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Sammendrag  

Bakgrunn og problemstilling  

Traumatiske hodeskader kan ramme alle aldersgrupper, og er en potensielt svært alvorlig 

medisinsk tilstand. Det kreves optimalisert og tverrfaglig behandling. Traneksamsyre (TXA) 

er et medikament som potensielt kan bidra til å redusere blødning, og med dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet vurderes bruk av medikamentet ved moderate traumatiske 

hodeskader ved Ullevål sykehus.  

 

Kunnskapsgrunnlag 

UpToDate publiserte i desember 2019 en oppdatering som anbefaler umiddelbar 

administrering av TXA til pasienter med moderat traumatisk hodeskade innen 3 timer etter 

skadetidspunkt. Anbefalingen kom etter en ny, stor randomisert kontrollert studie (CRASH-3) 

som sammen med tidligere kunnskapsgrunnlag blant annet fastslo at risikoen for død var 

lavere blant de som fikk behandling med medikamentet sammenlignet med de som ikke fikk. 

Avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus er valgt som mikrosystem i denne oppgaven, 

da avdelingen har regionsansvar for traumatiske hodeskader for Helse Sør-Øst.  

 

Tiltak og kvalitetsindikatorer  

Traumemanualen er en samling av retningslinjer som er veiledende for arbeidet med 

traumepasienter. Et av de viktigste tiltakene for å implementere anbefalingen vil være å 

oppdatere Traumemanualen. Andre tiltak er å oppdatere relevant helsepersonell og holde 

internundervisning.  

 

Kvalitetsindikatorer i dette prosjektet omfatter andelen helsepersonell som får opplæring i ny 

praksis, andelen av pasienter med traumatiske hodeskader som TXA innen anbefalt tid og 

tidspunkt for administrering av medikamentet.  

 

Konklusjon  

Basert på tilgjengelig litteratur, som viser høyere overlevelse, samt lav risiko for bivirkninger, 

lave økonomiske tilleggsutgifter og en reell gjennomførbarhet i mikrosystemet, anbefaler vi 

bruk av TXA i akuttbehandlingen av moderate hodeskader på Ullevål sykehus. Vi erkjenner 

imidlertid at medlemmer av ledergruppen i mikrosystemet har trukket andre konklusjoner enn 

oss basert på deler av det samme kunnskapsgrunnlaget. Vi tenker det vil være nyttig å 
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revurdere dette dersom det kommer en ny systematisk oversikt over det som finnes av evidens 

i dag. 

DEL 1 

1 Tema og problemstilling  

1.1 Introduksjon 

I vestlige land er traumatisk hodeskade en av de vanligste årsakene til død blant unge voksne. 

Til tross for fallende mortalitetsrater de siste tiårene er dette fortsatt et betydelig helseproblem 

og kan gi alvorlige komplikasjoner og senfølger hos de som overlever.  Medianalder for 

pasientgruppen er 35 år, og ¾ av pasientene som rammes er menn (1). Det foreligger nå 

pålitelig og relevant kunnskap fra en stor randomisert kontrollert studie (CRASH-3) som på 

toppen av eksisterende kunnskapsgrunnlag tilsier at Tranekssamsyre bør tilbys til pasienter 

med moderat traumatisk hodeskade. Dette utgjør utgangspunktet for vårt forbedringsarbeid. 

 

1.2 Om traumatisk hodeskade  

Traumatisk hodeskade er definert som en skade av skallen, hjernen, hjernehinner, bløtdeler 

eller en kombinasjon av disse forårsaket av et ytre traume. Trafikkulykker, slag mot hodet 

eller større fall er alle eksempler på hendelser som kan forårsake en traumatisk hodeskade. 

Tilstanden vil videre bli omtalt som hodeskade i påfølgende tekst (2). Glasgow Coma Scale 

(GCS) brukes som et hjelpemiddel for å beskrive pasientens bevissthetsnivå, og er basert på 

en vurdering av følgende tre områder: åpning av øyne, motorisk respons og verbal respons. 

Maksimal score er 15 (3). Skalaen brukes også som utgangspunkt for inndeling av 

hodeskader, som vist i tabell 1 under. Enkelte fagmiljøer vil imidlertid også inkludere andre 

kriterier inn i inndelingen, uten at dette vil bli drøftet ytterligere.  

 

Inndeling  GCS-score  

Mild hodeskade 13-15 

Moderat hodeskade  9-12 

Alvorlig hodeskade  <9  

Tabell 1: Inndeling av traumatiske hodeskader  

 

Den akutte håndteringen er helt essensiell for å redusere risikoen for sekundære skader. På de 

fleste av landets sykehus tas disse pasientene i mot av et traumeteam. Slike team kan ha noe 
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ulik sammensetning ut i fra lokale forhold, men vil typisk bestå av en teamleder som gjerne er 

en erfaren kirurg, som sammen med anestesilege, anestesisykepleier, radiograf, bioingeniør, 

leger i spesialisering og sykepleiere arbeider sammen for å gi pasienten den beste 

behandlingen (4).   

 

1.3 Om traneksamsyre 

Koagulasjonssystemet i kroppen har som oppgave å stanse enhver blødning. Blodplater 

aktiveres og kommer sammen i et nettverk av fibrin slik at en blodpropp kan dannes og stanse 

blødningen fra det skadede blodkaret. Blodproppen vil med tiden løses opp ved hjelp av 

enzymet plasmin, som spalter fibrin til nedbrytningsprodukter i en prosess som kalles 

fibrinolyse (5).  

 

Traneksamsyre (TXA) er et medikament som tilhører gruppen fibrinolysehemmere. 

Oppgaven til denne medikamentgruppen er å hemme funksjonen til systemet som motvirker 

blodproppdannelse i kroppen. Nærmere bestemt vil en fibrinolysehemmer hindre 

omdannelsen av plasminogen til plasmin, og plasminets oppgave med å løse opp fibrinet 

stoppes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Virkningsmekanismen til TXA. Laget av gruppe 10.  
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TXA er i dag mest kjent som «Cyklokapron» og denne betegnelsen kan ofte bli brukt i klinisk 

sammenheng. Medikamentet kan administreres både peroralt og som injeksjon. I dag brukes 

TXA ved flere medisinske tilstander, deriblant svært kraftige menstruasjonsblødninger 

(menoragi), tanntrekking og enkelte større kirurgiske inngrep for å redusere 

blødningstendensen (5, 6).  

