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Sammendrag 

Introduksjon: I 2016 var det i Norge 1919 dødsfall etter traumer og skader, og det er 

naturlig å tenke at blødning kan spille en vesentlig rolle. I de fleste tilfeller med pågående 

blødning er kirurgi på sykehus det viktigste tiltaket. Det kan ta lang tid før pasienten kommer 

til sykehus, og da kan det være livreddende at tiltak settes inn prehospitalt.  

I ambulansene i Vestfold og Telemark er Cyklokapron (virkestoff traneksamsyre (TXA)), som 

er en fibrinolysehemmer, integrert i akuttkofferten, og kan brukes ved mistenkt blødning. I 

Oslo og Akershus er dette derimot ikke tilgjengelig. Vi ønsket derfor å se nærmere på om TXA 

bør implementeres i ambulansene i Oslo og Akershus. Da det er over 2000 traumeteam-

alarmer i året på Ullevål sykehus, og ambulansetjenesten i Oslo og Akershus dekker et 

relativt stort areal, er dette en viktig problemstilling. 

Metode og materiale: Ved søk på «Cyklokapron prehospitalt» i McMaster PLUS finner man 

prehospitale retningslinjer ved traume i EBM Guidelines. Retningslinjene her er klare på at 

det er anbefalt å gi TXA innen 3 timer ved pågående eller mistenkt blødning i prehospital 

setting. Denne retningslinjen har EBM gradert ut i fra GRADE-systemet til evidensgrad A og 

gitt en sterk grad av anbefaling. EBM baserer sin retningslinje i stor grad på en studie ved 

navn CRASH-2, som viser en signifikant økt overlevelse ved å gi Cyklokapron innen 3 timer. 

Retningslinjen har likevel en del mangler og beskriver i liten grad prosessen rundt utviklingen 

av retningslinjen. 

Resultat: Skal TXA implementeres i ambulansene i Oslo og Akershus bør det settes sammen 

en prosjektgruppe som ser på hvordan dette bør gjøres og utforme prosedyren som skal 

brukes. Selve implementeringen bør inkludere nettkurs, praktiske kurs samt 

simuleringstrening. Prosedyren bør inneholde konkrete indikasjoner på når TXA bør gis.  

Tiltaket bør implementeres i samtlige ambulanser samtidig, og kontrolleres ved en 

prosessindikator, balanserende indikator og strukturindikator. Ved gjennomgang av 

pasientjounalene i retrospektiv, kan man se hvor ofte TXA er gitt, om det er gitt ved riktig 

indikasjon, og eventuelt ved kontraindikasjoner. Målet er at det skal gis i 80 % av tilfellene 

ved 6 måneder.  

Diskusjon: Det er forventet at implementering av TXA i Oslo og Akershus vil møte en del 

motstand. Det vil argumenteres med pris på medikamentet og opplæringen, og at tiltaket kan 

forlenge tiden det tar å få pasienten til sykehus. Cyklokapron er dog et relativt billig 

medikament, som kan administreres under transport. EBM har vurdert at effekten er såpass 

god, bivirkningene få, og evidensen for tiltaket såpass høy at de har gitt tiltaket høy grad av 

evidens, med en sterk grad av anbefaling. Med dette til grunn anbefaler vi implementering av 

TXA i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.  
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1 Tema og problemstilling 

Traumer er en viktig årsak til morbiditet og mortalitet, og i 2016 ble det registrert 1919 

dødsfall etter traumer og skader i Norge (1). Selv om de fleste dødsfall i denne gruppen skjer i 

den eldre delen av befolkningen, er traumer prosentvis en større årsak til død og morbiditet i 

den yngre delen av befolkningen. Skader utgjorde 52.513 tapte leveår i Norge i 2015 i 

statestikken over years of life lost (YLL) (2). 365 av dødsfallene etter ulykker skjedde i Oslo 

og Akershus.  

I arbeidet med å finne problemstilling leste vi en artikkel som omhandlet tidlig bruk av 

Cyklokapron (virkestoff traneksamsyre (TXA)) ved blødningstraumer (3). Tidligere erfaring  

gjorde at vi visste at dette medikamentet ble brukt i ambulansetjenesten i Telemark og 

Vestfold, men at det ikke var en del av medikamentene i ambulansetjenesten i Oslo og 

Akershus. Dermed hadde vi oppdaget en forskjell i praksis som vi ønsket å undersøke videre. 

Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus ble vårt mikrosystem.  

TXA er en fibrinolysehemmer som binder seg konkurrerende til plasminogen og hemmer 

omdanning til plasmin, som bryter ned fibrin. I tillegg er det en svak hemmer av plasmin. 

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKI) har laget nasjonale retningslinjer for 

håndtering av traumer som er vedtatt av alle traumesenterne i Norge. Her anbefales bruk av 

TXA ved fortsatt mistanke om massiv blødning etter 2 enheter med SAGMAN-blod (SAG). 

Dette betyr at TXA blir gitt relativt sent i forløpet, inne på sykehus (4). NKI har gitt denne 

anbefalingen en sterk anbefaling. 

Ved undersøkelse av metodebøkene i ambulansetjenesten er TXA implementert i 

ambulansetjenesten i Vestfold og Telemark, samt i Sykehuset Innlandet, men som sagt ikke i 

Oslo og Akershus. Det kan være flere årsaker til dette, men ambulansetjenesten i Oslo og 

Akershus er den desidert største i landet og dekker flest pasienter. Vi laget følgende 

problemstilling:  

Bør man gi TXA prehospitalt i Oslo og Akershus ved traumer med mistenkt større blødning?  

