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ABSTRACT 

Objective: The goal of this study was to create an overview of pediatric burn injuries, with a special 

focus on scald burns among children < 18 years of age. By examining the mechanisms of 

significant scald burns, the aim was to discover insight into prevention strategies.  

Methods: Medical records for children < 18 years of age, who were admitted with burn injuries 

between January 2015 and December 2019, were identified through the Oslo universitetssykehus 

(OUS), DIPS system. Demographic data and details of the circumstances and mechanism of injury 

were some of the variables extracted from the medical records.  

Results: 370 admissions to OUS during the 5-year study periode involved children with burn 

injuries. 271 were ≤ 3-years of age and a majority (57.2%) of these children were males. Injuries 

typically occur during the winter months, in the child’s home with the mother present. The most 

common mechanism of injury was scald burns (78.9%) in both age groups ≤ 3-years (88.2%) and  

> 3-years of age (53.5%). First aid was initiated at the site of injury in 65.9% of the reported cases. 

Few patients were transferred to Haukeland universitetssykehus (HUS). 22.2% of the children were 

given Dormicum® or Ketalar® when arriving at OUS for assessment of the depth and extent of the 

burn, and wound cleaning. The mean TBSA expressed as % was 4.73 and 69.8% had TBSA ≤ 5%. 

64.1% of the children had superficial dermal IIa burn injuries mainly on their torso, 11.4% was in 

need of a partial thickness skin graft and 27.0% received antibiotics primarily because of a wound 

infection. Average hospital stay was 13 days and a little over 1/3 of the children had a follow-up 

session and the majority of these children had superficial, small burns. 

Conclusion: Current prevention strategies don’t adequately address the most common mechanism 

of scald injury requiring hospitalization. Many of the incidents could have been avoided. An 

objective of this study was to provide information to potentially target scald prevention programs or 

strategies. Prevention programs are important to improve awareness and decrease the incident of 

pediatric scald burns. The information can for example be incorporated into the 

«Helsestasjonsprogrammet 0-5 år» to make parents and caregivers more aware. This study aims to 

increase knowledge about scald injuries, what devastating effects they can have, how to avoid them, 

first aid, and how the treatment takes place at the hospital.  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1. INNLEDNING  

1.1 Introduksjon 

Huden vår får hard medfart i hverdagen, og antakelig er 

det kun et fåtall som verdsetter huden som det utrolige 

organet det er. Det ytre laget epidermis (overhuden) er i 

kontinuerlig utskifting og gir en barriere mot bakterier 

og forhindrer uttørring, mens dermis (lærhuden) gir 

styrke og fleksibilitet. Dermis er rikelig forsynet med 

blodkar og nerveender. Subcutis (underhuden) sørger 

bl.a. for isolasjon med sitt fettlag. Her finner vi talg- og 

svettekjertler som smører huden og gjør at vi kan kvitte oss med overskuddsvarme. Hudens 

essensielle funksjoner kommer i ubalanse eller tapes når huden utsettes for en brannskade. Når 

brannskaden affiserer > 20% av kroppsoverflaten igangsettes en ødeleggende systemisk respons. 

Brannskaden i seg selv er skadelig, og tilsvarende er kroppens reaksjonsmekanisme. Huden taper 

sin barrierefunksjonen, hvilket gjør den mer utsatt for infeksjon og huden taper elektrolytter samt 

væske. Vasoaktive mediatore frigjøres og medfører interstitielt ødem og organdysfunksjon. Det 

avvaskulære vevet er en grobunn for bakterier, som medfører infeksjon og systemisk inflammasjon.  

En brannskade kan defineres som en termisk, kjemisk og/eller elektrisk skade av hud og/eller annet 

vev (1). På verdensbasis er det estimert av 180 000 dødsfall pr.år er forårsaker av brannskader, og i 

2004 hadde 11 millioner mennesker brannskader som krevde medisinsk intervensjon (2). 

Brannskader utgjør 3-8% av alle skader i barndommen (3). 78% av pediatriske brannskader der 

barnet er < 3 år er forårsaker av varm væske (1), kalt skåldeskade, enten pga. ulykker i hjemmet 

eller en tilsiktet handling. Situasjonen kan være at barnet eller foresatte søler varm væske fra en te- 

eller kaffekopp, barnet strekker seg opp til kjøkkenbenken og får tak i håndtaket på kjelen og søler 

innholdet over seg, eller får tak i ledningen på vannkokeren og får kokende vann over kroppen. 

Barnet kan klatre opp i et varmt badekar eller foresatte plasserer barnet i vannet uten å sjekke 

temperaturen på forhånd. Begrunnelsen for valg av prosjektoppgave kom fra en interesse for 

spesialiteten i selv seg - plastikk og rekonstruktiv kirurgi. Til tross for økt overlevelse blant 

pediatriske brannofre er skåldeskader fremdeles utbredt. Ved hjelp av større oppmerksomhet og 

kunnskap til foresatte er jeg av den oppfatning at mange av tilfellene kunne vært unngått. Jeg 

ønsker med oppgaven å undersøke behandlingen barna får og utbredelsen i Norge.  
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Behandling av brannskader krever en holistisk tilnærming, i den forstand at målet ikke ene og alene 

er at pasienten overlever, men også langtidsperspektivet. Brannskader vil kunne ha en innvirkning 

på fysisk utseende og mental helse. WHO skriver at brannskader er en av de ledende årsakene til tap 

av DALYs (disability-adjusted life-years) i lav- og middelsinntekstland (2). Forbedringer og nye 

behandlingsmetoder har ført til en reduksjon i mortalitet og morbiditet relatert til brannskader over 

de siste tiårene. Kirurgisk eksisjon og hudtransplantasjon, infeksjonskontroll, ernæringsstøtte, 

behandling av inhalasjonsskade og intravenøs (IV)-tilgang er noen av tiltakene som har bidratt til 

nedgangen i sykehusopphold og dødsfall. En brannskade medfører en overveldende fysiologisk og 

psykologisk utfordring for barnet. Forskjellen mellom barn og voksne er bl.a. størrelse og 

kroppsproporsjoner, men de fleste prinsipper for behandling brannskader kan overføres fra voksne 

til barn.  

1.2 Barn er ikke små voksne 

Størrelsen kan være utfordrende å avgjøre da kroppsproporsjoner endrer seg når barnet blir eldre. 