 

2 Kunnskapsgrunnlaget  

Dette kvalitetsforbedringsprosjektet baserer seg på en anbefaling fra UpToDate, under 

retningslinjen «Management of acute moderate and severe traumatic brain injury». UpToDate 

anbefaler umiddelbar administrering av TXA hos pasienter med moderat hodeskade (GCS > 8 

og < 13) innen tre timer etter skadetidspunkt (7). Anbefalingen har av UpToDate blitt gradert 

til 1B; der 1 betyr en sterk anbefaling hvor fordelene tydelig overgår risikoene for fleste 

pasienter, og B betyr at det er moderat kvalitet på dokumentasjonen, i form av randomiserte 

kontrollerte studier med viktige begrensinger (8). I dette tilfellet skyldes dette trolig 

manglende presisjon i effekt-estimatene og resultater basert på subgruppe-analyser. 

 

Under følger en gjennomgang av det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen. 

Anbefalingen baserer seg hovedsakelig på CRASH-3 som utgjør en fersk studie med 

potensiale til å endre praksis, samt ytterligere to RCTer og en systematisk oversiktsartikkel. 

Det er ikke publisert en oppdatert systematisk oversikt etter at CRASH-3 resultatene er 

tilgjengeliggjort. Dette utgjør en svakhet med vårt kunnskapsgrunnlag som redegjort for 

under. 

 

2.1 CRASH-3 

CRASH-3 (9) er en RCT, som ble publisert i The Lancet i oktober 2019. Målet med denne 

studien var å undersøke effekten av TXA hos pasienter med hodeskader, målt med indikatorer 

for død, funksjonstap og alvorlige hendelser.  

 

Materiale og metode  

Studien inkluderte 175 sykehus i 29 land og er dermed en internasjonal multisenterstudie. 

Inklusjonskriterier var følgende: voksne med hodeskade, som innen tre timer etter traume 

hadde 

- en Glasgow Coma Scale-score (GCS) på 12 eller lavere, eller 
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- en CT-verifisert intrakraniell blødning, og 

- ingen stor ekstrakraniell blødning.  

I tillegg var et inklusjonskriterium at den ansvarlige legen skulle være i rimelig tvil om 

indikasjon av TXA i den aktuelle situasjonen. Pasientene ble randomisert til å få TXA eller 

placebo (0,9% NaCl) intravenøst. Både pasientene og behandlere var blindet. Pasientene fikk 

umiddelbart etter randomiseringen 1 g TXA injisert på 10 minutter, etterfulgt av en intravenøs 

infusjon på 1 g på 8 timer, eller tilsvarende placebo. Det primære utfallet var 

hodeskaderelatert død i sykehus innen 28 dager. 

 

Resultater 

Mellom 2012 og 2019 ble 12 737 pasienter randomisert til å få TXA eller placebo. 9201 

(72%) av disse ble inkludert i studien innen tre timer etter skade. Av disse ble 9127 

pasientdata analysert. Totalt var risiko for hodeskaderelatert død hos TXA-gruppen 18,5 % og 

19,8 % i placebogruppen, RR 0,94 [95% KI 0,86 – 1,02].  

 

Hodeskade med GCS 3 eller med bilaterale lysstive pupiller har i utgangspunktet veldig dårlig 

prognose, uavhengig av behandling. Ved ekskludering av denne gruppen (gjort ved en 

forhåndsspesifisert sensitivitetsanalyse), var total risiko 12,5% i TXA-gruppen mot 14,0 % i 

placebogruppen, RR 0,89 [0,80–1,00]. 

 

En stratifisering basert på GCS-score og pupillereaksjon, viste en risikoreduksjon for 

hodeskaderelatert død hos de med mild til moderat hodeskade (GCS 9-15) i TXA-gruppen. 

Risiko i TXA-gruppen var 5,8% (166/2846) mot 7,5% (207/2769) i placebogruppen, RR 0,78 

[0,64 – 0,95]. Hos de med alvorlig hodeskade ble det ikke funnet en klar risikoreduksjon, 

39,6% mot 40,1%, RR 0,99 [0,91-1,07]. Dette utgjør en subgruppeanalyse hvor en statistisk 

test for interaksjon tilsier en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene (p-verdi for 

heterogenitet = 0,03).  

 

Det ble ikke funnet forskjell mellom TXA- og placebogruppen hva gjelder risiko for 

okklusive vaskulære hendelser. RR for dødelig eller ikke-dødelig slag, var 1,08 [0,71-1,64].  

 

Det er nødvendig å vurdere troverdigheten til subgruppe analyser med predefinerte kriterier 

(10).  Ved gjennomgang av disse kriteriene er syv av elleve oppfylte. De resterende kriteriene 
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er ikke oppfylte fordi hypotesen ikke ble spesifisert a priori. For det andre var det ingen 

forskjell mellom gruppene i de andre utfallene som ble målt, og dermed kan en ikke se en 

lignende interaksjon i nært beslektede utfall i studien. For det tredje kan ikke resultatene 

gjenfinnes i flere studier da det per dags dato kun er CRASH-3-studien som har undersøkt for 

dette. Totalt sett anses subgruppeanalysen og resultatene å være tilstrekkelig troverdige.  

 

2.2 CRASH-2 Intracranial Bleeding Study 

CRASH-2 Intracranial Bleeding study (CRASH-2 IBS) er en nøstet randomisert, 

placebokontrollert studie som ble publisert i BMJ i 2011. Studien undersøkte effekten av 

TXA på hodeskader, og er nøstet fra en større studie kalt CRASH-2. 