Deretter bestemte vi oss for å gjøre et systematisk litteratursøk for å finne ut hva litteraturen 

viste av effekt ved bruk av TXA. Vi lagde følgende PICO spørsmål:  

P: Traumepasienter med mistenkt større blødning prehospitalt 
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I: Gi TXA 

C: Ikke gi TXA 

O: Bedre overlevelse 

Bedrer bruk av TXA prehospitalt overlevelsen hos traumepasienter med mistenkt større 

blødning, sammenlignet med å ikke gi TXA? 
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2 Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Søkestrategi 

Vi gjorde et pyramidesøk i McMaster PLUS med søkeordene «prehospital» og 

«Cyklokapron». Da fant vi retningslinjen «Tranexamic acid for acute traumatic injury» i 

Evidence-Based Medicine (EBM) Guidelines. Søket ble gjort 01.03.18. Retningslinjen bygger 

på den systematiske oversikten «Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury» fra 

Cochrane Library.   

For å vurdere kvaliteten på retningslinjen brukte vi «Institute of Medicine’s (IOM) Proposed 

Standards for Trustworthy Guidelines», som ble tilsendt fra vår første veileder, Per Olav 

Vandvik, 05.03.18 (5).  

For å undersøke implementering av nye prosedyrer i ambulansetjenesten generelt, søkte vi 

først etter norske retningslinjer på www.nakos.no. For å finne studier som tok for seg 

implementering av nye prosedyrer i ambulansetjenesten generelt, og TXA spesielt, brukte vi 

PubMed. Søkeordene i første runde var «Ambulance services implementation», andre runde 

var «antifibrinolytic drug trauma implementation».  

 

2.2 Bakgrunn 

EBM Guidelines har utarbeidet en retningslinje for «Prehospital care». Den sier at 

«Tranexamic acid (with a loading dose of 1 g followed by infusion of 1 g over 8 h) early (≤3 

hours) after injury for adult trauma patients with or at risk of significant bleeding is 

recommended.»(6). Retningslinjen er basert på en systematisk oversikt fra Cochrane Library 

(7). Oversikten består av tre studier med totalt 20.528 deltakere, hvor 99 % av dataene 

stammer fra CRASH-2-studien (8), en intrahospital studie på effekten av Cyklokapron ved 

blødning etter traume. I den systematiske oversikten er samlet relativ risikoreduksjon for død, 

uansett årsak, ved bruk av TXA på 10 % (RR 0.90, 95 % CI 0.85-0.96) (7). I CRASH-2-

studien var behandling med TXA innen 1 time etter skade assosiert med en relativ 

risikoreduksjon for død på grunn av blødning på 32 % (RR 0.68, 95 % CI 0.57-0.82). 

Risikoen for død på grunn av blødning uten TXA (kun placebo) innen 1 time var 7,7 %, mens 
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den med TXA var 5,3 %. Dette gir number needed to treat på 42 pasienter. Relativ 

risikoreduksjon når TXA ble gitt mellom 1 og 3 timer var 21 % (RR 0.79, 95 % CI 0.64-

0.97), mens behandling med TXA etter 3 timer ga en signifikant økt relativ risiko for død på 

grunn av blødning, med en RR 1.44 (95 % CI 1.12-1.84). Resultatene viser altså at TXA gitt 

så tidlig som mulig, og innen tre timer, reduserer mortalitet og død på grunn av blødning hos 

traumepasienter. Det ble ikke funnet noen økt risiko for vaskulærokklusive hendelser etter slik 

behandling (8). 

Det er fire pågående studier på Cyklokapron gitt prehospitalt til traumepasienter med 

blødning. Disse vil bli publisert etter at arbeidet med denne oppgaven er avsluttet. 

 

2.3 Kvalitetsvurdering av retningslinjen 

For at en retningslinje skal være til å stole på, bør den ifølge «Institute of Medicine’s (IOM) 

Proposed Standards for Trustworthy Guidelines» utarbeides av en tverrfaglig gruppe uten 

interessekonflikter. Prosessen for utvikling og finansiering bør fremgå i detalj, 

kunnskapsgrunnlagets kvalitet må vurderes og resonnementet for anbefalingen bør forklares. 

Anbefalingen bør også graderes og formuleres på en standardisert måte, og gjennom en åpen 

høringsprosess som en del av ekstern vurdering. En retningslinje bør også oppdateres når det 

foreligger ny dokumentasjon som tilsier at det er behov for å modifisere klinisk viktige 

anbefalinger (5, 9). 

På EBM Guidelines finner vi ingen informasjon om prosessen for utvikling og finansiering av 

retningslinjen. Vi finner heller ingen informasjon om retningslinjen er utviklet av en 

tverrfaglig gruppe og om eventuelle interessekonflikter. Retningslinjen bygger på en 

systematisk oversikt fra Cochrane Library. Evidensgraden på retningslinjer laget av EBM 

Guidelines bestemmes ved hjelp av GRADE-systemet. Denne retningslinjen har fått en sterk 

anbefaling med høy grad av evidens. Høy evidensgrad (evidensgrad A) er definert som at 

«man er sikker på at den sanne effekten ligger nære det oppgitte estimatet av effekten». Dette 

skal bygge på enten mange høy-kvalitetsstudier med liknende resultater, eller i enkelte tilfeller 

en stor høy-kvalitetsstudie, slik som i dette tilfellet.   

For at en retningslinje skal få evidensgrad A stilles flere krav til studiene i den systematiske 

oversikten. Evidensgraden blir degradert om resultatet i studiene ikke er konsistente, om 
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populasjonen, intervensjonen eller utfallene i studiene er ulik det som er interessesant for 

retningslinjen og om direkte sammenligning og overføring av resultatene ikke er mulig. 

Evidensgraden blir også degradert ved upresise resultater, som ved brede konfidensintervaller 

eller få deltakere og ved mistanke om publikasjonsbias. Samtidig blir randomiserte 

kontrollerte studier blant annet vurdert etter grad av blinding, «allocation concealment», 

forfølgelse av prinsippet om «intention-to-treat» og grad av «loss to follow-up». Denne 

informasjonen gjelder generelt for alle retningslinjene til EBM Guidelines. De kommenterer 

ikke sin vurdering av kvaliteten på den samlede dokumentasjonen eller forklarer nærmere 

hvorfor retningslinjen for bruk av TXA ved mistenkt blødning har fått evidensgrad A. 

