 
behandling, samt bruken av normobar oksygen og intravenøse væsker (35, 40). 
 
Alvorlighetsgraden av de initiale symptomene er korrelert med effekt av 
behandling, alvorligere symptomer responderer dårligere på behandling og krever 
flere behandlinger. 
 
Selv om det har gått lang tid, til og med dager, til behandling er det beskrevet full 
symptomfrihet av HBO i flere studier og kasuistikker (29, 36, 37). Lang tid til fra 
dykk til symptomdebut, eller lang tid til behandling kan ikke utelukke TFS. HBO 
anbefales selv om det har gått opptil 10 dager (29). 
 
Årsakene til lang TTR er sammensatt men gode kunnskaper hos dykkeren om 
symptomer og behov for behandling, rask kontakt med dykkerlege og adekvat 
transport er faktorer som kan redusere forsinket behandling. 
 
Prehospital behandling med 100% oksygen og rehydrering er anbefalt som 
standard førstehjelp (4) og data antyder at det også påvirker utfallet gunstig ved 
forlenget tid til behandling (35).   
 
Spørsmålet om hvordan tid til behandling påvirker utfallet av behandling hos 
pasienter med trykkfallsyke kan ikke endelig besvares med de studiene som til nå 
er utført. Retrospektive studier kan antyde sammenhenger som man kan bruke 
som grunnlag for randomiserte og kontrollerte studier, men slike studier er det lite 
trolig at vil bli gjennomført. 
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Konklusjon 
 
Den til nå rådende oppfatning om at forlenget tid til rekompresjon reduserer 
mulighetene for vellykket behandling er i de siste årene blitt utfordret og resultatet av 
denne oppgaven viser at det er berettiget. For pasienter med mildere former for TFS 
tyder resultatene på at tid ikke er avgjørende for utfallet. For alvorligere tilfeller er 
resultatene sprikende, med signifikante resultater både for og mot tidsfaktoren. Det 
er ikke påvist noen terskel, men flere nyere studier antyder at den optimale tiden til 
behandling ikke bør overstige 6 timer for pasienter med nevrologisk TFS. Den 
individuelle pasientens prognose er vanskelig å forutsi da kort tid til behandling ikke 
er noen garanti for vellykket resultat, og selv med flere dagers forsinkelse er det vist 
at også alvorlige tilfeller kan oppnå symptomfrihet. 
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Tabeller 
 

STUDIER SOM HAR VURDERT TTR OG SAMMENHENG MED RESULTAT AV HBOT 

Studie 
eller 

artikkel 

Design Formål med 
studien 

Setting Deltagere Klassifisering 
av alvorlighets-

grad 

Tiltak Adjuvant 
terapi 

Tids 
intervall 

Utfallsmål Resultat Stat. 
sign. 
for- 

skjell 

Rivera 
1964 
(19) 

Retro-
spektiv 
analyse 

Vurdere 
effekten av 
U.S. Navy’s 
behandlings-
tabeller 

Florida, 
USA 
1946-1961 

888 dykkere. 
77,2% 
militære og 
21,5% sivile 
847 av 
tilfellene ble 
vurdert mht 
tid og utfall. 

Bends (pain 
only) og 
alvorlige 
symptomer. 

U.S. 
Navy 
tabell1, 
1A, 2, 
2A, 3 og 
4. 

Ikke 
redegjort for 

< 15 min, 
innen 3 t , 3-
6 t , 7-12 t  
49-96 t og 
97-114 t 
Målt fra 
symptomde
but 

Symptomfri, 
tilbakevendende
, residual etter 
første 
behandling, total 
bedring og 
residual etter 
gjentatte beh. 

97,7% 
symptomfri 
ved beh < 
15 min, 
95,9% 3-6 t 
91,4% 12-24 
90,4% 25-36 
50,0% 37-48 

Ja 

Bayne 
1978 
(20) 

Retro-
spektiv 
analyse 
 

Definere effekt 
av egen 
behandling av 
TFS 

Ameri-
kanske 
marinens 
dykkerskole 
1975-1978 

50 militære 
dykkere 

25 TFS type 1 
25 TFS type 2 

US Navy 
tabell 5 
og 6 
 

100% O2 
inntil 
rekompresjo
n. Kun en 
pasient fikk 
Dexametha
sone 

34% HBOT 
innen 10 
minutter og 
92% innen 2 
timer.  