 

Materiale og metode 

Inklusjonskriteriene for CRASH-2 var voksne traumepasienter: 

- med signifikant blødning (systolisk BT <90 mug og/eller HR > 110/min), eller 

- med risiko for en signifikant blødning, og 

- hvor skade var inntruffet innen siste 8 timer,  

og uten sikker indikasjon for TXA. For å bli nøstet inn i CRASH-2 IBS måtte pasientene i 

tillegg ha 

- en hodeskade (GCS ≤ 14), og 

- en CT-undersøkelse forenelig med hodeskade. 

Behandlingen var lik som i CRASH-3. Det primære utfallsmålet var total blødningsvekst, 

definert som forskjellen i kombinert volum av alle intrakranielle blødningslesjoner 

(parenkymale, subdurale og epidurale blødninger) fra første til andre CT-scanning.  

 

Resultater 

270 pasienter ble rekruttert, 133 fikk TXA og 137 fikk placebo. Gjennomsnittlig 

blødningsvekst av intrakranielle lesjoner var 5,9 ml (SD 26,8) og 8,1 (29,2) i henholdsvis 

TXA- og placebogruppen. Forskjellen var ikke statistisk signifikant. Videre var det 11% 

(14/133) som døde i TXA-gruppen, og 18% (24/137) i placebogruppen. Dette gir en justert 

OR 0,47 [0,21 - 1,04] og en RR 0,60 (0,33-1,11). Antall pasienter med nye blødninger, antall 

nyoppståtte blødninger, nye fokale iskemiske lesjoner og masseeffekt ble også undersøkt uten 

at det ble funnet noen signifikant forskjell. Denne studien understøtter resultatene fra 
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CRASH-3 for gruppen med moderate hodeskader, men har for liten statistisk styrke til å vise 

noen sikker forskjell mellom gruppene.  

 

2.3 Tranexamic acid for patients with traumatic brain injury 

Yutthakasemsunt, S et al. publiserte i 2013 en studie kalt “Tranexamic acid for patients with 

traumatic brain injury” (11). Det er en randomisert studie med 240 pasienter tilfeldig fordelt i 

to grupper: en gruppe med 120 pasienter fikk 1g TXA intravenøst mens den andre gruppen 

med 120 pasienter fikk placebo. Alle pasientene ble undersøkt med CT caput innen åtte timer 

etter at innkomst på sykehuset samt en kontroll-CT på et senere tidspunkt.  

 

Inklusjonskriterier var: 

- over 16 år  

- moderat-alvorlig hodeskade, GCS 4-12 

- pasienter med isolerte hodeskader, eller 

- multitraumepasienter med hodeskade  

Studiens primære utfallsmål var en progressiv intrakraniell blødning (PIH). PIH defineres 

som økning av blødningen som skaper en masseeffekt inne i hjernen.  

Resultater 

I gruppen som fikk TXA utviklet 21 av 120 pasienter (18%) en PIH. I gruppen som fikk 

placebo var det 32 av 120 pasienter (27%) som utviklet en progressiv intrakraniell blødning. 

Relativ risiko for PIH var ikke statistisk signifikant, 0,65 [95% KI 0,40 til 1,05].   

 

Relativ risiko for dødsfall hos pasienter som fikk TXA sammenlignet med gruppen som fikk 

placebo var 0,69 [0,35-1,39]. Relativ risiko for uønskede hendelser målt med GOS-utfall, i 

form av blodtransfusjon, nevrokirurgiske operasjoner eller tromboemboliske komplikasjoner, 

var 0,76. Det var ikke statistisk signifikant forskjell for GOS mellom disse to gruppene.  

 

Denne studien viste at å bruke TXA sammen med standard behandling hos pasienter 

med hodeskade reduserte progressiv intrakraniell blødning. Samtidig ble det ikke funnet 

bivirkninger i form av tromboemboliske hendelser TXA hos disse pasientene. Studien 

inkluderte pasienter med mild til moderat hodeskade og understøtter resultatene fra CRASH-2 
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og 3 studiene med henhold til redusert dødelighet, med tilleggsinformasjon om progressiv 

intrakraniell blødning som må sies å være et mindre pasient-viktig utfall i denne anledning.  

  

Bivirkninger av TXA (n=antall pasienter)  

 TXA (n=120) Placebo (n=118)  

Hjerneslag 0 3 

Lungeemboli 0 0 

Dyp venetrombose 0 0 

Gastrointestinal blødning 0 1 

Tabell 2: Bivirkninger av TXA og placebo  

 

2.4 Tranexamic Acid for Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-analysis  

Shahriar Z.et al. publiserte i American Journal of Emergency Medicine i desember 2014 en 

systematisk oversiktsartikkel kalt “Tranexamic Acid for Traumatic Brain Injury: A 

Systematic Review and Meta-analysis” (12). Målet med denne oversikten var å undersøke om 

TXA reduserte dødsfall hos pasienter med hodeskade.   

 

Materiale og metode 

Etter å ha gjennomført et referansesøk ble det inkludert 19 artikler på grunnlag av titler og 

sammendrag, hvor de endte opp med to randomiserte kontrollerte studier som oppfylte 

inklusjonskriteriene. Disse studiene var de to studiene vi har beskrevet over; “CRASH-2 

Intracranial Bleeding Study” av Perel et al. (13) og “Tranexamic acid for patients with 

traumatic brain injury: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial” av 

Yutthakasemsunt et al. (11).  
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Studie Klinisk utfall TXA 

n/N 

Placebo 

n/N 

RR (95%) 

  

  

 

CRASH-2, 2011 

  

  

  

Blødningsvekst 

(ml) 

 5,9 

ml 

  8,1 ml 0.80  

[0,59-1,09] 

Signifikant 

blødningsvekst 

44/123 

36% 

56/126 

44% 

0.80 

 [0,59-1,09] 

Reblødning sett 

på kontroll-CT 

11% 16% 0.66 

[0,35-1,28] 

Antall døde 

på sykehus 

11% 18% 0.60 

[0,33-1,12] 

  

  

  

  

Yutthakasemsunt, 

S et al., 2013 

Signifikant 

blødningsvekst 

18% 27% 0.65 

[0,39-1,05] 

Økning av 

intrakraniell 

masseeffekt 

10% 11% 0.92 

[0,60-1,40] 

Antall dødsfall på 

sykehus 

10% 14% 0.69 

[0,35-1,39] 

Ugunstig 

funksjonsstatus 

ved utskrivning 

på sykehus 

18% 23% 0.77 

[0,46-1,27] 

Tromboemboliske 

hendelser på 

sykehus 

0% 3% 0.12  

[0,01-2,28] 

Tabell 3    

 

Begge studiene som ble inkludert i denne systematiske oversikten viste en statistisk 

signifikant reduksjon i progressiv intrakraniell blødning. Samtidig viste de ikke-statistisk 

signifikant forbedring i klinisk utfall hos pasienter med hodeskade etter behandling med 

TXA. Ingen av studiene fant bivirkninger av behandling med TXA hos pasienter med 

hodeskade. I studien av Yutthakasemsunt et al. var det ingen nye tromboemboliske hendelser 
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i gruppen som ble behandlet med TXA (11).  