Personene bak retningslinjen sier ingenting om konsistens på tvers av de tre studiene, men 

oppgir en samlet relativ risikoreduksjon ved bruk av TXA på død, uansett årsak, på 10 % (RR 

0.90, 95 % CI 0.85-0.96). Resten av tallene stammer fra CRASH-2 og inkluderer hvor presise 

effektestimatene er.  

CRASH-2-studien er gjort hospitalt. Likevel anbefaler denne retningslinjen for «prehospital 

care» at TXA skal brukes ved mistenkt blødning. Det blir ikke forklart eller diskutert hvorfor 

utviklerne av retningslinjen mener at resultatene fra CRASH-2 er direkte overførbare til 

prehospital praksis. Faren for systematiske feil blir heller ikke kommentert direkte av 

utviklerne av retningslinjen, men ut fra evidensgraden den har fått og kravene som stilles for å 

få så høy evidensgrad, må man anta at risikoen for systematiske feil er vurdert som lav. Den 

systematiske oversikten retningslinjen bygger på har dog vurdert faren for bias i de inkluderte 

studiene som liten.  

Gode anbefalinger bør formuleres på en standardisert måte der det kommer klart frem hva den 

anbefalte handlingen går ut på, og når den bør utføres (5, 9). EBM har standardiserte 

formuleringer for hvordan en anbefaling skal gis ved de ulike gradene av evidens og hvor 

sterk anbefalingen er. Er anbefalingen og evidensen sterk, formuleres det at tiltaket anbefales, 

slik som i dette tilfellet med TXA. De oppgitte retningslinjene til EBM er relativt tydelige på 

hvilke indikasjoner TXA bør gis. Det kommer tydelig fram at TXA anbefales å gis innen 3 

timer hos blødende traumepasienter, helst innen 1 time. Det bør derimot ikke gis, eventuelt 

med forsiktighet gis, etter 3 timer. Anbefalingene gjelder for pasienter med mistenkt eller 

pågående blødning. Det er ingen andre spesifiseringer i retningslinjene på når TXA bør gis, 

slik som spesifiserte vitale parametre typisk for alvorlig blødning, konkrete skademekanismer, 

eller redusert GCS. Dette betyr at helsepersonell som gir TXA prehospitalt i stor grad må 

vurdere ut ifra klinisk skjønn når en tenker at det pågår en blødning hvor TXA bør gis. Dette 



9 

 

bygger trolig på at CRASH-2-studien ikke fant statistisk signifikant bedret overlevelse ved 

bruk av TXA ved redusert GCS, ved ulike typer skade eller grad av hypotensjon. Den største 

effekten var ved tidlig intervensjon ved pågående, mistenkt eller truende blødning.  

Når det gjelder hvordan TXA bør gis, står det spesifisert i retningslinjene at det skal gis 1 g 

i.v. relativt raskt, og deretter 1 g til ved infusjon over de neste 8 timene. Det er ikke nærmere 

spesifisert i hvilken hastighet 1. dose med TXA-infusjonen bør gis.  

Utkast til nye retningslinjer bør gjennomgå omfattende ekstern vurdering, inkludert en åpen 

høringsprosess (5, 9). Vi finner ingen informasjon om at dette er gjort. Retningslinjen ble sist 

revidert i november 2017, mens siste endring skjedde i juni 2015. Det oppgis ikke hvilke 

endringer som ble gjort. 

 

2.4 Implementering av nye prosedyrer i 

ambulansetjenesten 

Det finnes 18 ambulansetjenester i Norge i dag (10). Norges befolkning er i stadig endring og 

ny forskning fører til ny forståelse av sykdom og hvordan helsetjenesten bør være organisert. 

Ambulansetjenesten i Norge må derfor være klar for kontinuerlig omstilling.  

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin rapport «Fremtidens 

prehospitale tjenester», rapport nr. 3-2014 (11), peker på flere forhold som vil påvirke 

ambulansetjenesten i Norge fremover. Økt spesialisering vil antagelig føre til fordeling av 

funksjoner mellom institusjoner og økt sentralisering, noe som antagelig kan føre til økt 

transporttid for enkelte pasienter. Mangel på spesialiteter ved ulike institusjoner kan føre til 

uforutsigbarhet og omdirigeringer til nye destinasjoner, som kan føre til økt transportvei for 

noen pasienter. Oppsplittet akuttberedskap kan føre til at pasienter med skade eller sykdom i 

flere organsystemer kan få økt transportvei, og det vil antagelig også øke mengden 

sekundærtransport mellom sykehus. Større legevaktsdistrikter gjør at legevaktslegene ofte har 

lengre kjørevei ved akutte hendelser og mindre muligheter for sykebesøk, som begge fører til 

økt press på ambulansetjenesten. Disse punktene peker alle på at ambulansepersonell kan 

forvente større ansvar, lengre transport og mer tid med pasientene i bil. Dette er noen av 

grunnene til at vårt prosjekt er særlig relevant.  
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NAKOS påpeker at de prehospitale tjenestene er en del av et fagområde som er i rask 

omstilling. Det kommer ofte ny kunnskap, og effektiv implementering er derfor essensielt. 

Det har vist seg at en metode for implementering av kunnskap med gode resultater i Norge, er 

kombinasjonen av nettkurs og praktiske kurs. Nettkurs gir ambulansearbeidere nødvendig 

teoretisk kunnskap, og det er også mulig å sikre at informasjon er lest av hver enkelt 

ambulansearbeider og forstått (for eksempel gjennom teoretiske kunnskapsspørsmål). 

Praktiske kurs kan gjennomføres i forbindelse med årlig resertifisering. Nettbaserte- og 

praktiske kurs bør komme etter revidering og oppdatering av nasjonale- eller lokale 

prosedyrer.  