Skadeomfanget beskrives ved å bruke «total body surface area» (% TBSA). Metoder for å estimere 

TBSA er (A) Wallace’s «rule of nine», (B) Lund Browder og (C) palmar metoden. «Nier-regelen» 

brukes hos normalvektige voksne og deler kroppen inn i seksjoner som representerer 9% av 

kroppsoverflaten, men reflekterer dårlig brent kroppsoverflat hos barn < 15 år. Ettersom Wallace’s  

«rule of nine» overestimerer pediatriske brannskader er den ikke anbefalt til bruk for å beregne 

TBSA hos barn. Derimot er Lund og Browder’s tabell tilpasset ulike aldersgrupper. Tabellen brukes 

i vurdering av pediatrisk brannskader da overflatearealet av hode, nakke og hals relativt til 

overflaten av armer og ben, typisk er større hos barn enn voksne. 

Palmaroverflate av barnets hånd inkludert fingrene 

representerer omtrent 1% av kroppsoverflaten  

og egner seg for estimering av mindre 

brannskader. Figuren viser en 

forenklet illustrasjon på forskjellene 

mellom voksne og barn i beregning av 

TBSA. I vurdering av TBSA hos barn  

< 5 år der TBSA vurderes 15% av kroppsoverflaten og spedbarn med TBSA 10% skal 

pasienten overføres til brannskadeenhet på sykehus (4). Da den initiale vurderingen for å skille dype 

delhuds- fra fullhudsskade er utfordrende, skal enhver pasient med tilsynelatende dyp delhudsskade 

med > 3% TBSA ha lav terskel for sykehusinnleggelse (5). Barn har tynn og sensitiv hud. Det tar 
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kun 1 sek. med en væske på 69℃ for at barnet pådrar seg en fullhudsskade, 5 sek. ved 60℃ og 15 

sek. ved 56℃. Varme drikker som kaffe, te og kakao servers ofte med temperaturer > 70℃, som vil 

resultere i en umiddelbar brannskade med behov for kirurgisk intervensjon (6). 

Ingen andre skade enn brannskade gir så stor økning i metabolsk hastighet, og desto mer omfattende 

brannskaden er desto større er kroppens hypermetabolisme (7). Hypermetabolisme reduserer 

tilheling, nedsetter immunforsvaret, barnet taper kroppsmasse og forekomsten av morbiditet øker. 

Hypermetabolisme og katabolisme vedvarer etter såret er lukket, og proteiner fortsetter å brytes ned 

6-9 mnd. etter brannskaden (8). I ekstreme tilfeller er det nærmest en fullstendig mangel på 

benvekst 2 år etter skaden. Inflammatoriske cytokiner og smerte forårsaker økning i kroppens 

kjernetemperatur, selv i fravær av infeksjon. Normal eller lav temperatur kan være et tegn på sepsis. 

Nyfødte og mindre barn har stor kroppsoverflate-volum ratio og mindre muskelmasse, hvilket gjør 

dem utsatte for hypotermi. Lav muskelmasse betyr at de har mindre effektiv varmeproduksjon fra 

skjelving. For å forhindre varmetapet bør romtemperaturen være 30-33℃ og luftfuktigheten ca. 

80% (8). Hjertet er særlig sårbart for hypotermi med ventrikkel flimmer som ytterste konsekvens.  

  

1.3 Traumepasient  

Brannskadepasienter skal behandles som traumepasienter. På lik linje med andre traumer, begynner 

undersøkelsen med ABCDE-formelen. Etablering av fri luftvei, vurdere TBSA og sørge for 

hemodynamisk stabilet er viktig, og særlig det førstnevnte bør prioriteres. Dersom man mistenker 

inhalasjon av røyk eller karbonmonoksidforgiftning gir man O2 på maske, bestiller rtg-thorax og det 

tas arteriell blodgass. SpO2 kan feilaktig vise normale verdier da forhøyede karboksyhemoglobin 

(HbCO) avleses som oksyhemoglobin av pulsoksimeteret (8). Tegn på potensiell inhalasjonsskade 

er brannskader i ansiktet, endret mental status, dyspné, stridor, hvesing, heshet, kullholdig sputum, 

brente nesehår eller forhøyede HbCO-nivå > 10%. Terskelen for intubasjon er lav. Termal epigloitt 

også kalt «tekanne»-syndrom, er en type skåldeskade der barnet i et forsøk på å drikke en varm 

væske søler vann over ansikt, hals og øvre del av overkroppen. Fenomenet er sjeldent. Øvre 

luftveisobstruksjon kan være forårsaket av ødem fra brannskade av orofarynx eller 

væskeopphopning i bløtvev pga. dype brannskader på halsen og/eller ansiktet, og understreker 

viktigheten av å undersøke frie luftveier hos barnet. Direkte laryngoskop vil vise forstørret og 

ødematøs epiglottis (9). Barn er mer utsatte for luftveisobstruksjon pga. mindre diameter av 

luftrøret. Mortalitet blant barn med isolerte brannskader er 1-2%, men øker til 40% ved 
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inhalasjonsskade (10). CO-forgiftning kombinert med hypoksi er det vanligste årsaken til død ved 

inhalasjonsskader. 

Etter større brannskader har pasienten en systemisk lekkasje fra kapillærene, hvilket øker med 

brannskadens omfang. Det er avgjørende at man sørger for to IV-tilganger så tidlig som mulig, og 

evt. kateter. På grunn av lite sirkulerende volum hos barn kan en forsinkelse på 30 min. resultere i 

sjokk (8). Perifer IV-tilgang er å foretrekke, og v.femoralis kan være lettere tilgjengelig hos 

ødematøse pasienter. I tilfellene dette ikke er mulig legges et sentralt venekateter eller intraosseøs 

tilgang proksimalt på tibia eller distalt på femur. Væsketapet er større hos barn enn hos voksne 

ettersom barn har lav kroppsvekt-kroppsoverflate ratio. Et normalt blodvolum hos barn er 80 mL/

kg, 85-90 mL/kg hos nyfødte i motsetning til 70 mL/kg hos et voksent individ. Lavt blodtrykk og 

mindre urinproduksjon er tegn på hypovolemi hos voksne, mens dette manifesterer seg sent hos 

pediatriske pasienter. Tegn på hypovolemi kommer ofte ikke før barnet har tapt > 25% av 

sirkulerende volum (8). Mental status, pulstrykk, kapillærfylning og farge på ekstremitetene er 

bedre indikatorer hos barn. Blodgass med måling av pH og laktat representerer synkende 

vevsperfusjon. Yngre barn har umodne nyrer med lavere kapasitet til å konsentrere urin. 