 

Forfatterne konkluderte med at behandling med TXA hos pasienter med hodeskade ga en 

statistisk signifikant redusert blødningsvekst. Samtidig var det en ikke statistisk signifikant 

forbedring av et klinisk utfall (antall dødsfall, nevrologiske funksjoner, forverring av 

blødning) hos disse pasientene. 

 

2.5 Diskusjon og oppsummering av hovedfunn 

CRASH-3-studien gir ny, pålitelig og relevant kunnskap om administrering av TXA innen tre 

timer etter hodeskade, med signifikant reduksjon i hodeskaderelatert død innen 28 dager hos 

de med mild til moderat hodeskade. Det er nå behov for å oppdatere tidligere systematiske 

oversikter, som den vi har beskrevet over. Den systematiske oversikten hadde ikke statistisk 

styrke til å vise sikker effekt på dødsfall og andre viktige kliniske utfall, som nå dokumentert 

gjennom CRASH-3 studien. Dette er reflektert i UpToDate sin sterke anbefaling, selv om de 

ikke har utført en systematisk oversikt og meta-analyse.  

 

Ett inklusjonskriterium for CRASH-3 var «ingen stor ekstrakraniell blødning». Dette er både 

en styrke og en svakhet. Styrken er at man får isolert effekten av TXA på hodeskaden. 

Svakheten er at en stor og aktuell pasientgruppe forsvinner ut av studien.  

Nesten alle pasientene inkludert i CRASH-2-studien, hadde et ekstrakranialt traume, noe som 

kan være en konfunderende variabel.   

 

Selv om forskjellene i klinisk utfall, som ble funnet i CRASH-2 IBS og studien til 

Yutthakasemsunt, S et al. ikke var signifikante, heller tallene i favør av TXA. 

Studiepopulasjonene er betydelig mindre sammenlignet med CRASH-3. Det gjør den mindre 

sensitiv for forskjeller mellom intervensjon og placebo, og svekker dens styrke.  

 

For de med mild til moderat hodeskade viste CRASH-3 en absolutt risikoreduksjon for 

hodeskaderelatert død på 1,7% for TXA-gruppen. Det gir en Number Needed to Treat (NNT) 

på 59, som betyr at 59 må behandles for å redde ett liv. Til sammenligning må 50 personer 

med økt risiko for hjerte-karsykdom behandles i fem år med statiner for å spare ett 

sykdomstilfelle (14). Effekten av TXA i Norge vil avhenge av prognosen (utgangsrisikoen) 

for hodeskaderelatert død blant pasienter i vår helsetjeneste. Et bedre kunnskapsgrunnlag for 
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NNT i Norge ville være en oppdatert registerstudie. Vi har basert utgangsrisikoen på kontroll-

armen i CRASH-3 studien (7,5%). Om denne er høyere er i Norge (eks 10%) vil den absolutte 

nytte være større (NNT 25) . 

 

3 Dagens praksis 

3.1 Beskrivelse av mikrosystemet 

Ullevål sykehus har Norges største traumesenter og er det eneste i landet som oppfyller 

kravene for et nivå 1-traumesenter (15). Det har et lokalt ansvar for traumer i Osloregionen og 

et regionalt ansvar for alvorlige traumer i Helse Sør-Øst. Det omfatter en befolkning på 2,8 

millioner (16). Pasientbehandlingen ved traumesenteret tar utgangspunkt i Traumemanualen 

(17), en metodebok som utarbeides og revideres av avdelingen . Den oppdateres jevnlig og er 

basert på vitenskapelige publikasjoner og klinisk erfaring fra nasjonale og internasjonale 

traumesentre.  

 

Traumemanualen inneholder et eget kapittel om hodeskader. Her beskrives definisjoner, 

klassifisering og kliniske vurderinger. Dette kapittelet nevner ikke behandling med TXA, og 

det gjøres per i dag individuelle, skjønnsmessige vurderinger for hvilke pasienter som skal få 

TXA. Imidlertid gis det TXA ved subaraknoidalblødninger for å redusere risiko for 

reblødning.  

 

3.2 Dagens praksis ved mikrosystemet 

Alle pasientene med hodeskade får registrert GCS etter ankomst, det tas CT caput for å 

undersøke om det foreligger en intrakraniell blødning og de legges inn for observasjon og 

behandling. Hvis det er tegn til blødning på CT-bildene tas det ny CT caput etter seks timer 

for å følge blødningsutviklingen (18). I Traumemanualen brukes Head Injury Severity Score 

(HISS) for å kategorisere hodeskader etter alvorlighetsgrad, og der klassifiseres moderat 

hodeskade som ved enten GCS 9-13, bevissthetstap over fem minutter eller fokalnevrologiske 

utfall. Dette er litt ulikt klassifikasjonen i retningslinjen fra UpToDate som kun baseres på 

GCS-score, og definerer moderat hodeskade som GCS 9-12. I denne oppgaven brukes 

klassifiseringen fra UpToDate da det er denne pasientgruppen dokumentasjonen gjelder for.  

 

Det finnes per i dag ingen god oversikt over hvor mange pasienter som kommer inn med 

hodeskade til Ullevål sykehus, men ifølge Nevrokirurgisk avdeling på Ullevål behandles det 
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årlig omtrent 400 pasienter med hodeskade og samtidig CT-verifisert intrakraniell blødning. 