Det finnes mange internasjonale studier som beskriver implementering av nye prosedyrer i 

ambulansetjenesten. Hvis alt personell forut for en endring har fått nødvendig opplæring, så er 

prosedyreoppdateringene ofte vellykkede. Endring av prosedyre for hjertestans og 

implementering av bruk av LUCAS i Minnesota er et godt eksempel på dette (12). Der startet 

de med en pilot med 4 apparater. Piloten var vellykket. De fulgte opp med trening av alt 

personell, endring av prosedyre og gjorde apparatene tilgjengelige i alle biler. Studien 

evaluerte retrospektivt kliniske data fra elektronisk prehospital journal. Det ble også gjort en 

kvalitativ analyse av de ansattes opplevelse av å bruke apparatene. Resultatene viste at 

LUCAS ble brukt i 79 % av gjenopplivningsforsøk, og LUCAS ble godt mottatt av 

ambulansepersonellet.   

Implementering av TXA i ambulansetjenester har blitt evaluert i Sør-Vest England (13). Der 

fant de at ambulansepersonell og akuttavdelinger effektivt kunne administrere TXA ved 

implementering av ny prosedyre. Evalueringen foregikk over ett år. Bruken var lav første tre 

månedene, men tidoblet de siste seks månedene.  
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Vårt mikrosystem og dagens praksis  

Vi tok kontakt med medisinsk ansvarlig overlege ved ambulansetjenesten i Oslo og Akershus. 

Dessverre har hun ikke vært tilgjengelig, men vi har snakket med medisinsk faglig 

rådgiver/overlege som nå fungerer i stillingen som medisinsk ansvarlig overlege.  

Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus består av totalt 5 områder og 15 stasjoner. På dagtid 

er det ca. 45 akuttambulanser i drift, på natt 29. Tjenesten dekker om lag 1,3 millioner 

innbyggere og har omkring 150.000 oppdrag årlig. Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus 

ligger under Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) sammen med 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), Luftambulanseavdelingen og Pasientreiser. I 

en akuttambulanse skal det være minimum to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon 

som fagarbeider og medisinsk delegering. Ambulansepersonell kan ha ulike 

kompetansenivåer. To av disse kompetansenivåene, Paramedic og Fagarbeider II, kan etter 

bestått eksamen søke avdelingsoverlege om medisinske fullmakter til å gi medisiner i henhold 

til prosedyrer i medisinsk operativ manual (MOM). I ambulansetjenesten i Oslo og Akershus 

er ikke TXA en del av hverken personlige medisiner eller medisiner i bilens akuttkoffert, og 

det er heller ikke egen prosedyre for bruk av medikamentet i MOM. Dette er i motsetning til 

Ambulansetjenesten i Vestfold og Telemark og Sykehuset Innlandet hvor TXA er en del av 

medikamentene og med egne retningslinjer for bruk. Ved mistanke om større traume eller ved 

alvorlig hodeskade skal legebil/luftambulanse varsles. Luftambulansen og legebilen i Oslo har 

TXA som brukes etter egne retningslinjer. Hvis luftambulansen ikke kan fly på grunn av vær 

eller at flytiden for pilot er oppbrukt kan også de rykke ut i bil. Dette skjer enten ved utkalling 

fra AMK eller at ambulansepersonell ber om bistand. 

Ved mistanke om traume med større blødning prioriteres hurtig transport til egnet 

traumesykehus/traumesenter. Selv i Oslo og Akershus kan det utgjøre over 45min i ren 

transporttid. Ofte vil det være en avveining om man skal vente på rekvirert luftambulanse, 

hvis ikke denne har blitt kalt ut samtidig med ambulansen. Da kan det være mer praktisk at 

legen kommer i møte i bil slik at ambulansen kan sette kursen mot sykehus. Det kan også ta 

10-20 min fra melding om potensielt alvorlig ulykke til første ambulanse er på stedet. 
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Det er noe uklart hvor mange pasienter det er i vårt mikrosystem som egner seg for 

behandling. Vi har vært i kontakt med traumesenteret på Ullevål sykehus. De har 2200 

traumeteam-alarmer i året. Ca. 1700-2000 kommer direkte, mens resten er overflytting fra 

akuttsykehus. Ca. 70 ganger i året aktiveres massiv blodtransfusjon hvor de også gir TXA. Vi 

har også vært i kontakt med Luftambulansen. Der pågår det er prosjekt som undersøker hvor 

ofte de gir TXA prehospitalt. De gir TXA til i overkant av 50 traumepasienter i året, men her 

har en betydelig andel ikke fått TXA eller blod inne på sykehus. 

  

3.2 Prosedyre 

Vi planlegger at TXA skal bli en del av medisinene i bilens akuttkoffert og at det utarbeides 

en egen retningslinje som enkelt finnes i medisinsk operativ manual.  

Ved traumemekanisme som tilsier potensielt alvorlig skade og mistenkt større blødning skal 

normal traumeundersøkelse og tiltak etter (C)-A-B-C-D-E prinsippet følges. TXA skal på 

ingen måte erstatte dette, men kan gis hvis det er tid på skadested, eller fortrinnsvis under 

transport. Tegn på alvorlig blødning kan være hjertefrekvens >110, sBT<90 mmHg, klam hud 

og redusert kapillærfylning. Andre indikasjoner er penetrerende traume mot buk eller 

overkropp, eller store synlige blødninger.  

Kontraindikasjoner er over 3 timer siden skade, dyp venetrombose/lungeemboli eller 

hjerteinfarkt. Medikamentet gis som 1 g (2 ampuller av 5 ml 100 mg/ml) i 100 ml NaCl over 

8 minutter. Andre dose vil gis ved behov på sykehus. 

Flytskjema for bruk av TXA i traumesetting: 
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3.3 Indikatorer  

Det er essensielt for gjennomføringen av prosjektet å ha gode indikatorer, for å kunne følge 

resultat og etterlevelse av tiltaket. Man kan også bruke slike målbare størrelser til å følge egen 

utvikling over tid, og til å avgjøre om endringen faktisk fører til forbedring (14).  

Vi legger til grunn at vårt tiltak er forankret i forskning (CRASH-2 og EBM Guidelines), og 

har derfor ikke behov for resultatindikatorer. En resultatindikator, i denne sammenheng bedret 

overlevelse, ville krevd betydelige ressurser, for eksempel i form av en randomisert 

kontrollert studie. 

