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Abstract 
Background: Endotracheal intubation (ETI) in patients with traumatic brain injury (TBI) and 

intact airway reflexes remains controversial. Increased on-scene duration to secure the airway 

may be a time cost that the patient does not benefit from. We sought to determine the on-

scene duration of prehospital intubation performed by anaesthesiologists in patients with 

moderate and severe TBI, and this information would be helpful in prioritizing when to 

perform ETI in the prehospital setting. 

Methods: A retrospective analysis of data was performed concerning patients with head 

injury and Glasgow Coma Scale (GCS) score <14 during the period of 2006-2010 from a 

mixed rural/urban Norwegian Helicopter Emergency Medical Services (HEMS). Linear 

regression was used to determine the additional on-scene duration associated with ETI. 

Results: Among 183 patients with head injury and GCS score <14, prehospital ETI, high 

GCS score, and age 16-30 show a significant increase in on-scene duration. Prehospital ETI 

show the strongest correlation and when adjusted for other variables prove to increase on-

scene duration by 13.3 minutes (95% confidence interval [CI]: 8.7-17.9, p<0.001). 

Conclusion: We estimate that prehospital ETI performed by anaesthesiologists increases on-

scene duration for patients with head injury by 13.3 minutes. This knowledge will help 

anaesthesiologists to determine in which situations prehospital intubation should be 

performed and thus optimize the treatment of patients with severe head injury. 
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Innledning 
450-500 personer dør hvert år i Norge av hodeskade (1). I behandlingen av alvorlige 

hodeskader er ofte kirurgi den endelige løsningen. Kirurgi krever avanserte 

bildeundersøkelser og instrumenter som forefinnes på sykehuset. Det ofte brukte, men 

evidensfattige (2) begrepet ”The Golden Hour” handler om at pasientens muligheter for å 

overleve er best hvis han får hjelp raskest mulig etter at skaden har inntruffet. En intubasjon 

av en pasient med intakt hosterefleks krever intravenøs aksess og sedasjon før selve 

intubasjonen gjøres, og særlig ved motorisk urolige pasienter kan dette være tidskrevende. 

Økt tidsbruk frem til avgjørende, ofte kirurgisk behandling kan bidra til å forverre 

hodeskaden. 

Hvor mange minutter koster det å sedere en pasient prehospitalt? Dette er et spørsmål 

som er blitt stilt av mang en kliniker som står ute i mørket i støyende omgivelser med kalde 

stive fingre og med en hodeskadepasient med lettgradig hypoksi og lett nedsatt hosterefleks. 

Bør pasienten intuberes nå, eller skal man iverksette transport til sykehuset som ligger fem 

minutter unna hvor CT maskinen og nevrokirurgen står parat? Er sannsynligheten for akutte- 

og (fremfor alt) senkomplikasjoner lavest ved ”stay and play” eller ”load and go”?  

Vi har i første omgang ønsket å se på hvor mye skadestedstiden øker ved prehospital 

intubasjon i norske høyt spesialiserte legebaserte tjenester. Det finnes forskning på intubasjon 

av hodeskadepasienter utført av paramedics/ambulansepersonell, men lite tilgjengelig 

forskning på prehospital intubasjon utført av anestesileger. Det hadde vært spennende å 

sammenlignet prehospital sedasjonsbehandling med langtidseffektene hos 

hodeskadepasientene og korrigert dette mot spesifikk diagnose og skadegradering etter 

bildeundersøkelser, men dette faller utenfor rammene av denne oppgaven. For å finne 

skadestedstiden har vi sett på et datamateriale ved luftambulansebasen i Stavanger med 

medisinsk personell som har spisskompetanse på sedasjon og intubasjon.  

 

 



2!

Metode 
Denne studien er en retrospektiv analyse av data fra luftambulansetjenesten i 

Stavanger innsamlet over en 5-års periode (2006-2010). Data er hentet ut fra 

luftambulansetjenestens elektroniske rapportsystem, heretter kalt AirDoc, august 2011. 