Av disse klassifiseres 45 % som mild hodeskade, 28 % som moderat og 27 % som alvorlig 

etter HISS. Da retningslinjen fra UpToDate ikke skiller mellom pasienter med og uten påvist 

intrakraniell blødning på CT vil det sannsynligvis være flere enn disse 28 %, det vil si litt over 

100 pasienter årlig, som faller inn i denne kategorien.   

 

Nevrokirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus har i lys av CRASH-3-studien vurdert om de 

skal innføre bruk av TXA. De konkluderte med at de ikke per nå vil innføre TXA-behandling 

rutinemessig til pasienter med moderate hodeskader grunnet risiko for bivirkninger og høy 

Number Needed to Treat (NNT). Dette særlig fordi omtrent halvparten av pasientene er 

multitraumepasienter som har økt tendens til tromboemboliske hendelser. Imidlertid brukes 

TXA i dag i akuttbehandling av hodeskade- og multitraumepasienter ved pågående blødning 

som gir fysiologisk påvirkning.  

 

3.3 Nødvendige tiltak  

Det viktigste tiltaket for implementering av TXA vil være å innføre dette i Traumemanualen. 

Traumatologi er et fag som i stor grad styres av retningslinjer og prosedyrer. De ansatte følger 

i stor grad Traumemanualen nøye og endring av Traumemanualen vil derfor endre praksis i 

mottaket relativt raskt, anslagsvis i løpet av noen få uker. Når det gjøres endringer i 

Traumemanualen opplyses det om dette på undervisningsmøtene for legene ved avdelingen. I 

tillegg er det ukentlige traumemøter hvor forrige ukes pasientkasus evalueres.  

 

Endring av Traumemanualen gjøres ved å sende en henvendelse til både Nevrokirurgisk 

avdeling ved Ullevål sykehus og redaktøren av Traumemanualen om at man ønsker å innføre 

bruk av TXA til pasienter med moderat. Anbefalingen man ønsker å få implementert er at 

pasienter med GCS 9-12 skal få intravenøs infusjon med 1 g Cyklokapron over 10 minutter, 

etterfulgt av en ytterligere infusjon med 1 g Cyklokapron over 8 timer. Behandlingen skal 

være startet opp innen tre timer fra skadetidspunkt. Når redaktøren mottar henvendelsen, vil 

hun ta kontakt videre med fagpersoner innen traumatologi for å vurdere om de skal innføre 

denne endringen.  

 

Et annet tiltak vil være å holde internundervisning for involverte leger og sykepleiere. En må 

også sørge for at TXA blir kjøpt inn og gjort lett tilgjengelig i akuttmottaket. Dette er stor 

grad på plass, da medikamentet allerede er i bruk.  
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Traumeleder har en standardisert traumejournalmal med en liste over tiltak som vurderes ved 

et traumemottak. Administrering av TXA innføres som et punkt på denne lista, slik at 

traumeleder må ta stilling til om det er indikasjon for TXA ved akuttbehandling av alle 

hodeskadepasienter.  

 

3.4 Kvalitetsindikatorer 

Ved kvalitetsforbedringsprosjekter bør en benytte seg av kvalitetsindikatorer for å måle om 

endringene man gjør øker kvaliteten på tjenesten. Helsedirektoratet definerer en 

kvalitetsindikator som et indirekte mål som sier noe om kvaliteten på det området som måles 

(19). Det er vanlig å dele kvalitetsindikatorer inn i tre hovedgrupper: strukturindikatorer, 

prosessindikatorer og resultatindikatorer (20). Strukturindikatorer måler helsesystemets 

rammer og ressurser, for eksempel kapasitet, tilgjengelig utstyr og personalets kompetanse. 

Prosessindikatorer beskriver aktiviteter i pasientforløpet og om klinisk praksis følger optimale 

prosedyrer for diagnostikk og pasientbehandling. Resultatindikatorer beskriver pasientens 

helsemessige tap eller gevinst av behandlingen.  

 

Gode kvalitetsindikatorer bør være relevante, gyldige, målbare, pålitelige og sensitive for 

endring. Data bør være tilgjengelige og bruk av kvalitetsindikatorene bør ikke føre til uheldig 

dreining av oppmerksomheten, det vil si at kvaliteten på områder som ikke måles synker (21). 

Det overordnede målet for kvalitetsforbedring bør deles opp i konkrete delmål som oppfyller 

kravene til å være SMARTE mål, det vil si spesifikke, målbare, ansporende, realistiske, 

tidsbestemte og det må være enighet om målet (22). I denne oppgaven er det valgt ut tre 

kvalitetsindikatorer for å måle hvorvidt kvalitetsforbedringsprosjektet øker kvaliteten på 

helsetjenesten.  

 

3.5 Strukturindikatorer  

1) Får alle leger og sykepleiere som er involvert i traumeteam opplæring i ny praksis?  

Dette kan for eksempel måles ved at personell som har vært på internundervisning på 

tverrfaglige møter om TXA ved hodeskader krysser seg av på en liste. Som ledd i utarbeiding 

av SMARTE mål for kvalitetsforbedring bør en tidfeste når resultatet skal være nådd, og det 

foreslås at innen fire uker skal 90 % av legene og sykepleierne ha vært på internundervisning 

om temaet.  
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Dette er en relevant og gyldig indikator fordi uten tilstrekkelig opplæring av de ansatte vil 

ikke tiltaket kunne bli ordentlig gjennomført, og heller ikke bedre kvaliteten. Den er målbar 

som beskrevet over og pålitelig fordi måles gjøres likt av alle. Endelig er den sensitiv for 

endring ved at man kan bruke innsamlede lister til å følge med på hvor stor andel av de 

ansatte som har vært på undervisning.  

 

3.6 Prosessindikatorer 

2) Hvor stor andel av pasientene med hodeskade og GCS 9-12 får TXA innen tre timer etter 

skadetidspunkt? 