Vi velger derfor å anvende en prosessindikator for å måle i hvilken grad TXA faktisk 

implementeres eller ikke. Vi kvalitetssikrer ved hjelp av sjekkliste for indikatorer (vedlagt). 

3.3.1 Prosessindikator 

A) Hvor mange prosent av pasientene med indikasjon (mistenkt større blødning) får TXA 

prehospitalt i løpet av: 

a) 1 time 

b) 3 timer  

Denne prosessindikatoren vil være enkel å måle ved at alle medikamenter som administreres 

føres i ambulansejournal, som deretter skannes inn i pasientens journal på sykehus. Fordi 

tidsaspektet er av avgjørende betydning for effekten av medikamentet er det et viktig mål at 

medikamentet gis tidlig. For å kontrollere om medikamentet er administrert, og evt. på hvilket 

tidspunkt dette skjedde, vil man gjennomgå både traumejournal og ambulansejournal. 

Utfordringen er den relativt vage indikasjonen som gjør at det kan være forskjell i tolkningen 

av indikasjon. Fordi det ikke gis av ambulansepersonell i dag er indikatoren allikevel sensitiv 

for endring av praksis.      

3.3.2 Balanserende indikator 

Vi velger oss en balanserende indikator som skal vurdere hvorvidt TXA gis på feil indikasjon.  

B) Hvor ofte er det blitt gitt TXA uten at det faktisk var blødning? 
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C) Hvor ofte er TXA gitt mot kontraindikasjoner (dyp venetrombose, lungeemboli, 

hjerteinfarkt)? 

CRASH-2-studien med over 20.000 pasienter fant ingen forskjell i tromboemboliske 

hendelser, som har vært det største argumentet mot bruk av TXA. Tromboembolisk sykdom 

regnes som kontraindikasjon for bruk av medikamentet. Derfor ønsker vi å undersøke om det 

blir gitt TXA ved kontraindikasjoner. Fordi det kan være utfordrende å indentifisere større 

indre blødning prehospitalt ønsker vi også å se om TXA blir gitt selv om det ikke var 

blødning. Dette gjøres ved å sammenligne funn med traume-CT-undersøkelse og ambulanse-

/traumejournal.          

3.3.3 Strukturindikator 

Vi velger oss også strukturindikatorer for å undersøke om personell har fått adekvat 

opplæring.  

D) Har personell fått opplæring? 

Dette måler vi ved at fagutviklingsparamedic krysser av i liste når personell har gjennomgått 

opplæring. Både teoretisk og praktisk opplæring skal gjennomføres av alle ansatte på en 

stasjon.  

Vi har benyttet sjekkliste for våre indikatorer (vedlagt) for å kvalitetssikre. Ved hjelp av 

sjekklisten har vi kontrollert at våre indikatorer er målbare størrelser og relevante for 

prosjektet. Det er satt opp målsettinger, hvem som er ansvarlig for målingene samt tidsfrister 

for målingene. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 

For å gjennomføre en endring, fra å ikke bruke TXA prehospitalt til å innføre bruk i alle 

ambulanser i Oslo og Akershus, ser vi for oss en trinnvis prosess der vi først tester ut i 

simuleringssituasjoner før vi implementerer i ambulansetjenesten. Vi bruker PDSA-modellen 

(Plan/Do/Study/Act) for oppfølging og evaluering. Som supplement til modellen benytter vi 

oss av en eksisterende modell for forbedringsarbeid utarbeidet av Helsedirektoratet til bruk 

for norsk helsetjeneste (14).  

Som tidligere nevnt er bruk av TXA prehospitalt allerede etablert praksis i 

ambulansetjenesten i andre regioner enn Oslo, samt i Luftambulansen. Det vil derfor være 

viktig for oss å innhente informasjon fra disse for å tilegne oss kunnskap om hvilke erfaringer 

som hittil er gjort etter implementering av legemiddelet. Det vil også være naturlig å evaluere 

vårt eget prosjekt når tidligere nevnte pågående studier publiseres. 

Det er enkelte motforestillinger mot implementering av TXA i Oslo og Akershus, og for å få 

en god prosess ved en eventuell endring av prosedyre vil det være nødvendig å ha med oss 

alle impliserte parter i planleggingsfasen, også de som har motforestillinger. Dette for å sikre 

høyest mulig kvalitet på prosjektet i alle ledd, og en bredt forankret felles forståelse av 

tiltaket. Vi ser for oss en prosjektgruppe bestående av medisinsk faglig ansvarlig overlege i 

ambulansetjenesten, ambulansepersonell, personell fra traumesenter (Ullevål sykehus), 

personell fra Luftambulansen samt økonomisk ledelse.  

Det er naturlig at det vil være motforestillinger når det foretas endringer av etablerte 

prosedyrer, og at de ulike gruppene vil ha ulike syn på tiltaket. Deltakerne i prosjektgruppen 

innehar ulik kompetanse, og det er en nødvendighet at alle har respekt for hverandres 

områder, og at det finnes en lik og reell mulighet for påvirkning (14).  

Medikamentansvarlig for ambulansetjenesten er ønsket som leder av gruppen. Det anbefales 

at leder har kompetanse fra forbedringsarbeid. Dersom naturlig teamleder ikke innehar slik 

kompetanse, bør man trekke inn denne kunnskapen i form av veileder med kjennskap til 

forbedringsarbeid (14).  

Alt ambulansepersonell i Oslo og Akershus resertifiseres årlig, i tillegg avholdes det 

fagsamlinger i regi av fagutviklingsparamedicer, og i første omgang ser vi for oss å 

implementere endringen i en slik simuleringssituasjon. Resertifiseringen foregår ved at alt 
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personell gjennomfører et nettbasert kurs med avsluttende prøve for hvert tema. Deretter 

følger en praktisk/muntlig dag der ulike stasjoner gjennomføres som en objektiv strukturert 

klinisk eksamen (OSCE). Ved å innføre TXA i en slik setting kan uforutsette utfordringer 

oppdages og evalueres før endelig implementering i ambulansene. Enkelte mener at 

administrasjon av TXA kan gå på bekostning av andre viktige tiltak ved traumebehandling. 