Samtlige oppdrag ved luftambulansebasen i Stavanger i perioden 01.01.2006 til og med 

31.12.2010 er hentet ut. Data er blindet og forfatter har ikke kjennskap til oppdragene utenom 

data som kommer frem i rapportopplysninger fra luftambulansetjenesten. Databehandling er 

gjort i IBM SPSS Statistics versjon 20.0.0.1. Man har foretrukket å bruke ikke-destruktiv 

databehandling. Ved hjelp av filtreringsnøkler filtrerer man bort caser etter angitte kriterier, 

men man vil aldri slette casene fra datasettet. Dette gjør databehandlingen ryddig og 

oversiktelig. 

Anestesiavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus består av 50 anestesileger, 

hvorav 15 av disse har redningsteknisk kompetanse og jobber skift på luftambulansebasen 

samt Sea King redningshelikopter. Operasjonsavdelingen ved sykehuset har ca 20 

operasjonsstuer og det utføres daglig en rekke elektive intubasjoner. 

Luftambulansetjenesten i Stavanger består av et legebemannet helikopter og en 

legebil, og dekker hele Rogaland fylke samt tilgrensende områder i nabofylkene. Fartøyet er 

bemannet med en rutinert anestesilege fra Stavanger Universitetssykehus, en redningsmann 

hvorav de fleste har sykepleiebakgrunn, samt en helikopterpilot. Anestesilegene har 

minimum to års erfaring fra tjeneste ved anestesiavdeling på sykehus, de fleste er spesialister 

i anestesiologi (3,4). Helikopteret som brukes er Eurocopter EC 135 P2. Det er kun plass til 

en bårepasient om gangen. Legen sitter i et sete ved pasientens venstre side, og pasienten 

ligger da helt inntil motsatte vegg. Dersom det er helt nødvendig er det mulig å ha en 

(eventuelt to) personer sittende i pasientens hodeende. Under flyvning fungerer 

redningsmannen som kartleser og co-pilot i cockpit, legen jobber dermed alene bak med 

pasienten.  

I tjenesten er det stort fokus på luftveisbehandling og alle legene skulle således kjenne 

gjeldende retningslinjer (5,6), men det er anestesilegen i hvert enkelte tilfelle som etter 

omstendigheter og klinisk skjønn velger om pasienten skal intuberes. Endotracheal intubasjon 

gjøres etter sedasjon med fentanyl og propofol/ketamin/thiopentone, samt suksametonium/ 

cisatracurium avhengig av hemodynamisk status. Tubeplassering kontrolleres med 

auskultasjon og overvåkes med monitorering av endetidalt CO2 (ETCO2). 
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Under hvert oppdrag nedtegner anestesilegen fortløpende sin rapport på et nasjonalt 

papirskjema utarbeidet av luftambulansetjenesten (7). Tilbake på basen etter endt oppdrag 

skrives av samme lege dette rapportskjemaet inn i Airdoc. Rapportskjemaet arkiveres på 

basen, og det er senere mulig å hente frem aktuelt rapportskjema ved hjelp av et 

basereferansenummer. 

På luftambulansens rapportskjema og i Airdoc er det fem klokkeslett som registreres 

for hvert oppdrag (7). Disse klokkeslettene er satt inn i en figur (figur 1) fra Helsedirektoratet 

(8), som illustrerer vesentlige tidspunkter langs tidsaksen fra en hendelse inntreffer til 

responderende enhet er ferdig med oppdraget. Tiden mellom punkt 2 og 3 er det som i 

datasettet kalles ”skadestedstiden”. Punkt 2 er det tidspunkt det medisinske personellet 

kommer til pasienten. Punkt 3 er det tidspunkt hvor pasientomsorgen er overtatt, pasienten 

klargjort for transport, og første forflytning iverksettes (7). Det kan være nyttig å merke seg 

at skadestedstiden i datasettet således ikke korrelerer med det Helsedirektoratet i figuren 

angir som ”tid på hendelsessted”. 

Alle henvendelser til basens medisinske personell med ønske om utrykning tildeles et 

fortløpende basereferansenummer. Oppdrag med flere pasienter på samme hendelse, 

markeres med et eget pasientnummer som skiller pasienter under samme oppdragsnummer 

fra hverandre (for eksempel 356/1 og 356/2) (7). Dette nummeret skrives inn i Airdoc og 

skulle således være unikt. Dessverre legges dette inn manuelt av legen som er på vakt, og det 

!!Figur!1!
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er ingen begrensning i Airdoc som forhindrer at man registrerer et allerede brukt nummer på 

ny. Det forekommer derfor at oppdrag kan bli lagt inn flere ganger (duplikat) og feil 

basereferansenummer kan bli lagt inn på enkelte oppdrag. Særlig i forbindelse med avviste 

oppdrag ser man at to oppdrag av og til har fått samme basereferansenummer. Noen få 

oppdrag med flere pasienter er kodet med nytt oppdragsnummer i stedet for å skille disse med 

pasientnummer. Dette vanskeliggjør arbeidet med datamaterialet. 