Administrering av væske opptitreres til urinproduksjon på 1 mL/kg/h hos barn og 2 mL/kg/h hos 

spedbarn. Det er viktig å unngå overskudd av væske da dette kan føre til høyresidig hjertesvikt, 

lungeødem, abdominal kompartmentsyndrom og cerebralt ødem.  

 

Ved TBSA > 10% begynner man med infusjon av varm Ringer og mengden beregnes ut ifra 

Parklands formel; 4 ml væske × kroppsvekt × % TBSA, hvor halve volumet gis ila. de første 8 

timene og resten over 16 etterfølgende timer (11). Bruk av den tradisjonelle Parkland formelen har 

tendens til å overestimere væskemengde med følgende komplikasjoner som nevnt ovenfor. De fleste 

eksperter anbefaler nå et lavere startpunkt (12) med bruk av modifisert Brooke formel; 2 ml væske 

× kroppsvekt × % TBSA. Begge formlene skal administres på tilsvarende måte. Chung og hans 

medforfattere (13) sammenliknet utfallet ved bruk av enten Parkland eller modifisert Brooke formel 

ila. de første 24-timene. vha. en randomisert studie. Forskerne konkluderte med at man kan starte 

med et lavere initialt volum og individualisere væskeadministrering basert på pasientens kliniske 

respons. Det avgjørende ser ut til å være timediurese på hhv. 1 ml/kg/t hos barn. Ved brannskade bør 

man avstå fra vasopressor. Barn < 1 år bør i tillegg får dextrose-løsning for å forhindre hypoglykemi 

pga. begrensede glykogenlagre (8).  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1.4 «Jackson’s burn wound model» 

Brannskader er forbundet med både lokal og systemisk respons. Når skadeomfanget omfatter  

< 10% av kroppsoverflaten er den systemiske responsen lite uttalt (14). Kroppens lokale respons 

innbærer koagulasjon, vasokonstriksjon og trombose. Skadeomfanget kan initialt fremstå mer 

overfladisk, og progresjonen er ikke nødvendigvis beregnelig. Fenomenet er særlig vanlig blant 

yngre barn utsatt for skåldeskader. Skaden fremtrer først mer overfladisk og etter 3-5 dager 

fremkommer det at skaden faktisk er dypere. Årsaken er mikrovaskulærtrombose i periferien av 

brannskaden. I tillegg har barn tynnere hud med nedsatt evne til å gjenopprettet tapt epitel 

sammenliknet med voksne. Å avgjøre brannskadenes evne til heling er en vanskelig og viktig 

oppgave særlig blant barn med skåldeskader der samme skade kan ha blandet dybde. Dette 

innebærer at skaden kan være en blanding av overfladisk og dypere delhudsskade, og i enkelte 

tilfeller fullhudsskade i samme område.   

«Jackson’s burn wound model» er viktig å ta 

utgangspunkt i ved behandlingen av brannskader. 

Den indre sonen, «zone of coagulation» er dødt 

vev. Den ytre sonen, «zone of hyperaemia» er en 

reaktiv inflammatorisk respons som normalt 

forsvinner etter få timer. Det er den midtre sonen 

klinikerne må fokusere på, «zone of stasis». 

Adekvat førstehjelp og bandasjer er tiltak som kan bedre denne sonens sjanse til å innhente seg. 

Modellen til Jackson forklarer hvor dynamisk en brannskade er og hvordan vår vurdering av 

størrelse og dybde av samme brannskade kan forandre seg ila. de første 48 timene (15). 

Desto dypere brannskaden er desto verre er prognosen. Det ble gjort en initial vurdering av skadens 

dybde og utbredelse ved innkomst, og senere på post i foreliggende studie. Den første vurderingen 

var et anslag da dybden vil kunne øke de første par dagene etter skadetidspunktet, og det er denne 

senere vurderingen som er inkludert i studien. Den tradisjonelle inndeling av brannskader - første, 

andre og tredje gradsforbrenning er erstattet med et system som i større grad reflekterer behovet for 

behandling og evt. kirurgisk intervensjon. Skadene deles inn i overfladisk epidermal skade, 

overfladisk delhudsskade og fullhuddskade (tabell 1). Overfladisk skade ble ikke inkludert i denne 

studien da denne typen skade tilheles uten spesiell behandling ila. 3 dager. En overfladisk 

delhudsskade vil tilhele på < 2 uker og oftest uten betydelig arrdannelse. En dyp delhudsskade 
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trenger > 2, ofte 3 uker til tilheling og kan medføre betydelige problemer i forhold til arrdannelse. 

En dyp delhudsskade må ofte eksideres og lukkes eller trenger en hudtransplantasjon, hvilket vil 

medføre færre problemer med arrdannelse. Fullhudsskader skal eksideres og ved større skader 

kreves hudtransplantasjon (16). Overfladisk delhudsskader behandles som sagt konservativt med 

sårskift, mens dype delhudsskader vanligvis behandles operativt, da dette har vist seg å medfører 

høyere overlevelse (17).  

1.5 Smertelindring og anestesi 

Smertehåndtering skal prioriteres. Uavhengig av brannskadens årsak, størrelse eller dybde vil barnet 

ha en opplevelse av smerte. Behandling som igangsettes tidlig har vist å forhindre psykologisk 

traume, fremskynde tilhelingsprosessen (12) og bedre «compliance». For overfladiske og små 

brannskader kan paracetamol og/el. NSAIDs være tilstrekkelig. Grimsrud og medforfattere (18) 

uttaler at opioider utgjør hjørnestenen i smertebehandlingen av brannskadede pasienter. Dosering av 

opioider er utfordrende hos brannskadede barn. Farmakokinetikken er endret med individuell 

variasjon i respons, samt at vi må unngå doseringsregimer ekstrapolert fra data fra voksne (18). 

Pasienter har risiko for respiratorisk depresjon og må overvåkes på sykehus. Hos pediatriske 

pasienten kan intranasal (IN) fentanyl og ketamin brukes, men Helman og kollegaer (12) anbefaler 

fentanyl. Det gir god smertelindring, og mindre sedasjon og rapportert svimmelhet enn ketamin. IN 

administrering er effektiv, lite invasivt, relativt smertefritt og godt tolerert av barn. Brannskadede 

pasienter vil ha reduksjon av albumin pga. høy vaskulær permeabilitet. Fentanyl binder seg til 

plasmaproteiner som albumin, og en studie viste at fentanylkonsentrasjonen var redusert hos 

pasienter med hypoalbuminemi (19) og dermed ikke ga adekvat smertekontroll.  