Derfor ønsker vi å teste medikamentet i en fullstendig traumesimulering. Det vil være naturlig 

at fagutviklingsparamedicer læres opp og testes, og at disse deretter kurser resten av 

ambulansepersonalet ved fagsamling eller som en del av resertifiseringen. Hvis uforutsette 

utfordringer dukker opp i simuleringssituasjoner vil disse løses i prosjektgruppen før 

implementering. 

Etter at administrasjonen av TXA er forsøkt i simuleringssituasjoner og gode prosedyrer er 

utformet, vil det være naturlig å sette av 1-2 måneder for opplæring av personell. Når alle har 

fått tilstrekkelig opplæring starter den faktiske utprøvingen av forbedringsprosjektet. 

Vi planlegger å implementere TXA i alle ambulansene samtidig, men ønsker å evaluere etter 

2 måneders bruk. Medikamentet skal kun gis av personell med medikamentdelegering, og 

etter prosedyrebeskrivelse som utformes av tverrfaglig gruppe etter testingen. Det er 

sannsynlig at man kun vil bruke indikasjonen mistenkt større blødning for bruk av TXA. 

Dette vil være en klinisk vurdering, basert på en rask primærundersøkelse og vitale 

parametere. 

Tiltaket skal evalueres hver annen måned første halvår etter implementering, deretter hver 

tredje måned til det har gått ett år. Etter ett år skal alle resultater gjennomgås og prosjektet 

evalueres i sin helhet. I prosessen ser vi for oss å aktivt benytte PDSA-sirkelen, for å teste om 

endringen utføres som planlagt. 

Det er nødvendig å oppnevne en person som skal ha ansvar for kontroll av tiltaket. Vi 

kontrollerer ved hjelp av ulike prosessindikatorer, og det settes et realistisk mål for 

etterlevelse av tiltaket.   

For å lage en PDSA-sirkel kreves at man har klart for seg: 

Hva ønsker vi å oppnå? I vårt tilfelle vil dette være bruk av TXA i ambulansetjenesten i Oslo 

og Akershus. 
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Hvordan vet vi at en forbedring er en faktisk forbedring? Vi legger til grunn tall fra 

forskningsstudien CRASH-2 og vil evaluere etter hvert som nye studier publiseres. 

Hvilke endringer kan vi iverksette for å skape forbedring? TXA skal inngå i akuttkofferten i 

ambulansetjenesten, og alt personell med medikamentdelegering skal læres opp. 

  

PDSA – gjennomføring i praksis: målsettingen er at i løpet av de første 3 månedene skal TXA 

administreres i minst 50 % av tilfellene der det mistenkes større blødning, og i 80 % av 

tilfellene innen 6 måneder. 

P: Hypotese: dersom vi utstyrer bilene med TXA og kurser de ansatte vil TXA bli 

administrert innen 1 time i 70 % av tilfellene med indikasjon. 

D: Bruk av TXA journalføres i hver ambulanse. Journalene kontrolleres ukentlig av ansvarlig, 

data samles inn og samkjøres med traumejournal. 

S: Dataene analyseres og evalueres i intervaller på to måneder det første halve året, deretter 

hver tredje måned. Prosjektet evalueres etter ett år. 

A: Den tverrfaglige gruppen vurderer om det kreves endringer av retningslinjer, om hypotesen 

må reformuleres, eller om ny syklus igangsettes. 

I følge retningslinjene (14) kan en slik fremgangsmåte: 

1. Øke tiltro til tiltaket. 
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2. Gi nyttig informasjon om mulig effekt av tiltaket. 

3. Se om endringen fungerer i den lokale konteksten, eventuelt om det forutsetter 

tilpasninger. 

4. Evaluere ressursbruk, avdekke eventuelle ulemper/bivirkninger. 

5. Involvere ansatte fra start. 

Ved innføring av nye rutiner vil det alltid finnes elementer som kan føre til motstand. Disse 

må man forsøke å avdekke på forhånd, og mulige problemstillinger bør diskuteres og løses i 

den tverrfaglige prosjektgruppen. Det er for eksempel en uttrykt bekymring at TXA vil kunne 

føre til at andre viktigere oppgaver må vike. Det er et ønske at slike problemer avdekkes i 

simuleringssituasjonen. Medikamentet skal først gis etter primærundersøkelsen. Det er også 

blitt nevnt at ved implementering i alle ambulansene kan medikamentet kan bli gitt «for 

sikkerhets skyld» og uten indikasjon, altså i flere tilfeller enn nødvendig. Disse aspektene må 

tas på alvor og fanges opp i prøveperioden dersom det medfører riktighet.  

Det er også en god strategi at den tverrfaglige gruppen vurderer om det finnes aspekter ved 

tiltaket som kan virke motiverende for de som er berørt av endringen. Ved innføring av et 

tiltak er det viktig å forstå mekanismene bak våre reaksjoner på endring. Hva vil føre til 

motstand og hva kan motivere? (14)  

Det er viktig å fokusere på motiverende faktorer når man innfører en endring av kjente 

prosedyrer. I vårt tilfelle er det vist at administrering av TXA innen 1 time gir best effekt. 

Dette ser vi på som en god motivasjonsfaktor. Litt avhengig av forløp og transporttid, viser 

tidligere nevnte studier at effekt av medikamentet øker ved tidlig administrasjon. Her kan 

ambulansepersonalet stå for en viktig endring av pasientens mulighet til overlevelse. I tillegg 

er det et faktum at traumepasienter ofte er unge personer, noe som kan anses å være en 

motiverende tilleggsfaktor. Det finnes et medikament (TXA) som har vist å redusere risiko for 

død ved blødningstilstander (6-8), da er det positivt å ha dette medikamentet tilgjengelig. Man 

kan tenke seg at det er en trygghet å vite at man alltid har mulighet til å yte best mulig 

helsehjelp etter rådende standard. 