Ved hjelp av en funksjon i SPSS for å identifisere duplikater, fant man i 

datamaterialet 160 duplikater med samme basereferansenummer. Disse ble manuelt 

gjennomgått og 68 av disse var åpenbare dobbeltføringer og ble merket med en egen variabel 

[filter_duplikat]. De øvrige er trolig utførte oppdrag hvor det er angitt feil 

basereferansenummer. 

I Airdoc får hver pasient en hoveddiagnose etter ICD-10 klassifikasjonssystemet, som 

er den tilstanden som er hovedårsaken til behovet for helsehjelp (9). For å finne pasienter 

med pågående hodeskader i minst en kroppsregion, valgte man derfor å selektere pasienter 

som var klassifisert til gruppen Hodeskader (S0x) og Multitraume (T07). Alle sekundære 

oppdrag (pasienttransport mellom sykehus) og alle oppdrag med avvik (avviste eller avbrutte 

oppdrag) er ekskludert fra studien. 

Alle 498 pasienter med hodeskader ble manuelt gjennomgått og korrigert mot 

papirjournal før man filtrerte ut de moderate og alvorlige hodeskadene (GCS skår <14). 

Pasienter som ble erklært død på 

skadestedet er ekskludert ved hjelp av en 

filtervariabel [filter_mors]. Dette er gjort 

ved å lokalisere pasienter som var merket 

med transportvariabelen ”Ikke 

transportert”. Alle pasienter hvor 

transportvariabel stod tom er manuelt 

gjennomgått. 

Forøvrig fremkommer detaljene 

for datafiltreringen i figur 2, hvor det blir 

flere ekskluderte pasienter etterhvert som 

utvalget er snevret inn med flere variabler. 

Alle 183 caser som ble inkludert i 

studien ble manuelt gjennomgått og 

!!!Figur!2!

 

183!pasienter:!Filtrert!bort!caser!hvor!pasienten!er!erklært!død!på!stedet!

sysmis(-ilter_duplikat)!&!index(lower(Hendelse),"primær")!>0!!&!length(rtrim(Typeavvik))!=!0!&!

(index(Diagnose,"T07")!>0!|!index(Diagnose,"S0")!>0)!&!GCS<14!&!sysmis(-ilter_mors)!

199!pasienter:!GCS!<!14!(alvorlige!og!moderate!hodeskader)!

sysmis(-ilter_duplikat)!&!index(lower(Hendelse),"primær")!>0!!&!length(rtrim(Typeavvik))!=!0!&!

(index(Diagnose,"T07")!>0!|!index(Diagnose,"S0")!>0)!&!GCS<14!

498!pasienter:!Primæroppdrag!uten!avvik!(avbrutt!eller!avvist)!!
med!Hoveddiagnose!S0!eller!T07!

sysmis(-ilter_duplikat)!&!index(lower(Hendelse),"primær")!>0!!&!length(rtrim(Typeavvik))!=!0!&!

(index(Diagnose,"T07")!>0!|!index(Diagnose,"S0")!>0)!

7376!pasienter:!Alle!oppdrag!foruten!duplikater!

sysmis(-ilter_duplikat)!

7444!pasienter:!Alle!oppdrag!mellom!01.01.2006!og!31.12.2010!
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korrigert mot papirjournal og journalopplysninger i fritekstfelt.  

Dersom intubasjon er angitt i Airdoc eller notert på papirrapporten, er pasienten kodet 

som ”intubert”. Dersom det hverken i Airdoc eller i papirrapporten er notert noe om at 

pasienten er intubert, er pasienten kodet som ”ikke intubert”. Skademekanisme (ytre årsak til 

skaden) er en tilleggsklassifikasjon som, basert på rapportnotatet er manuelt kodet av forfatter 

etter ICD-10 klassifikasjonens kapittel XX. For de pasienter der alder, Glasgow Coma Scale 

(GCS) skår eller skadestedstiden manglet i Airdoc er opplysningene hentet fra 

papirrapporten. 