Tabell 1

Dybde Overflate Sirkulasjon Blemmer Ødem Farge Smerte

Epidermal (I) Tørr Normal/
hyperemi 

- +/- Rød +

Overflatisk 
dermal 
(delhud, IIa)

Fuktig Normal eller 
noe nedsatt 

+ + Rød ++

Dyp dermal 
(delhud, IIb)

Fuktig Nedsatt + + Hvitaktig/
voksaktig/
perlehvit

-/(+)

Fullhud (III) Tørr Opphevet - + Hvit/brunlig/
læraktig

-/(+)
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Barna gjennomgikk ofte daglige tidkrevende, omfattende og smertefulle sårstell avhengig av 

skadeomfanget. Smertene kunne medførte at sårstellet krevde generell anestesi. De vanligste 

midlene brukt ved OUS var midazolam (Dormicum®) og ketamin (Ketalar®) som gir relativt rask 

og sikker innsovning. Midazolam inngår i gruppen benzodiazepiner. Legemiddelet har rask 

nedbrytning og ingen aktive metabolitter. Generelt vil benzodiazepiner ha anxiolytisk effekt, gi 

tretthet og amnesi, men ikke smertelindring. NMDA-hemmeren katemin gir kortvarig anestesi, uten 

påvirkning av blodtrykk eller respirasjon (20). Det er et hallusinogen og kan gi mareritt og 

vrangforestillinger.  

1.6 Sårbehandling og bandasjer  

Det er ulike oppfatninger hvorvidt blemmer skal fjernes eller forbli intakt. Argumentasjonen for å 

fjerne blemmene innebærer at væsken inne i blemmene inneholder metabolitter av arakidonsyre og 

plasmin-inhibitor som bl.a. fremmer inflammasjon (8). Væsken inneholder tromboksan B2 som 

fungerer som en vasokonstriktor og kan redusere vevsperfusjon (21). Samtidig er væsken et godt 

vekstmedium for bakterier, og blemmene bør fjernes for å tilrettelegge for tilheling. På den andre 

siden vil intakte blemmer ofte indikere en overfladisk, delhudsskade som vil tilhele spontant innen 

3 uker, og hvis blemmene fjernes vil et smertefritt område bli et åpent smertefullt sår utsatt for 

kolonisering av bakterier og infeksjon (22). Sårvæsken vil etterhvert suges opp og huden over 

blemmene faller sammen og danner en beskyttende barriere over den underliggende hudoverflaten. 

Hvis blemmen(e) kompromitterer pasientens funksjon/bevegelighet, medfører at helsepersonell ikke 

kan vurdere dybden eller tegn på infeksjon, fjernes blemmen(e). Man ønsker at bandasjen skal 

komme i kontakt med den underliggende huden og da må blemmer fjernes. Brannskaden vaskes og 

eventuell urenheter fjernes ved bruk av romtemperert saltvann eller sterilt vann. Antiseptiske 

løsninger skal ikke brukes. Det er ingen publisert evidens for at topikale antibakterielle midler 

forhindrer infeksjon eller påvirker utfallet av små brannskader (23). Til tross for dette brukes de 

hyppig, og det mest populære de siste tiårene er sølvsulfadiazin (Flammazine®). Midlet har effekt 

på grampositive og gramnegative mikrober samt ulike pseudomonasarter og candida (24). 

 

Bandasjer har til hensikt å absorbere sårvæske, beskytte sårflater mot infeksjon og virke 

smertelindrende. Overfladiske delhudsskader behandles konservativt med sårskift. Såret vaskes og 

dekkes med søvlbandasjer. Ved OUS brukes Mepilex Ag® eller Aquacel Ag®. Mepilex Ag® skiftes 

1-2 ganger pr.uke (25), mens Aquacel Ag® vil gro fast i dermis, og når nytt epitel dannes «slipper» 

bandasjen. Sølvbandasjer har rask og god absorpsjonsevne, gir en antimikrobiell barriere, holder på 
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fuktigheten og skader ikke såret ved skiftning av bandasjen. Dype delhudsskader behandles ofte 

operativt, og fullhudsskader krever alltid operasjon. Fullhudsskader behandles med tidlig 

nekrosektomi (fjerning av dødt vev) og sårdekking med autograft. Eskarotomi kan defineres som 

deling av uelastisk, brannskadet hud og fasciotomi er deling av muskelfascie (26). Begge 

inngrepene er ment å forhindre skader,  f.eks. kompartmentsyndrom som kan inntreffe ved økning 

av vevstrykk når væske strømmer til vevet under brannskadet hud. Trykket øker fordi 

bindevevshinnen som omgir muskellosjoen ikke er elastisk, og trykket medfører iskemi i de akutelle 

muskelgruppene. De kliniske tegnene på kompartmentsyndrom er upålitelige (27), og et vevstrykk 

> 40 mmHg er en indikasjon for kirurgisk dekompresjon.  

1.7 Kirurgisk intervensjon og hudtransplantasjon 

Tidlig operativ intervensjon som eksisjon og hudtranslplatasjon reduserer infeksjonsfaren, antall 

liggedøgn og mortalitet av brannskadepasienter i alle aldersgrupper. Disse resultatene fremkom i 

bl.a. i 1974 da Burke og medforfattere (28) brukte allografter for å dekke sårflater etter eksisjon, i 

tillegg til immunsuppressive medikamenter. Allograft, også kjent som homograft, er vev som 

transplanteres fra et individ til et annet i samme art uten at individene er genetisk identiske. Burke 

og hans kollegaer (28) observerte at barn som tidligere ikke hadde overlevd omfattende dype 

dermale og subdermale brannskader, nå overlevde. I motsetning til allograft, defineres autograf som 

vev transplantert fra en kroppsdel til en annen fra personen selv. Autografter kan inndeles i delhuds- 

og fullhudstransplantasjon avhengig av dybden på dermis som inkluderes. Til tross for at 

fullhudstransplatasjon gir bedre fleksibilitet og elastisitet, og dermed ofte et bedre kosmetisk 

resultat og redusert arrdannelse, brukes hovedsakelig delhudstransplateter. Årsakene er bl.a. økt 

mengde dermis som inkluderes kan kompromitere neovaskulariseringen av transplantatet, samt 

mangel på donorflater. Autograftet blir «meshed» dersom brannskaden er omfattende og 

donorområdet er begrenset for høsting av hud. Dermed kan autograftet ekspanderes for å dekke et 

større område. Anterior på låret, ryggen, nates og hodet er vanlige donorområder, vanligvis med en 

tykkelse mellom 0.15 mm til 0.45 mm på transplantatet. Sivende sårvæske og mistanke om 

infeksjon krever tidlig inspeksjon, men ellers fjernes bandasjen på det transplanterte hudområdet 

3-5 dager etter transplantasjonen.  