Det finnes flere aspekter ved tiltaket som kan føre til motstand. For eksempel må økonomien 

vurderes. Er dette en større økonomisk utgift enn den potensielle nytteverdien? Dersom 
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medikamentet brukes riktig er det påvist god effekt, kan innsparing da forsvares som 

motargument? 

Vi legger til grunn for implementeringen at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å forsvare 

endring av rutiner. Dette bør tas opp i den tverrfaglige gruppen og legges fram for alle 

impliserte parter slik at forståelsen for prosjektet er lik for alle.  

Det må settes inn tiltak som kan sikre at implementeringen faktisk gjennomføres. Som 

tidligere nevnt skal bruk føres i ambulansejournal, og implementeringen skal evalueres etter 

gitte tidsintervaller. Alle med medikamentdelegering skal ha gjennomgått opplæring i forkant, 

men det er ikke dermed sagt at man evner å praktisere nye prosedyrer før de har blitt rutine. 

For eksempel kan plakater med tydelig informasjon være nyttig for ambulansepersonalet, og 

bør henges opp der de befinner seg. Brosjyrer med informasjon om tiltaket plasseres på egnet 

sted og distribueres til alle i forkant.  

Målet med tiltaket er å etterstrebe korrekt bruk av TXA, og samtidig unngå bruk der det ikke 

er indisert. Dette ser vi for oss at gjøres best gjennom kursing og godt faglig 

informasjonsmateriell.  
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5 Diskusjon 

5.1 Retningslinjen 

Når det gjelder retningslinjene fra EBM er de relativt klare: TXA bør gis så raskt som mulig 

ved pågående eller mistenkt blødning prehospitalt. Disse retningslinjene baserer seg stort sett 

på den store CRASH-2-studien. CRASH-2-studien er gjort hospitalt, likevel bruker EBM 

Guidelines denne studien som grunnlaget for retningslinjen sin. De gir ingen forklaring på 

hvorfor de mener kunnskapen er overførbar til denne nye settingen. Ettersom det er viktig 

at TXA gis så tidlig som mulig, kan det være et argument for overførbarhet. Ellers er det lite 

bivirkninger av medikamentet, noe som gjør det forholdsvis trygt å bruke i en prehospital 

setting. 

I et pasientutvalg på rundt 20.000 pasienter kommer det fram at bruk av TXA innen 1 time 

ved mistenkt større blødning gir en signifikant bedret overlevelse sammenlignet med placebo. 

Denne studien vurderte EBM stor nok til å gi anbefalingen en høy grad av evidens. De som 

har utarbeidet anbefalingen må ha vurdert at resultatene var såpass gode og komplikasjonene 

såpass få at det blir gitt en sterk grad av anbefaling.  

Studien fant at antall pasienter som må behandles med TXA innen en time for å redde ett 

menneskeliv var 42. Hvordan kan dette overføres til vårt mikrosystem? Det er noe uvisst hvor 

mange mistenkte større blødningstraumer som kommer inn i Oslo-området i løpet av ett år, og 

dermed hvor mange mulige pasientliv som kan reddes med dette tiltaket. Da det er rundt 2200 

traumealarmer på Ullevål sykehus i løpet av ett år, er det ikke utenkelig at det oppstår mellom 

50-200 større blødningstraumer. Bruker man tallene fra CRASH-2-studien, kan dette utgjøre 

mellom 1 og 4 menneskeliv i løpet av ett år. Det er dog vanskelig å overføre tallene så direkte, 

da en rekke andre faktorer spiller inn. Da både legebilen, luftambulansen og akuttmottakene 

er utstyrt med TXA, og transporttiden til sykehusene i Oslo-området ofte er relativt kort, er 

det trolig relativt få pasienter som ikke kan få TXA innen 1 time, selv om ambulansene ikke 

er utstyrt med dette. Dette taler for at innføring av bruk av TXA i ambulansen er viktigere i et 

helseforetak hvor transporttiden for ambulansene er lengre. Likevel dekker 

ambulansetjenesten i Oslo og Akershus et stort område med mange pasienter, hvor tid til 

akuttmottak kan være over 1 time. Det kan være situasjoner og forhold hvor det ikke er flyvær 

for luftambulansen. Det kan oppstå traumer hvor pasientene ikke kan transporteres omgående, 
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slik som bilulykker hvor pasienten sitter fastklemt. I slike tilfeller vil TXA kunne bli gitt på 

stedet. Ut fra vår kontakt med traumesenteret er det intrahospitale miljøet mer konservative til 

bruk sammenlignet med våre retningslinjer og hvordan det brukes i andre land, for eksempel i 

England.  

Selv om det er vist en klar signifikant overlevelse ved bruk av TXA mot placebo, kan det 

argumenteres med at implementering av et slik tiltak vil kunne gi forsinket transport inn til 

sykehuset. I de fleste situasjoner hvor det en mistenkt større blødning er tidlig kirurgi helt 

essensielt, og man vil derfor unngå unødvendige prosedyrer som kan forsinke dette. Dette kan 

løses med gode retningslinjer for når medikamentet skal gis. 1 g TXA tilsettes 100 ml NaCl 

og infusjonen gis over 8 minutter. Denne infusjonen vil i praksis gå under transport til 

sykehus. Det gjør at pasienten har fått sin første dose før en ny primærundersøkelse i 

akuttmottaket.    

Det er likevel en del svakheter ved retningslinjen fra EBM. Retningslinjen oppfyller ikke 

IOMs standard for en troverdig retningslinje (5, 9). Vi vet ikke om det ble opprettet en 

tverrfaglig gruppe, om det eksisterte eventuelle interessekonflikter eller hvordan 

utarbeidelsen av retningslinjen ble finansiert. Vi vet heller ikke om retningslinjen 

gjennomgikk en ekstern vurdering eller en åpen høringsprosess. Det oppgis at retningslinjen 

ble revidert senest i november 2017 og at siste endring var i 2015, men vi vet ikke hvilke 

endringer som ble gjort. Derimot gir EBM Guidelines en grundig forklaring på hvordan de 

bruker GRADE-systemet til kvalitetsgradering og for hvordan språket i retningslinjen er 

standardisert. Retningslinjen har også definert målgruppen for TXA-behandling, samt 

redegjort noe for kunnskapsgrunnlaget. 