Symptomfrihet Ingen hadde 
permanente 
symptomer 
etter HBO 
beh 

- 

Kizer 
1982 
(21) 

Retro-
spektiv 
analyse 
 

Vurdere effekt 
av forsinket 
HBOT 

Hawaii USA 
1976-1979 
Område 
med høy 
frekvens av 
DCI 

50 (47 menn) 
52 % fritids- 
dykkere 
46% 
kommersielle 

48% TFS type 1 
52% TFS type 2 
2 stk mulig AGE 

US Navy 
tabell 5 
og 6 
 

2 stk fikk 
steroider i.v. 
6 stk fikk 
ASA p.o 
 

12-24 timer 
> 24 timer 
Målt fra 
symptom 
debut 

Complete, 
substantial, 
moderat og 
minimal 
recovery 

84%  av type 
2 ble s.f.ved 
beh 12-24t 
mot 54% 
ved TTR > 
24t 

Ja, 
men 
kun 
for 
alvor-
lig 
TFS 
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STUDIER SOM HAR VURDERT TTR OG SAMMENHENG MED RESULTAT AV HBOT 

Van Hulst 
1990 
(22) 

Retro-
spektiv 
analyse 
 

- Diving 
Medical 
Senter 
Nederland 
1979-1989 

121 dykkere 
sivile og 
militære 

77 pasienter 
klassifisert som 
TFS type 2 

- - - Symptomfri, 
milde og 
alvorlige 
restsymptomer 

77% s.f. ved 
beh innen 12 
t mot 43% > 
24 timer 

Ja 

Rudge og 
Shafer 
1991 
(23) 

Retro-
spektiv 
analyse 

- USAF, 
Texas, USA 
1984-1988 
 

233 høyde-
relaterte DCI 

- - - Symptomde
but til HBO 

Vellykket 
behandling, ikke 
benyttet, ingen 
bedring, 
tilbakevendende 

Gj.snitt TTR 
ved vellykket 
beh 10.6 t. 
mot 18,2 
timer for ikke 
symptomfrie  

Ja 

Ball 1993 
(24) 

Retro-
spektiv 
analyse 
 

Vurdere utfall 
mht 
alvorlighetsgra
d, TTR og re-
behandling 

US Naval 
Station 
Subic Bay 
Filippinene 
1985-1990 

49 dykkere 
militære, sivile 
og 
kommersielle. 
Majoritet med 
«hose diving» 

Spinal TFS 
Ekskludert pain-
only og cerebral 
TFS 
Dick & Massey’s 
gradering 1-10 

US Navy 
tabell 5 
og 6 
HBO 45 

22 stk fikk 
i.v. steroider 

Pasienten 
vurdert før, 
etter første 
og etter alle 
HBOT 
TTR 0-12, 
12-24 og > 
24 timer 

Dick & Massey’s 
Spinal cord DCS 
severity index 

Forsinkelse 
til beh > 12t 
forverrer 
utfallet for de 
alvorligste 
tilfellene 

Ja, 
men 
kun 
for 
alvor-
lig 
TFS 

Vann 
1993 
(25) 
 

Retro-
spektiv 
analyse 

Studere effekt 
av flyving etter 
dykking. 

DAN-
database fra 
1987-1990 

1159 dykkere 
med TFS 

TFS type 1 
TFS Type 2 
AGE 

Ikke 
oppgitt 

Ikke oppgitt Ikke 
redegjort for 

Symtomfri etter 
første be-
handling (J/N) 
Gjenværende 
symptomer (J/N) 

Svak sam-
menheng 
mellom  
TTR og 
residualsym
ptomer.  

Nei 
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STUDIER SOM HAR VURDERT TTR OG SAMMENHENG MED RESULTAT AV HBOT 

Boussuge
s 1996 
(26) 

Retro-
spektiv 
analyse 
 

Utarbeide en 
ny alvorlighets 
score for 
nevrologisk 
TFS 

Salvator 
Hospital og 
Front-Pré 
Hospital, 
Frankrike 
1985-1993 

96 dykkere  
til utarbeiding 
av score og 
66 til 
validering 

CNS eller spinal 
TFS. Ekskludert 
barotraume med 
CAGE 

Rekompr
esjon til 
2 atm 
100% O2 
i minst 2 
timer 

ASA 1g og 
i.v. Dextran 
eller Ringer 
var ofte 
brukt. 

- Dårlig utfall 
definert som 
sequele 1 mnd. 
etter beh. 