Som nevnt innledningsvis sørger dermis for elastisitet, fleksibilitet og styrke i huden. Eksisjon av 

subdermale brannskader fjerner hele dermis. Arrvev som dannes i den tilhelede huden mellom 

graftet og det underliggende vevet gjør at huden ikke lenger vi inneha de normale egenskapene til 
 av 12 44



dermis. Alternativer som kan erstatte dermis er under stadig utvikling. To slike eksempler er Integra 

og Alloderm. Integra er en dermal analog bestående av en porøs matrix av kryssbundet kollagen og 

glukosaminoglykan fra kveg som legges på sårsengen etter eksisjon. Integra fungerer som et stillas 

for vekst av kapillærer og celler. Etter 2-3 uker er det fullt integrert i sårsengen og dekkes av delhud 

autograft. En annen dermal analog er Alloderm og består av dermis uten celler hentet fra kadavre. 

Begge disse analogene har vist gunstige resultater (29), med unntak av en mulig økt 

infeksjonsrisiko (30). Det er vesentlig å opprettholde pasientens kroppstemperatur under eksisjon. 

Pasienten er eksponert og hudoverflaten er ikke intakt, hvilket fører til hurtig varmetap. Et tiltak for 

å forhindre dette er å holde operasjonsstuen på 32℃. Aluminiumfolieovertrekk og intravenøsvæske 

på 32℃ kan også hjelpe til å regulere temperaturen. Dette bruker gjerne i den akutte fasen, mens 

under operasjon benyttes gjerne «bair huggers» kombinert med varme operasjonsstuer. Bair huggers 

er et system som oppnår jevn varmefordeling vha. sammenkoblede luftkanaler (31), og pasientens 

kjernetemperatur monitoreres kontinuerlig.  

1.8 Farmakokinetikk 

Den hypermetabolske tilstanden som er forbundet med brannskader kan minne om SIRS (Systemic 

Inflammatory Response Syndrome). Hypermetabolsk respons medieres av en økning i 

katekolaminer, glukagon, prostaglandiner og kortisol, hvilket medfører patofysiologiske endringer 

som har betydning for antibiotika-behandling. Pasienten vil ha økt blodstrømning til indre organer 

og vev, økt kjernetemperatur, hypoproteinemi og ødem (32). Intravenøse legemidler vil virke 

raskere pga. økt distribusjonshastighet. Legemidlene vil også ha kortere halveringstid (T1/2) som et 

resultat av økt glomerulær filtrasjonshastighet og eliminasjon. Disse pasientene krever høyere 

antibiotikadose og kortere doseringsintervall. Legemidler tatt p.o. vil ha økt absorpsjon fra GI-

traktus og hurtigere virkning. Den hypermetabolske tilstanden vil gi lavere nivåer av albumin og økt 

nivå av akutt-faseproteiner. Albumin binder seg til sure og nøytrale legemidler som f.eks. 

vancomycin og amnioglykosider. Legemidlene vil være frie, hvilket gir økt distribusjonsvolum 

(Vd), og man trenger da lavere dose for å oppnå terapeutisk effekt. Akuttfaseproteiner bindes til 

basiske legemidler som penicilliner og cefalosporiner, og dermed vil mindre legemiddel være fritt i 

blodet og vi får et lavere Vd. Dette innebærer at man trenger høyere dose for å oppnå terapeutisk 

effekt. Hypermetabolismen gir en nedgang i fase I-metabolisme av legemidler vha. cytokrom P450. 

Dette vil ha innvirkning på metabolismen av bl.a. quinoloner og makrolider. Lavere aktivitet av 

hepatiske enzymer som metabolismerer legemidler, lavere clearance og forlenget T1/2 kan gi 

systemisk toksisitet. Fase II-metabolisme i leveren vil ikke bli påvirket. GI-systemet reagerer på den 
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hypermetabolske tilstanden med økt utskillelse av protoner, og barn rammes oftere enn voksne av 

ulcus pepticum (8).  

1.9 Infeksjon 

Infeksjon er det vanligste komplikasjonen ved store og små brannskader (33). Pasienten har mistet 

sin primære barriere mot infeksjon, nemlig huden. I tillegg vil større brannskader forårsake 

immunsuppresjon og skadet hud er en grobunn for patogener. Umiddelbart etter skaden er den 

brente hudoverflaten steril, men koloniseres raskt av endogene mikroorganismer. 

Mikroorganismene er ofte en blanding av endogen hudflora og infeksjon skjer gjerne 3-5 dager etter 

sykehusinnleggelse. For å beskytte pasienten mot eksogene bakterier er håndvask hos 

helsepersonell som behandler barnet viktigste enkelt tiltak (8). 

Kulturer inneholder vanligvis den opportunistiske bakterien Staphylococcus aureus lokalisert i 

svettekjertler og hudfolikler, og kan føre til sepsis, impetigo, cellulitt, follikulitt, «scaled skin 

syndrome», osteomyelitt, endokarditt, pneumoni, post-operativ hudinfeksjon og «ghosting» - det 

sistnevnte er avstøtning av hudtransplantat.  Stafylokokker produserer proteinaser, hyluronidase og 

kollegenaser som ødelegger ekstracellulær matrix som igjen gir huden strukturell integritet 

vesentlig for sårtilheling (34). Infeksjon av brannskadet hud kan defineres som > 105 bakterier 

pr.gram vev (8). Huden er erytematøs, øm, varm og evt. illeluktende med fargeendringer eller 

såreksudat. Empirisk antibiotika valg skal være bredtspektret og dekke sopp. Når patogenene er 

identifisert rettes behandling spesifikt mot disse. For å forhindre seleksjon av multiresistente 

mikrober og soppinfeksjon brukes ikke systemisk antibiotika profylaktisk. Det er også verdt å 

merke seg at inntil 50 % av pasienter med større brannskader kan ha forbigående bakteriemi etter 

sårstrell (35). Kolonisering er vanlig og i penselprøver finnes ofte overvekt av normal hudflora og 

patogene mikrober; stafylokokker, streptokokker, enterokokker og/eller ulike gramnegative staver. 