Tidspunkt for medikamentadministrering noteres i pasientjournalene, slik at denne 

kvalitetsindikatoren kan måles ved å gå gjennom journalene og telle hvor mange pasienter 

som får TXA innen tre timer. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med de ukentlige 

traumemøtene. Dette er en relevant indikator fordi anbefalingen spesifiserer at TXA skal gis 

innen tre timer fra skadetidspunkt, og den er gyldig fordi det er sammenheng mellom hvor 

raskt TXA administreres og effekten. Det gjøres likt av alle og dette er derfor i 

utgangspunktet en pålitelig indikator, men en utfordring kan være at man ikke alltid kjenner 

nøyaktig skadetidspunkt.  

 

3) Tidspunkt for administrering av TXA.   

Dette kan i likhet med ovennevnte indikator måles ved å gå gjennom pasientjournalene i 

forbindelse med ukentlige traumemøter. Effekten av administrering av TXA er svært 

tidsavhengig, og at det bør gis så raskt som mulig og innen tre timer etter skadetidspunkt. 

Dette er derfor en relevant, gyldig og målbar indikator da en får oversikt over når 

administrering av TXA skjer. Ved å følge med på dette over tid vil en kunne se om en blir 

flinkere til å gi TXA tidlig i behandlingsforløpet. 

 

4 Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Prosjektledelse og organisering 

Dette kvalitetsforbedringsprosjektet er en prosjektoppgave utarbeidet av en prosjektgruppe 

bestående av en gruppe studenter ved universitetet i Oslo. Prosjektgruppen har en leder som 

holder løpende kontakt med mikrosystemet og med en veileder tilknyttet universitetet.  
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Den etablerte kontaktpersonen i mikrosystemet er seksjonsoverlege i nevrotraumatologi ved 

nevrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus. Direkte kontakt med ledergruppen i 

mikrosystemet, bestående av ledere på ulike nivå ved avdeling for traumatologi, vil være 

viktig dersom kvalitetsforbedringsprosjektet gjennomføres i praksis. 

 

I traumemiljøet på Ullevål sykehus finnes allerede en etablert tverrfaglig traumegruppe, som 

kalles «Fagråd traume». Denne gruppen har ansvar for personalet fra de ulike faggruppene 

som deltar i traumeteam, samt planlegging av den praktiske gjennomføringen av traumeteam. 

Det foreslås at det opprettes en arbeidsgruppe i mikrosystemet med deltagere fra ledergruppen 

og fagråd traume. I praksis vil denne gruppen bestå av erfarne nevrokirurger og 

fagsykepleiere som har erfaring med implementering av nye anbefalinger. Fordelen er at 

erfarne personer vil kunne lede implementering av anbefalingen på en slik måte at de ansatte 

som skal gjennomføre endringen kjenner eierskap til endringen.  

 

4.2 Prosjektets struktur 

For å gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt i et mikrosystem best mulig er det 

nødvendig at arbeidsgruppen har fagspesifikk kunnskap innen det faget mikrosystemet 

beskjeftiger seg med. I tillegg er det viktig med kunnskap om det som innen forbedringsteori 

kalles Profound Knowledge. Dette begrepet brukes om en bredere kunnskap knyttet til 

naturlig variasjon, systemers oppbygning, kunnskapsteori og menneskelige reaksjoner, som er 

anvendbar i en rekke ulike mikrosystemer (23). Det er med andre ord viktig at den som skal 

lede et kvalitetsforbedringsprosjekt innen helsevesenet har grunnleggende kunnskap innen 

forbedring og ledelse samt har kunnskap om helsetjenesten og dens oppbygning (24). 

 

For å gjennomføre dette prosjektet foreslås det å ta i bruk Modell for kvalitetsforbedring 

(figur 3) (22). Denne modellen er basert på den internasjonalt anerkjente kvalitetsforbedrings-

metoden laget av William Edwards Deming på 50-tallet, kalt Demings sirkel (22, 25). 

Formålet med denne modellen er å kunne gjennomføre prosjektet på en strukturert og 

oversiktlig måte, slik at prosjektgruppen hele tiden har oversikt over hva som har blitt gjort og 

hva som gjenstår. En metodisk tilnærming forbedringsarbeid har vist seg å øke sjansene til å 

lykkes med prosjektet, samt å skape varig endring (26). Modellen vil fungere som en 

huskeliste for hvilke elementer som bør inngå, gjennomføres og evalueres (22).  
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Figur 3: Modell for kvalitetsforbedring (22) 

 

Under følger en gjennomgang av Modell for kvalitetsforbedring slik den kan benyttes ved 

innføringen av TXA-behandling hos hodeskadepasienter. Basert på arbeidsgruppens tidligere 

er faring med å endre Traumemanualen og gjennomføre endring av praksis, er prosjektet 

beskrevet som én syklus.  

 

4.2.1 Forberedelse 

Det første steget i Modell for kvalitetsforbedring er forberedelse. Under dette steget er det 

viktig at arbeidsgruppen utarbeider en felles erkjennelse av forbedringsbehovet, planlegger 

den videre prosessen og kartlegger kunnskapsgrunnlaget for den aktuelle endringen (27). 

 

En felles erkjennelse av behovet for forbedring er vesentlig for ethvert forbedringsarbeid. 

Denne erkjennelsen er i stor grad allerede til stede ved aktuelle avdeling. Dette skyldes i stor 

grad at traumatologi er et fagfelt der rask igangsetting av riktige tiltak er avgjørende for 

pasientens prognose. Behovet for raske beslutninger medfører at behandlingen må 

standardiseres, og at man ikke har samme mulighet til å tilpasse behandlingen til den enkelte 

pasienten. I tillegg er behandlingen som gis i traumemottaket ment å forhindre uheldige 
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hendelser de neste minuttene, timene eller dagene, i motsetning til mange andre medisinske 

behandlinger som er ment å forhindre uheldige hendelser flere år frem i tid. Hos en 

traumepasient kan man derfor raskere se om den valgte behandlingen har hatt positiv effekt, 

og retningslinjer kan oppdateres raskere.  

 

Forankringen i ledelsen skal skje gjennom aktiv deltagelse i arbeidsgruppen slik som 

beskrevet over. Denne deltagelsen er også viktig i samarbeidet med redaksjonen for 

Traumemanualen, som også er avhengig av forankring i ledelsen av den aktuelle avdelingen 

når et kapittel skal oppdateres.  