Det ble til slutt rekodet en rekke dummy variabler for å kunne utføre en 

regresjonsanalyse av datamaterialet, og avslutningsvis gjort en residualanalyse som viste at 

regresjonsanalysen var tilfredsstillende normalfordelt. 
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Resultater 
I perioden januar 2006 til og med desember 2010 var det totalt 7376 pasienter, herav 

5066 (69%) oppdrag hvor legen rykket ut med helikopter og 2236 med bil. I studien ble 

inkludert 183 pasienter, herav 127 (69%) med helikopter og 56 med bil. Gjennomsnittlig 

alder på pasientene inkludert i studien var 35.7 år mot gjennomsnittlig 49.0 år blant alle 7376 

oppdrag. Blant de inkluderte i studien var det 75 kasus (41%) som ble intubert under legens 

omsorg på skadestedet eller i ambulansen på vei til sykehuset og 108 kontroller som ikke ble 

intubert. 

 Andelen menn er noenlunde likt fordelt i gruppene, og utgjør 74% av kasusgruppen 

og 77% av kontrollgruppen. Registrert skademekanisme etter ICD-10 klassifikasjonen fra 

verdens helseorganisasjon viser at 

trafikkulykker (motorsykkel og 

personbil) utgjør 69% av kasusgruppen, 

men samme gruppe utgjør bare 26% av 

kontrollgruppen. Fallulykker er fordelt 

omvendt og utgjør 13% av 

kasusgruppen og 38% av 

kontrollgruppen. 

Av pasienter med lav initial GCS skår 

tilhører størst andel kasusgruppen 

(gjennomsnittlig GCS skår 5.4), mens 

av pasienter med høy initial GCS skår 

tilhører en større andel kontrollgruppen 

(gjennomsnittlig GCS skår 11.7). Det 

samme ser man igjen i National 

Advisory Committee for Aeronautics 

(NACA) skår. Av pasienter med høy 

NACA skår tilhører en større andel 

kasusgruppen (gjennomsnittlig NACA 

skår 5.5), mens av pasienter med lav 

NACA skår tilhører en større andel 

kontrollgruppen (gjennomsnittlig 

NACA skår 4.2). Av pasienter hvor det etableres eller kontinueres prehospital hjerte-lunge-



7!

redning (HRL) tilhører en betydelig større andel av pasientene kasusgruppen og utgjør 15% 

av denne gruppen.  

Gjennomsnittlig 

skadestedstid ble funnet til å være 

11.8 minutter lenger (95% 

konfidensintervall 9.0-14.7, p 

<0.001) i kasusgruppen sett i 

forhold til kontrollgruppen. For 

andre variabler som alder, kjønn, 

skademekanisme, initial GCS skår, 

NACA skår og fartøy ble det også 

funnet signifikant (p < 0.05) 

forskjell i skadestedstiden mellom 

kasus- og kontrollgruppen. For å se 

på hvordan prehospital intubasjon 

påvirkes av disse forskjellige 

uavhengige variablene ble det utført en Multippel Lineær regresjon med skadestedstiden som 

avhengig variabel (tabell 3). 

Prehospital intubasjon, initial GCS skår 8-10 og 11-13, samt alder 16-30 år viser 

signifikant økning av skadestedstiden. Prehospital intubasjon viser den største 

sammenhengen med skadestedstiden, og når det 

er korrigert for de andre variablene øker 

prehospital intubasjon skadestedstiden med 13.3 

minutter (95% konfidensintervall 8.7 – 17.9, p < 

0.001). 
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Diskusjon 
Vi finner at prehospitalt intubasjon, initial GCS skår 8-10 og 11-13, samt alder 

mellom 16 og 30 år gir en signifikant økning av skadestedstiden. Prehospital intubasjon viser 

sterkest sammenheng med hele 13.3 minutter. Sistnevnte vil være av klinisk interesse for 

luftambulanseleger. 

En stor retrospektiv studie med i underkant av 200.000 traumepasienter fra 

Mississippi i 2008 så på tidskostnaden ved prehospital intubasjon og intravenøs tilgang  utført 

av paramedics/emergency medical technician (EMT) hos traumepasienter (10). I studien ble 

rundt 800 pasienter intubert og rundt 40.000 pasienter fikk intravenøs tilgang. 