De første 48-72 timene etter brannskaden har pasienten en hypermetabolsk tilstand som kan 

medføre feber (36). Hvis feberen persisterer etter 72 timer må man mistenke en infeksjon. Bruk av 

topikal behandling, sikre god ernæring og tetanus-«booster» er god profylakse mot alvorlig 

infeksjon.  

1.10 Neglekt, omsorgssvikt og mishandling 

Det er ofte vanskelig å gjenkjenne tilsiktede brannskader, og disse skadene kan komme fra alle 

typer omsorgssvikt; fysisk avstraffelse, seksuell misbruk og Munchausen by proxy for å nevne 
 av 14 44



noen. I 2019 mottok den norske barnevernstjenesten 57 988 bekymringsmeldinger (37) - 5.2% 

innbefattet fysisk mishandling. Over de siste 50 årene har barnemishandling blitt godt dokumentert i 

USA. Maquire og medforfattere (38) konkluderte med at 10-12% av brannskader hos barn er et 

resultat av tilsiktet skade, og den vanligste formen for skade er skålding, hvilket utgjorde 70% (39). 

Litteraturen beskriver at barn i alderen 2-4 år er mest utsatte, gutter er 2-3 ganger hyppigere rammet 

enn jenter, den yngste i søskenflokken rammes hyppigst (40), de som bor i byer er utsatte og skaden 

inntreffer mellom kl.17.00-20.00 (39). Det er ingen etnisk predileksjon. I 2007 var én eller begge 

foreldrene ansvarlige for 69.9% av barnemishandling eller omsorgssvikt med døden til følge, og i 

56.2% var kvinner gjerningspersonen, og av disse var 45.3% < 30 år i følge NCANDS (National 

Child Abuse and Neglect Data system) (8). Typiske karakteristika ved gjerningspersonen var unge, 

enslige, med lite nettverk, lav utdanning, arbeidsløse, dårlig psykisk helse, rusmisbruk, dårlige 

levevilkår og urealistiske forventninger til barnet i forhold til barnets utviklingsnivå (41). 

Symmetriske bilaterale skåldeskader (handske- eller sokkemønster) med klar, lineær overgang 

mellom skadet og intakt hud, bør vekke mistanke. Skaden er oftest på underekstremitetene og 

rumpeballene (42).  

 

I tillegg bør man være oppmerksom på brannskader med spesifikk form fra f.eks. strykejern og 

sigaretter. Anamnesen er vesentlig for evaluering av troverdigheten av omstendighetene rundt 

skaden, og om det er i samsvar med barnets skader. Manglende overensstemmelse er et rødt flagg. 

Barn < 3 år rammet av enhver form for brannskade er 7 ganger mer utsatte for neglekt eller 

mishandling før de fyller 6 år (43). I gruppen pediatriske pasienter med brannskader hadde 18.6% 

frakturer. Degraw og kollegaer (44) bemerker at denne forekomsten kan være for lav da ikke alle 

barna fikk rtg-undersøkelse. Videre skriver de at alle barn < 2 år bør få en 

bildediagnostiskundersøkelse for å undersøke forekomsten av nye og gamle frakturer, i tillegg til 

tegn på hodetraume som intrakranial og retinal blødning (44). Helsepersonelloven §33 sier at 

helsepersonell skal uten hindre av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til 

å tro at barnet blir eller vi bli mishandlet (45).  

2. MATERIALE & METODE 

2.1 Bakgrunn for studien 

Til tross for informasjonskampanjer og et større fokus, er brannskader og særlig skåldeskader 

utbredt blant barn. Forekomsten ser ikke ut til å ha avtatt. Alle leger i rollen som privatperson, 
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fastlege eller sykehuslege vil møte barn rammet av brannskader ila. sin karriere og vet hvor 

vanskelig det er initialt å vurdere dybde og omfang. Ofte beskrives skaden mer omfattende av 

førstelinjetjenesten, og TBSA ble overestimert i 94% av tilfellene i en studie fra Boston (46). Det 

var vanligere å overestimere skålde- enn flammeskader. Brannskadeavsnittet på Haukeland 

universitetssykehus (HUS) har landsdekkende funksjon for behandling av alvorlige brannskader. 

Plastikkirurgisk avdeling på Ullevål ble i 2011 flyttet til Rikshospitalet. Traumer blir fortsatt mottatt 

på Ullevål og har et godt samarbeid med barnekirurgisk avdeling, og dermed har man valgt å 

fortsette å behandle pasienter fra Oslo og Østlandsområdet på Ullevål. Mørk og medforfattere (47) 

framla sin oversiktsartikkel i Kirurgen i 2016. Deres studie omfattet 609 barn behandlet ved Oslo 

universitetssykehus (OUS) i perioden 2003-2014. Foreliggende datamateriale er ikke en direkte 

videreføring av hennes og kollegaens arbeide, men ønsker å belyse samme problematikk og 

inkludere flere variabler. Med utgangspunkt i retrospektive data omfattende 370 barn < 18 år innlagt 

på OUS i perioden 01.01.15 til 31.12.19, ble det gjennomført en kvantitativ studie med 

datainnsamling fra DIPS. Hos to av pasientene var TBSA ikke journalført, hvilket innebar at 

tolkningen av TBSA var basert på 368 pasienter.  

2.2 Utvalg  

I følge Statistisk sentralbyrå var andelen barn < 18 år i Oslo i 2019 - 145.091 (48). Utvalget i denne 

studien utgjør 0.26% av denne populasjonen, og ettersom OUS behandler pasienter utover Oslo 

kommune utgjorde dataene i studien en relativ liten andel barn. Dermed representerer studien et 

estimat av den pediatriske populasjon i Norge utsatt for brann- og skåldeskader av de rundt 74 barna 

OUS tar imot årlig med akkurat denne problemstillingen. Aktuelle pasienter inkludert i studien ble 

funnet fra pasientlister og deretter anonymisert vha. NPR-nummer. Dataene ble så hentet fra 

innkomstjournaler, epikriser, dagsnotater, kirurgiske journalnotater osv. Informasjonen ble kodet 

under ulike variabler i IBM SPSS Statistics versjon 26 og 27. Deskriptive analyser ble benyttet for å 

se på forekomster, i tillegg til non-parametric statistics for å avdekke eventuelle sammenhenger.  