 

For å sikre at praksisen etter gjennomføringen av forbedringsprosjektet er av god kvalitet må 

den bygge på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap (klinisk erfaring) og 

brukernes preferanser og medvirkning (22). Kunnskapsgrunnlaget er beskrevet tidligere. 

Utover dette har prosjektgruppen hentet inn erfaringsbasert kunnskap fra kontaktpersonen i 

mikrosystemet, som har vært med å oppdatere Traumemanualen tidligere. Ved oppstarten av 

prosjektet vil det være relevant for prosjektgruppen å presentere kunnskapsgrunnlaget for 

arbeidsgruppen, og at arbeidsgruppen videre jobber for å etablere konsensus rundt kvaliteten 

av kunnskapsgrunnlaget og metoden som er planlagt for implementeringen. 

 

4.2.2 Planlegge 

I begynnelsen av planleggingsfasen må en kartlegging av dagens praksis gjennomføres. 

Dagens praksis i det aktuelle mikrosystemet er beskrevet tidligere. Med bakgrunn i en godt 

gjennomført kartlegging kan målet for forbedringsprosjektet etableres. I tillegg vil en god 

kartlegging føre til at kvalitetsindikatorer og måleverktøy velges slik at praktisk 

gjennomførbare forbedringstiltak utarbeides (22). 

 

Målet for forbedringsprosjektet er å forbedre kvaliteten av behandlingen som gis på 

traumestuen på Ullevål sykehus. Dette vil gjøre tjenesten mer virkningsfull, trygg og sikker, 

og dermed per definisjon av bedre kvalitet, ettersom disse elementene inngår blant de seks 

dimensjonene av tjenestekvalitet presentert i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- 

og helsetjenesten (28). 

 

I planleggingsprosessen må arbeidsgruppen bestemme seg for hvilke måleverktøy som skal 

brukes for å måle de tre foreslåtte kvalitetsindikatorene: andelen ansatte som får opplæring i 
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ny prosedyre, andelen pasienter som får TXA i henhold til anbefalingen og hvor raskt etter 

hodeskaden TXA administreres.  

 

For den første kvalitetsindikatoren kan andelen måles med en sjekkliste der alle ansatte som 

vil være involvert i administreringen av TXA ved hodeskade skal signere når de har fått 

opplæring. Andelen som får TXA i henhold til anbefalingen kan også måles med en 

sjekkliste. Etter at en hodeskadepasient er behandlet i traumemottaket vil behandlingen bli 

tildelt poeng: 0 poeng = TXA ikke gitt til pasient der det er anbefalt, 1 poeng = TXA ble gitt, 

men ikke innenfor 3 timer, 2 poeng = TXA ble gitt i henhold til anbefalingen. Hver måned 

kan poengene legges sammen for å tydeliggjøre i hvor stor grad anbefalingen følges. Dette 

bør gjøres hver måned i et år etter implementering. 

 

Når det kommer til kvalitetsindikatoren som måler hvor raskt etter hodeskaden TXA 

administreres, vil det være relevant å ta i bruk statistisk prosesskontroll. Statistisk 

prosesskontroll (SPC) er beskrevet som en filosofi, strategi og en gruppe metoder for 

pågående forbedringer av prosesser og systemer som gir bedre resultater (23). For hver 

hodeskade som tas imot i traumemotaket noteres tiden fra skadetidspunkt til administrasjon av 

TXA. Tidspunktene plottes deretter inn i en tidsserie. Etter hvert som de ansatte blir bedre 

kjent med prosedyren og det legges til rette for korrekt administrasjon, forventes det at tiden 

går ned.  

 

4.2.3 Utføre 

Det anbefales ofte å utføre kvalitetsendringer i liten skala og gjennomføre flere sykluser i 

Modell for kvalitetsforbedring før man implementerer tiltaket i større deler av organisasjonen 

(22). I dette kvalitetsforbedringsprosjektet vil det i praksis være vanskelig å gjennomføre et 

slikt pilotprosjekt, da det er viktig for traumeteamet at oppdaterte anbefalinger skal gjelde alle 

pasienter som tas imot. Det er imidlertid rimelig å anta at et vellykket forbedringsprosjekt på 

avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus vil ha stor betydning for gjennomføring av 

samme tiltak ved de regionale traumemottakene, da avdelingen på Ullevål sykehus er en 

viktig aktør i Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) (4). 
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4.2.4 Evaluere 

I evalueringsfasen må arbeidsgruppen evaluere forbedringsprosjektet basert på de tre 

kvalitetsindikatorene det ble besluttet å måle. Med bakgrunn i disse indikatorene må gruppen 

svare på om målene er nådd, og om gruppen har klart å gjennomføre de tiltakene de avtalte i 

begynnelsen. Det bør også vurderes om de implementerte tiltakene har hatt noen uforutsette 

uheldige konsekvenser. Dette kan for eksempel være at fokuset på TXA-administrasjon har 

forsinket prosessen i traumemottak eller fjernet fokus fra andre viktige tiltak. Denne 

gjennomgangen er svært viktig for forankring i ledelsen og deltakernes motivasjon til å 

kontinuere arbeidet (22). Prosjektgruppen vil anbefale å holde det første evalueringsmøtet 

seks måneder etter endringen av Traumemanualen. 

 

4.2.5 Følge opp 

I oppfølgingsfasen skal arbeidsgruppen vende blikket fremover og vurdere hva som skal skje 

videre, som er viktig for at prosjektet skal bli vellykket på både kort og lang sikt (22). I 

forbindelse med dette prosjektet vil det være aktuelt for mikrosystemet vårt å formidle 

resultatet til resten av NKT-Traume, enten resultatet er tilfredsstillende eller ikke. En del av 

denne fasen vil ofte være å oppdatere prosedyrer og retningslinjer, men i vårt prosjekt er den 

endringen allerede gjort som et essensielt tiltak for å få gjennomført endringen i 

utgangspunktet. Det vil imidlertid være relevant å fortsette å måle kvalitetsindikatorene en 

gang i halvåret for å se at retningslinjene følges.  