Gjennomsnittlig skadestedstid var 15,5 minutter. Studien viste at intravenøs tilgang isolert 

sett forlenget skadestedstiden med 5 minutter (p < 0.001), mens endotracheal intubasjon 

isolert sett forlenget skadestedstiden med 2,5 minutter (p < 0.001). Intervensjonene ble utført 

av ambulansepersonell. Dersom man har behov for intravenøs aksess og deretter intubasjon 

vil man være oppe i rundt 7,5 minutter i ren prosedyretid. I tillegg kommer administrasjon av 

medikamenter. Dette kan således stemme overens med 13.3 minutt som vi har funnet i vår 

studie. 

En mindre retrospektiv studie fra en amerikansk helikopterbase i 2006 (11) av 175 

sederte traumepasienter viste en forlenget skadestedstid på 6 minutter. Prosedyren innbefattet 

opprettelse av intravenøs aksess, medikamentell sedasjon og endotracheal intubasjon. 

Gjennomsnittlig GCS skår på skadestedet var 4.8 ± 2.4. Skadestedstiden er oppgitt til å ha 

blitt sammenlignet mot alle andre oppdrag og er oppgitt uten hverken p-verdier eller 

konfidensintervall. Selv om data er hentet fra en helikopterbase tilsvarende vårt 

studiemateriale, er det vanskelig å sammenligne seg med denne studien. 

 

Sedasjon 

Sedasjon er utvilsomt et viktig verktøy i håndteringen av alvorlige hodeskader. En 

sikret luftvei kan gi optimal oksygenering og kontrollert ventilasjon med kapnograf. Både 

initial hyper- og hypokapni er vist å øke dødeligheten hos intuberte hodeskadepasienter (12). 

Ved tegn på cerebral herniering har man mulighet til å hyperventilere pasienten, som vil gi 

cerebral vasokonstriksjon og lavere intrakranielt trykk. Sedasjon i en psykisk belastende 

situasjon kunne bidra til å senke kroppens psykologiske stress nivå og dermed minske 

hjernens krav til oksygen. Til slutt må nevnes at sedasjon av praktiske årsaker kan forenkle 
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behandlingskjeden for eksempel ved at det blir enklere å få tatt et godt CT-bilde av motorisk 

urolige pasienter. 

Prosedyren har også flere negative sider ved seg. Hypoksemi, Hypotensjon, vanskelig 

intubasjon og dysarytmi er rapportert som de mest frekvente bivirkningene (2). 

Hemodynamisk instabilitet kan forverre hodeskaden. Vanskelige arbeidsforhold på 

skadestedet, kulde, dårlig lys og sug kan øke tiden intubasjonen tar og medføre kortvarig 

hypoksi og øke faren aspirasjonspneumoni (13) eller andre komplikasjoner som ofte kan 

nødvendiggjøre forlenget respiratorbehandling og øke dødeligheten. 

De skandinaviske retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader 

anbefaler etablering av kunstig luftvei ved GCS skår 3-8 og ufrie luftveier når hypoksemien 

ikke lar seg korrigere ved å gi oksygen eller ved lang prehospital transport (6). 

Retningslinjene korrelerer med anbefalingene fra Brain Trauma Foundation (5). 

 

Effekten av prehospital intubasjon 

Behandling som gir det beste utfallet vil være det overordnede målet med den 

prehospitale omsorgen. Det kunne således vært nyttig å sett på langtids nevrologisk utfall for 

vårt pasientmateriale. Dette kunne vært gjort ved en enkel nevrologisk undersøkelse, og 

gradering etter for eksempel Glasgow Coma Scale extended (GOSe) skår som er brukt i en 

randomisert kontrollert studie fra Australia i 2010 (14). Studien viser at pasientene hadde 

færre nevrologiske utfall etter hodeskade ved prehospital intubasjon av paramedics (n=160) 

versus intubasjon på sykehuset (n=152). Målt seks måneder etter hodeskaden var andelen 

pasienter med godt utfall (GOSe skår 5 - 8, hvor 8 er beste skår) 39% i intervensjonsgruppen 

og 51% i kontrollgruppen, som svarer til en absolutt risikoreduksjon på 12% (p = 0.046). 