2.3 Datainnsamling og analyser 

Ved OUS foreligger ikke et eget register eller database for brannskader og det er heller ikke slik at 

sosialarbeidere evaluerer alle barn < 5 år slik praksisen er ved bl.a. The Univeristy of Chicago Burn 

Center (36). Sosialarbeiderne forsøker å avdekke omstendighetene rundt skaden, hvilken substans 

som forårsaket skaden, hvor skaden skjedde, spesifikt rom i hjemmet og hvorvidt det var foresatte 

tilstede. Forsettlige brannskader ble avgjort av avdelingens barnevernsteam. Denne informasjonen 
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er inkludert i aktuell studie ved gjennomlesning av dokumentasjon fra DIPS. Pasienter inkludert i 

studien var < 18 år med brannskader innlagt på OUS i perioden januar 2015 til desember 2019. All 

relevant dokumentasjon fra innkomst til utskrivning ble gjennomgått. Informasjon angående bl.a. 

alder, kjønn, postnummer, årstall, måned, hvorvidt barnet hadde tilsyn og hvem var i så fall til stede 

på skadetidspunktet, hvor skaden inntraff, skademekanisme, førstehjelp, involvering av lite eller 

stor traumeteam, skadet kroppsdel, TBSA, dybde, innleggelsesvarighet, behandling (f.eks. 

ekskarotomi, del- og fullhudtransplantasjon), bandasjetype, bruk av antibiotika og årsaken til at 

dette evt. ble gitt, narkose, evt. overføring til HUS, involvering av bufdir, psykiater, sosialpediatrisk 

seksjon, bup osv. og varselmelding til barnevernet og kontrolltime ble registrert. 2 av journalene 

hadde ikke ført TBSA slik at her er dataene basert på 368 pasienter. Resultatene ble analysert ved 

hjelp av 𝜒2 - Chi-Square test, Mann-Whitney U test, Fisher’s exact test (ettersom de forventede 

verdiene var < 5) og Kruskal-Wallis test. Signifikans ble betraktet som P-verdier under 0.05 eller 

0.001. 

3. RESULTATER 

3.1 Forekomst, alders- og kjønnsfordeling 

Det ble gjennomsnittlig tatt i mot 74 barn årlig i tidsperioden 2015 til 2019, med høyest antall 

pasienter i 2015 og 2017 (begge med 78 barn), og lavest antall i 2019 (65 barn). Kjønnsfordelingen 

var 206 (55.4%) gutter, med en gjennomsnittlig alder blant begge kjønn på 38.58 mnd. (SD 45.32, 

min 0 og max 207 mnd) og median alder 18 mnd. (kvartildifferanse 26.25). Gjennomsnittlig alder 

blant jentene var 37.72 mnd. (SD = 3.22) og 39.27 mnd. (SD = 3.38) for guttene. Alder ble videre 

inndelt i 5 undergrupper. De fem undergruppene besto av; 

‣ ≤ 12 mnd. dvs. før barna har begynt å gå 

‣ 13-36 mnd. dvs. barnehage-/førskolebarn opp til 3 årsalder 

‣ 37-84 mnd. dvs. førskolealder/småtrinnet frem til 7 årsalder 

‣ 85-144 mnd. dvs. barneskolealder opp til 12 år 

‣ 145+ mao. >12 år gamle barn inkluderer ungdomsskole- og videregående skole. 

 

Chi-Square test avdekket at det ikke var signifikant forskjell i antallet gutter og jenter i de 

forskjellige aldersgruppene, 𝜒2 (df = 4, n = 370) = 7.52, p < 0.11 (se tabell 1). Til sammen var det 

271 barn i alderskategorien ≤ 3 år og 99 barn > 3 år. Det var en overvekt av gutter i aldersgruppene  

≤ 3 år (57.2%). Det var 39 flere gutter enn jenter i denne alderen som har blitt tatt imot ved OUS for 
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behandling av brannskade, og trenden så ut til å jevne seg ut mellom kjønnene når barna > 3 år 

(andelen gutter 51.5%). Dataene viste en relativt jevn fordeling av antallet brannskader tatt imot ved 

OUS ila. årene, med lavest forekomst i april og juli (begge på 6.8%) og høyest forekomst i mai 

(10.3%) (SD 3.47 og gjennomsnitt 6.31 for alle årene sett samlet) (se figur 1). Ved å se på hver 

årstid var forekomsten høyest på vinteren (desember til februar) på 27.3%, og lavest forekomst på 

høsten (september til november, 22.5%). Relativ lik hyppighet på sommeren (juni til august) og 

våren (mars til mai) på hhv. 25.4% og 24.9%. 

 

3.2 Tilsyn på skadetidspunktet 

I de fleste tilfeller (38.1%) fremgikk det ikke fra journalen hvem som var tilstede da skaden inntraff, 

og i de tilfeller dette var journalført var mor hyppigst tilstede på skadetidspunktet sammen med  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Tabell 1 Antall pasienter Behandlingstid i 
dager

Alder (mnd) Jenter Gutter Samlet Gjennomsnitt Std. Error

≤ 12 38 (23.2 %) 39 (18.9 %) 77 11.22 0.86

13-36 78 (47.6 %) 116 (56.3 %) 194 14.30 0.71

37-84 25 (15.2 %) 24 (11.7 %) 49 12.39 1.38

85-144 17 (10.4 %) 12 (5.8 %) 29 13.00 1.59

≥ 145 6 (3.7 %) 15 (7.3 %) 21 8.71 1.87

Totalt 164 206

Vinter (27.3 %) Sommer (25.4 %) Høst (22.5 %) Vår (24.9 %)



barnet (24.3%). I 3.5% av tilfellene hadde barnet vært 

uten tilsyn fra voksne (se tabell 2). Det var hyppigst at 

skaden inntraff i barnets hjem (79.5%), dog her var det 

ikke spesifisert om dette var kjøkken, bad eller stue (se 

figur 3). Videre var det ingen statistisk sammenheng gitt 

ved Fisher’s exact test mellom dybden på brannskaden 

og om barnet hadde vært uten tilsyn på skadetidspunktet, 

𝜒2 (df = 0, n = 370) = 4.66, p = 0.55. Det ble vist en 

sammenheng mellom barnet hadde vært med eller uten 

tilsyn på skadetidspunktet og senere vurdering av TBSA 

vha. Fisher’s exact test; 𝜒2 (df = 6, n = 368) = 13.57, p = 

0.023. Over halvparten av barna med TBSA ≤ 20 % 

TBSA hadde hatt tilsyn av foresatt el. likn. (se tabell 11) 

når skaden inntraff. 