 

4.3 Motstand mot endring 

Motstand er kanskje en av de viktigste utfordringene arbeidsgruppen kan møte i forbindelse 

med kvalitetsforbedringsprosjektet. Det er nødvendig at arbeidsgruppen «taler med en 

stemme» for å ikke skape splid og forvirring. Motstand er en naturlig reaksjon på endring, i 

mange situasjoner oppleves det tryggest å utføre oppgaver på en kjent måte. For en 

arbeidsgruppe kan motstand oppfattes som vondvilje eller sabotasje, men det er viktig at man 

forsøker å forstå motstanden og hva den kan være et utrykk for (29). 

 

Det kan være en fordel om det arrangeres regelmessige møter hvor det etterlyses 

motforestillinger, slik at disse kan tas tak i på et tidlig tidspunkt. Å fokusere på at endringen 

faktisk er en forbedring kan være nyttig, samt visuelle fremstillinger av data og virkning av 

intervensjonen kan redusere motstand (27). I vårt mikrosystem kan usikkerhet knyttet til 
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bivirkninger og visshet om at naboland ikke har innført anbefalingen være mulige momenter 

som kan føre til motstand.  

 

5 Diskusjon og avslutning  

5.1 Diskusjon 

Formålet med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er å se nærmere på muligheten til å innføre 

TXA-behandling rutinemessig i behandlingen av moderate hodeskader ved Ullevål sykehus. 

Vi i prosjektgruppen valgte denne problemstilling da vi fant en anbefaling om TXA-

behandling i den nylig oppdaterte retningslinjen om hodeskadebehandling i UpToDate. 

Traumesenteret ved Ullevål sykehus ble valgt som mikrosystem på grunn av tilgjengeligheten 

og den geografiske nærheten, i tillegg til at senteret er anførende for traumebehandlingen som 

gis i store deler av landet. 

 

Ifølge seksjonsoverlegen i nevrotraumatologi er antallet pasienter som ankommer mottaket 

innen tre timer etter hodeskade med en GCS 9-12 antagelig betydelig høyere enn det 

registrerte antallet med hodetraumepasienter, ettersom hodeskadepasienter i dag registreres på 

bakgrunn av CT-funn. I behandlingen av hodeskadepasienter er det i dag opp til den enkelte 

lege å vurdere om vedkommende skal behandles med TXA eller ikke. Dersom 

kvalitetsforbedringsprosjektet gjennomføres, antar vi at det vil føre til en riktigere bruk av 

TXA i behandlingen. Vi tenker også at prosjektet vil gagne både pasienter og de ansatte i 

traumeteamet, ettersom pasienten får riktigere behandlinger, og de ansatte får tydeligere 

anbefalinger å forholde seg til. 

 

Det vil ofte være hensiktsmessig med en individuell vurdering av hver pasient. I en situasjon 

der hvert sekund teller, og med et medikament som TXA som kun har gunstig effekt hos noen 

pasienter, kan det likevel være mer hensiktsmessig å generalisere behandlingen. Dette krever 

at det lages gode rutiner som sikrer at alle med moderat hodeskade blir vurdert for TXA-

behandling, noe vårt kvalitetsforbedringsprosjekt tar sikte på å gjøre. 

 

Kunnskapsgrunnlaget bak anbefalingen i UpToDate er den allerede omtalte CRASH-3-

studien, samt to eldre RCT-er og én systematisk oversikt basert på de to eldre studiene. 

Ledergruppen ved traumatologisk avdeling har allerede gått gjennom CRASH-3-studien og 

konkluderte med at de ikke ville endre dagens praksis basert på denne studien alene. De var 
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kritiske til at effekten av behandlingen kun ble vist for subgrupper, samt at de anså NNT til å 

være for høy. I tillegg var ledergruppen ytret også bekymring knytt til bivirkningene av en 

mer liberal bruk av TXA i traumemottaket.  

 

CRASH-3 viser økt overlevelse ved bruk av TXA hos pasienter med mild til moderat 

hodeskade (GCS 9-15). Evidens på subgruppenivå bør benyttes med varsomhet, men i dette 

tilfellet viser statistiske tester for interaksjon at effekten er signifikant. NNT vil være 

avhengig av den eksisterende prognosen ved Ullevål sykehus. Ettersom det ikke finnes tall for 

det per i dag, foreslår vi at det gjøres registerstudier på eksisterende materiale før man trekker 

konklusjoner om NNT. Videre viser studiene i kunnskapsgrunnlaget ingen økt risiko for 

trombose eller andre negative utfall.  

 

De økonomiske kostnadene er vurdert til å være lave ved innføringen av den nye 

anbefalingen. Ved Ullevål sykehus bruker de TXA under salgsnavnet Cyklokapron. 

Medikamentet koster (per mars 2020) 326,10 kr for 10 ampuller á 5 ml med 100 mg/ml-

oppløsning (30). Etter anbefalingen skal hver pasient få totalt 2 g TXA, det tilsvarer fire 

ampuller per pasient, altså 130,44 kr til sammen. Det vil også være økonomiske utgifter 

knyttet til den praktiske gjennomføringen av prosjektet ved utarbeidelse av oppdatering av 

Traumemanualen. Dette vil i all hovedsak være engangsutgifter. Ettersom de økonomiske 

kostnadene er små, vil økonomi i liten grad vektlegges i vurderingen om prosjektet bør 

gjennomføres eller ikke. 

 

5.2 Konklusjon 

Basert på tilgjengelig litteratur, som viser høyere overlevelse, samt lav risiko for bivirkninger, 

lave økonomiske tilleggsutgifter og en reell gjennomførbarhet i mikrosystemet, anbefaler vi 

bruk av TXA i akuttbehandlingen av moderate hodeskader på Ullevål sykehus. Vi erkjenner 

imidlertid at medlemmer av ledergruppen i mikrosystemet har trukket andre konklusjoner enn 

oss basert på deler av det samme kunnskapsgrunnlaget. Vi tenker det vil være nyttig å 

revurdere dette dersom det kommer en ny systematisk oversikt.  
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