TTR viste 
ingen 
signifikant 
forskjell 
mellom 
dykkere med 
eller uten 
seqele 

Nei 

Desola 
1997 
(27) 

Pro-
spektiv 
studie 

Sammenheng 
mellom tid fra 
symptomdebut  
til behandling 
og utfall 

Barcelona, 
Spania 
1969-1995  

466 pasienter 
med 
«Dysbaric 
disorders» 

7 graderinger fra 
asymptomatisk 
til ekstremt 
alvorlig/kritisk 

ikke 
oppgitt 

ikke 
redegjort for 

Symptomde
but til HBO 

6 graderinger fra 
symptomfri til 
fatalt utfall etter 
1. beh. ved 
utskrivelse og 
etter md/år. 

Tid ikke 
signifikant. 
Bedre 
respons på 
beh innen 
minutter 
kontra timer 

Nei 

Ross 
2000 
(28) 

Clinical 
audit 

- Scotland 
1991-1999 

390 dykkere 
HBO innen 6 
timer 

- - - - Dårlig respons 
på initial beh. 
Dårlig situasjon 
ved utskrivelse  

Sammen-
heng mel-
lom tid og 
dårlig utfall 
var svak. 

Nei 

Cianci og 
Slade 
2006 
(29) 

Retrosp
ektiv 
analyse 

Resultater av 
TFS/AGE  hos 
sivile dykkere 
behandlet med 
korte 
behandlingsta
beller 

Doctors 
Medical 
Senter  
San Pablo 
CA, USA 
1983-2002 

140 sivile 
pasienter 
30 stk 
ekskludert 
pga svak 
mistanke TFS 

Gradert 0-4 ut 
fra symptomer 
19% Type 1 
66% Type 2 
6% Type 3 
4,5% AGE 
3,6% Høyde 
relatert TFS 

Kortere 
«no air-
break» 
tabell. 
2,8 ATA 
30 min, 
2,0 ATA 
60 min, 
tot 150 
min 

Antatt 
ingen, Ikke 
beskrevet. 

0-6 t 
6-12 t 
12-24 t 
24-48 t 
48-96 t 
96-120 t 
120-540 t 
Gj.snitt  TTR 
93,5 t 

Kun beskrevet 
som «recovery» 

98% 
«recovery» 
for hele 
gruppen, til 
tross for lang 
TTR 

- 
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STUDIER SOM HAR VURDERT TTR OG SAMMENHENG MED RESULTAT AV HBOT 

Stipp 
2007 
(35) 

Retro-
spektiv 
analyse 
 

Assosiasjon 
med TTR. 
  

2 hyperbare 
sentre i UK 
1986-2002 

343 dykkere 
 

Validert 
nevrologisk 
scorings-verktøy 

Ikke 
opplyst 

Antatt 
ingen, Ikke 
beskrevet. 

Kontinuerlig 
tidsmåling 
og ikke 
avrundet 
tidsintervall 
valgt ut fra 
pasientdata  

Reduksjon i 
antall poeng. 
Residual-score 
ja eller nei. 

Kortere TTR 
var assosiert 
med bedre 
utfall for 
Nevro-TFS 

Ja 

Antonelli 
2009 
(30) 

Over-
sikts-
artikkel. 
Retro-
spektiv 
analyse 

Sammenlikne 
valg av 
behandlings-
tabeller og 
suksessrate. 

Behandlet 
ved 
italienske 
hyperbare 
sentre i 
2004 

129 DCI  - - - - Symptomer 
tilstede eller 
symptomfri. 

TTR <4 t i 
50% av 
tilfellen selv 
om god 
tilgang til 
HBOT  

- 

Gemp 
2010 
(31) 

Retro-
spektiv 
analyse 

Bestemme 
potensielle 
risikofaktorer 
assosiert med 
dårlig utfall 
ved spinal TFS 

Ste Anne’s 
Military 
hospital, 
Toulon 
Frankrike 
2000-2007 

63 sports-
dykkere med 
spinal TFS 

Boussuges 
severity score 

US Navy 
tab 5/6 
evt 4 
ATA 
heliox/nit
rox 

Metylpredni
solon, 
pentoxyfillin
e, 
buflomedil 
og ASA 

Tid fra 
symptomer 
til HBOT 
< 3 timer, 
3-6 timer 
> 6 timer 
 

Poeng akutt og 
1 måned etter 
behandling. 
Symptomfri eller 
gjenværende 
symptomer 

TTR ikke 
signifikant 
relatert til 
beh. utfall 

Nei 

Blatteau 
2011 
(32) 

Retro-
spektiv 
analyse 

Bestemme 
potensielle 
risikofaktorer 
assosiert med 
utvikling av 
spinal TFS 

7 hyperbare 
sentre i 
Frankrike og 
Belgia 
2000-2007 
(inkl Gemps 
63 pasienter 
fra Toulon) 

279 sports-
dykkere med 
spinal TFS. 
HBO-
behandlet 
innen 24 timer 

Boussuges 
severity score 

US Navy 
tab 5/6 
evt 4 
eller 6 
ATA 
heliox/nit
rox 

Metylpredni
solon 
og/eller 
pentoxyfillin
e, 
buflomedil 
og ASA 

< 3 timer, 
3-6 timer 
> 6 timer 
 

Symptomfri eller 
gjenværende 
symptomer etter 
en måned. 