Dødsraten i de to gruppene var lik. Et bifunn var at en signifikant større andel av pasientene 

som ble intubert prehospitalt fikk hjertestans, 6.3% versus 1.3% i kontrollgruppen (p = 

0.023). Tiden på skadestedet var 12 minutter lenger (35 minutter versus 23 minutter, p = 

0.0005) i intervensjonsgruppen. Gjennomsnittlig tid fra mottakelsen til CT var derimot 7 

minutter raskere (45 minutter versus 52 minutter, p = 0.12). I studien var forøvrig ekskludert 

pasienter der transporttiden til mottakelsen var mindre enn 10 minutter. Rapid sequence 

induction (RSI) prosedyren inkluderte minimum 3 minutter preoksygenering med maske-bag 

ventilasjon før medikamentell sedasjon og intubasjon. Tiden forbrukt på skadestedet ved 

intubasjon ble rapportert til å være 12 minutter, og kan korrelere med resultatene som ble 

funnet i denne studien. Denne studien var utført av australske intensive care paramedics med 

spesiell autorisasjon til å intubere. Dette er en solid studie med meget interessante variabler. 
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Det kunne være interessant å se om man fant samme eller bedre utfall etter intubasjon utført 

av norske anestesileger. 

 

Begrensninger 

Tidsangivelsene kan være utsatt for menneskelig datainnsamlingsfeil ettersom 

tidangivelsene blir manuelt nedtegnet med legens personlige armbåndsur som referanse. 

Angivelsene er avrundet til hele minutter og dette kan medføre skjevheter i skadestedstiden 

ved at tidspunkter innad i oppdraget forflyttes. I datamaterialet finnes det ingen data for de 

intubasjoner som er utført i ambulansen etter avreise fra skadested og dette er således ikke 

korrigert for. Det er ikke medtatt tid forbrukt på intravenøs aksess, preoksygenering med 

maske-bag ventilasjon eller eventuelle problemer med intubasjonen. Vanskelige 

arbeidsforhold og andre obstruksjoner under pasientbehandlingen på skadestedet finnes ingen 

data på. Antall minutter brukt på frigjøring av fastklemt pasient har en egen rubrikk på 

papirrapporten (7), men det er usikkert om denne har vært registrert konsekvent av legene og 

dette er ikke tatt med i datamaterialet. Alle disse konfunderende faktorene vil kunne forlenge 

skadestedstiden og det hadde således vært ønskelig å korrigert for disse i datamaterialet. Med 

et slikt datagrunnlag ville man kunne bestemme tiden forbrukt på intubasjon enda mer 

nøyaktig. 

For å kunne si noe mer om effekten av intubasjon hadde det vært hensiktsmessig å ha 

variabler som sier noe om hovedindikasjonen for intubasjonen og initial oksygenmetning. 

Hadde pasienten pågående hypoksi eller ble intubasjonen gjort av profylaktiske hensyn? Det 

finnes en konsensusbasert mal for ensartet rapportering av prehospital luftveishåndtering 

(15). Dersom man hadde et slikt datagrunnlag på pasientene, ville man med større sikkerhet 

kunne hjelpe klinikeren på skadestedet til å ”kalkulere” seg frem til behandlingen som ville gi 

pasienten det beste utfallet, hvilket vil være det overordnede målet med de fleste studier på 

dette feltet. 
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Konklusjon 
I hvilken grad transport av traumepasienter bør forsinkes som følge av prehospitale 

prosedyrer har lenge vært debattert uten klar konsensus. Vi har sett på hvor mye 

skadestedstiden øker ved prehospital intubasjon i en legebasert tjeneste med spisskompetanse 

på luftveishåndtering. Det synes hensiktsmessig å skille mellom prehospital 

sedasjonsbehandling gitt av ambulansepersonell/paramedics på den ene siden og 

anestestileger på den andre siden, hvorav det fortsatt gjenstår forskning på sistnevnte område. 

Denne studien er et bidrag i så henseende.  

I vår analyse viser vi at prehospital intubasjon utført av anestesilege øker 

skadestedstiden hos pasienter med hodeskade med 13.3 minutter. Denne kunnskapen vil 

kunne hjelpe anestesileger til å avgjøre i hvilke situasjoner prehospital intubasjon skal utføres 

og dermed optimalisere behandlingen av pasienter med alvorlige hodeskader. 
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