I følge IOM skal det spesielt vektlegges at anbefalinger i retningslinjer bygger på en 

systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur og en vurdering av fordeler og 

ulemper ved behandlingsalternativet. Bruk av GRADE i utviklingen av retningslinjer vil 

medføre at de fleste av standardene fra IOM er oppfylt (5, 9). Laine et al. mener at IOMs 

standard også kan brukes som et verktøy for å finne retningslinjer av bra kvalitet (9). Selv 

ved flere mangler i retningslinjen, kan dette bety at den likevel holder god nok kvalitet til at 

den er til å stole på. 
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Endringsprosjektet foreslås utarbeidet av en tverrfaglig gruppe, som settes sammen slik at alle 

impliserte parter er representert. Dette innebærer en arbeidsgruppe med ulik bakgrunn og 

ulike prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde. Dette kan i seg selv føre til konflikter og 

problemer før oppstart, og under gjennomføring av prosjektet. Endringer og innføring av nye 

rutiner vil oppfattes ulikt av gruppens medlemmer, og det vil være rimelig å anta at det vil 

være både positive og negative holdninger til endringen i de ulike gruppene. Derfor anses det 

som nødvendig med et bredt samarbeid for å avdekke eventuelle problemer innenfor alle 

ansvarsområder, og for å komme frem til en bred og samlet forståelse for prosjektet. Uten en 

slik plattform vil det bli vanskelig med en god utrulling av ny praksis på et senere tidspunkt.  

  

5.2 Gjennomføring  

Vi ønsker i forkant av prosjektet å innhente informasjon fra ambulansetjenesten i Vestfold og 

Telemark, Sykehuset Innlandet og fra Luftambulansen, der medikamentet allerede er tatt i 

bruk. Deres erfaringer kan være av stor nytte for vårt prosjekt, men det er det viktig å ta 

hensyn til at det i noen tilfeller ikke vil være sammenlignbare forhold mellom Vestfold og 

Telemark, Sykehuset Innlandet og Oslo og Akershus, for eksempel avstand til mottak. Det vil 

også kunne være slik at Luftambulansen og ambulansetjenesten ikke er direkte 

sammenlignbare. Det kan for eksempel forekomme at yrkesgruppene vil forsvare sine 

ansvarsområder, for eksempel kan det tenkes at leger ikke ønsker å overføre sitt ansvar for 

administrering av medikamenter til ambulansepersonalet og derfor vil problematisere dette 

mer enn nødvendig. Ikke desto mindre er erfaringer de har høstet verdifull informasjon som 

den tverrfaglige gruppen bør ta med seg inn i diskusjonen. 

  

Endringen skal først prøves ut i simuleringssituasjoner. Det kan gi god informasjon om 

medikamentet tas i bruk på indikasjon og avsløre om bruken går på bekostning av andre 

prosedyrer, men det vil ikke være direkte sammenlignbart med virkelige situasjoner. Det ble 

diskutert om man kunne innføre medikamentet i noen få ambulanser slik retningslinjene 

foreslår, men det er sannsynligvis at det ikke er tilstrekkelig med hendelser til å kunne 

evaluere i tilstrekkelig grad. Derfor mener vi at det er bedre med tilstrekkelig opplæring før 

implementering i hele tjenesten.   
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5.3 Økonomiske aspekter 

Undersøkelser viser at effekten av TXA øker dersom medikamentet administreres så tidlig 

som mulig. Dersom man forutsetter at medikamentet blir korrekt administrert vil man ved 

implementering i ambulansene kunne få best mulig effekt av et medikament som uansett vil 

bli benyttet når pasienten kommer inn til mottak på sykehus. Som tidligere nevnt er traumer 

prosentvis en større årsak til død og morbiditet i den yngre delen av befolkningen (2). Man 

kan derfor argumentere med at få kontraindikasjoner, enkel administrasjon og få bivirkninger 

bør føre til større vilje til bruk av midler til dette prosjektet. Cyklokapron er et rimelig 

medikament og koster rundt 50 kr per behandling. Det kan også oppbevares i 3 år. Derfor vil 

ikke dette prosjektet ha betydelig utgifter. Det vil være noe ekstra utgifter i forbindelse med 

opplæring, oppdatering av prosedyrer og innsamling av data i startfasen. Opplæring i form av 

fagdager brukes allerede i dag, slik at det vil ikke være ekstrakostnader forbundet med dette.  

Basert på en totalvurdering av dokumentert effekt og lite bivirkninger, samt at medikamentet 

er billig og enkelt å administrere, mener vi at det vil være riktig å implementere TXA i 

ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.  
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Vedlegg 1: 

Sjekkliste utvikling av indicator: 

  

Navn på indikator 

 

Hvilken type indikator?   

(Prosessindikator, resultatindikator, balanserende indikator) 

 

Hvorfor er det viktig?  
(Hva er formålet med indikatoren? Hva trenger vi den til?) 

 

Hvem eier denne målingen?  
(Personen som er ansvarlig for at målingen utføres) 

 

In
d

ik
at

o
rd

ef
in

is
jo

n
 

Hva er definisjonen?  
(Forklar med ord hva indikatoren måler. Teller og nevner dersom det er en andel eller rate) 

 

Hvilke data-elementer er nødvendige? 

 

Hvordan skal dataene beregnes? 

 

Hvilke pasientgrupper er inkluderes?   
Er det nødvendig å stratifisere (dele i lag eller grupper)? (Eksempelvis, er det forskjell på vakt, tidspunkt, 

ukedag, alvorlighet etc.) 

 

 

M
ål

se
tt

in
g 

Hvilket tallfestet mål har vi satt? 

 

 

Hvem var ansvarlig for å definere målet?  

 

 

Når skal målet nås?  
(Dato, tid) 

 