Kun 
univariat 
analyse viste 
bedret utfall 
for TTR< 6 t 

Nei 
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STUDIER SOM HAR VURDERT TTR OG SAMMENHENG MED RESULTAT AV HBOT 

Blatteau 
2011 
(33) 

Retro-
spektiv 
analyse 

Undersøke 
sammenheng 
mellom kort 
TTR, andre 
risikofaktorer 
for alvorlig 
nevrologisk 
TFS  

Franske 
marinen 
1980-2007 

59 mannlige 
militære 
dykkere  med 
nevrologisk 
TFS. TTR < 6 
timer. 
Mistanke om 
CAGE ble 
eks. 

Parestesier, 
sensoriske- og 
motoriske utfall 

GERS B 
( 404 
kPa m 
nitrox) 

Metylpredni
solon og 
ASA 

</= 90 min 
> 90 min 

Symptomfri eller 
gjenværende  
obj. sensoriske, 
motoriske eller 
vannlatnings-
symptomer etter 
en måned 

Kortere 
median TTR 
for dykkere 
med 
komplett 
bedring og 
færre med 
gjenværend
e symptomer 
ved TTR < 
15 min. 

Nei 

Xu 2012 
(34) 

retrosp
ektiv 
analyse 

Observere 
kliniske 
manifestasjon
er, latenstid og 
alvorlighetsgra
d, 
sammenheng 
mellom TTR 
og utfall, effekt 
av egne 
beh.tabeller  

Data fra en 
hyperbar 
enhet i nord-
kina 
driftet av 
kinesiske 
forsvaret 
2000-2010 

5271 sivile, 
vesentlig 
kommersielle 
dykkere 
tilknyttet 
fiskerinæringe
n. 47,8 % 
SCUBA og 
52,2% 
«surface 
supplied» 

Klinisk vurdering 
og dykkerprofil 
Mild, moderat 
og alvorlig DCI 
72% milde 
21% moderate 
6% alvorlige 
(10% av 
alvorlige 
pasienter døde) 

4 egne 
tabeller 
30-70 
meter, 
bunntid 
20-30 
min og 
total tid 
233-
1870 min 

Moderate 
og alvorlige 
tilfeller fikk 
steroider, 
i.v. væske 
og vit C etc 
(ikke 
nærmere 
spesifisert) 

Tid fra 
symptomde
but til HBO 
1-6 timer 
6-12 timer 
12-24 timer 
24-36 timer 
> 36 timer 
 

Fullstendig eller 
ufullstendig 
tilheling. 

Desto lengre 
TTR desto 
lavere andel 
med 
fullstendig 
tilheling 

Ja 

Ullevål 
2013 
(42) 

Retrosp
ektiv 
cases 
gjen-
nom-
gang 

Vurdere egen 
undersøkelse 
og behandling 
av pasienter 
henvist for 
HBOT av 
mulig TFS. 
Ledd i intern  
kvalitets-
forbedringsarb
eid. 

Data fra 
trykkammer
et ved Oslo 
Universitets-
sykehus, 
Ullevål. 
2009-2012 

77 pasienter 
behandlet for 
suspekt TFS. 
Sportsdykker
e og yrkes-
dykkere. 
63 menn og 
14 kvinner 

Klinisk vurdering 
og dykkerprofil. 
31% mild TFS, 
uten nevro-
logiske utfall 
60% mild TFS 
med nevro. utf. 
6% mild uten 
tilstrekkelig info 
3% alvorlig TFS 

Us Navy 
tabell 5 
og 6 
Tabell 
14 . 

Ingen. 
 

Tid fra avsl 
dykk til HBO 
< 1 time 
1-3 timer 
3-6 timer 
6-12 timer 
12-24 timer 
24-48 timer 
48-72 timer 
> 72 timer 

Symptomfri,  
milde rest 
symptomer, 
alvorlige rest 
symptomer eller 
ikke angitt i 
journal. Vurdert 
ved utskrivelse.  

71,4% 
symptomfrie 
22,1% milde 
restsymptom
er 
5,2% med 
alvorlige 
restsymptom
er.  

- 
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