3.3 Igangsatt førstehjelp 

Det var igangsatt førstehjelp på skadestedet i 65.9% av tilfellene, i 11.9% var dette ikke gjort og 

22.2% av tilfellene var det ikke journalført hvorvidt det var gitt adekvat førstehjelp eller ikke på 

skadetidspunktet. Adekvat førstehjelp ble regnet som påføring av «burn gel» eller nedkjøling med 

vann fra springen eller dusjen, mens påsmøring av tannpasta og melkeprodukter (f.eks. yoghurt) 

ikke ble medregnet. Fisher’s exact test fant ingen sammenheng mellom hvorvidt det var gitt 

førstehjelp på skadetidspunktet og senere beregnet TBSA, 𝜒2 (df = 6, n = 368) = 8.31, p = 0.174. 

Det var heller ingen sammenheng mellom førstehjelp og dybden på brannskaden, 𝜒2 (df = 6, n = 

368) = 11.91, p = 0.057.   

 

3.4 Skademekanisme og skadet kroppsdel 

Den hyppigste skademekanismen var varm mat (som f.eks. grøt og suppe) og drikke (f.eks. te, 

kaffe, kakao), hvilket utgjorde 78.9% av alle skadene, etterfulgt av annen varm væske (f.eks. varmt 

badevann) på 7.3% (se tabell 3b). Barna hadde oftest skader på forsiden av overkroppen (n = 98, 

26.5%) og deretter var skader som omfattet hode/hals/thorax og evt. arm det nest hyppigste (n = 69, 

18.6%). Underekstremitet (unilateralt) utgjorde 11.9% (n = 44) og genitalia 3.2 % (n = 12) (se tabell 

4). Barna delt i to grupper ≤ 3 år og > 3 år, og 271 (73.2 %) av barna var ≤ 3 år. Chi-Square test 

indikerte en signifikant forskjell mellom alder og skademekanisme 𝜒2 (df = 2, n = 370) = 66.20, p <  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Tabell 2: Hvem var tilstede? Antall

Far 32 (8.6 %)

Mor 90 (24.3 %)

Begge foreldrene 47 (12.7 %)

Søsken 13 (3.5 %)

Besteforeldre 17 (4.6 %)

Annet familie medlem 3 (0.8 %)

Barnehageansatt 3 (0.8 %)

Lærer 1 (0.3 %)

Jevnaldrende venner 10 (2.7 %)

Ingen 13 (3.5 %)

Uvisst 141 (38.1 %)

Totalt 370



 

0.001. 239 (88.19%) av barna ≤ 3 år hadde pådratt seg en skåldeskade av varm mat eller drikke. 

Dette var også den hyppigste skademekanismen i aldersgruppen > 3 år (n = 53, 53.5%), etterfulgt av 

åpen flamme (n = 16, 16.2%), der flertallet av barna var > 3 år. Skademekanisme besto i 

utgangspunktet av 13 undergrupper, disse ble omkodet til å innbefatte fire grupper og sammenliknet 

med aldersgruppene ≤ 3 år og > 3 år; Chi-Square test avslørte en signifikant forskjell 𝜒2 (df = 3, n = 

370) = 72.25, p < 0.001. Tilsvarende sammenlikning ble utført for alder delt inn i fem undergrupper, 

og det var en signifikant sammenheng 𝜒2 (df = 12, n = 370) = 95.99, p < 0.001 (se tabell 3a). 

 

3.5 TBSA 

Gjennomsnittlig TBSA oppgitt i % var 4.73, median 4.00, range fra 0.00 til 65.00 (SD 4.97). TBSA 

ble inndelt i hhv. 4 grupper; TBSA ≤ 5%, 5-10%, 10-20% og > 20%. Fisher’s exact test med 𝜒2 (df 

= 6, n = 368) = 19.74, p = 0.002 tilsa at det var et signifikant resultat mellom skademekanisme og 

TBSA. Hovedvekten av barna med TBSA ≤ 20% hadde fått en skade forårsaket av varm væske/mat 
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Tabell 3a 
Alder (mnd)

Skademekanisme: 
Varm mat/væske

 
Annet varm væske

 
Åpen flamme

 
Annet

 
Sum

≤ 12 66 (22.6 %) 6 (22.2 %) 0 (0 %) 5 (14.7 %) 77 (20.8 %)

13-36 173 (59.2 %) 12 (44.4 %) 1 (5.9 %) 8 (23.5 %) 194 (52.4 %)

37-84 26 (8.9 %) 4 (14.8 %) 8 (47.1 %) 11 (32.3 %) 49 (13.2 %)

85-144 22 (7.5 %) 2 (7.4 %) 3 (17.6 %) 2 (5.9 %) 29 (7.8 %)

≥ 145 5 (1.7%) 3 (11.1 %) 5 (29.4 %) 8 (23.5 %) 21 (5.7 %)

Totalt 292 27 17 34 370



- 198 barn (77.0%) med TBSA mellom 0-5%, 77 barn 

(87.5%) med TBSA 5-10% og 16 barn (80.0%) med 

TBSA 10-20%. Av de 3 barna med TBSA > 20% hadde 1 

av disse fått en skade forårsaket av annen varm væske, og 

de siste 2 inngikk i gruppen med andre skademekanisumer (se tabell 3b). Ut ifra tabell 5 ser vi at 

flertallet av barna befant seg i den første gruppen med TBSA  ≤ 5% (n = 257, 69.84%). Blant barna 

i den første gruppen var gjennomsnittsalderen 38.83 mnd. (Md = 30.50, n = 257), i den andre 

gruppen var barna gjennomsnittlig 32.83 mnd. (Md = 17.00, n = 88), den tredje gruppen hadde en 

gjennomsnittlig alder på 45.70 mnd. (Md = 16.50, n = 20) og i den siste gruppen var barna 

gjennomsnittlig 144.33 mnd. (Md = 186.00, n = 3).  

Ved å sammenlikne aldersgruppene ≤ 3 år og > 3 år med de fire TBSA-gruppene, viste Fisher’s 

exact test et signifikant resultat, 𝜒2 (df = 3, n = 368) = 9.05, p = 0.021. Av barna i begge 

aldersgruppene befant de fleste seg i gruppen TBSA ≤ 5%, med hhv. 71.6% (n = 184) blant barna ≤ 

3 år og 28.4% (n = 73) hos barna > 3 år. I aldersgruppen ≤ 3 år hadde 79.5% (n = 70) TBSA 5-10%. 

Barnets kjønn hadde ingen sammenheng med skadens omfang (TBSA), Fisher’s exact test ga 𝜒2 (df 
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Tabell 3b: 
Skademekanisme

Totalt % ≤ 36 mnd > 36 mnd

Ovn 11 3.0 7 (2.6 %) 4 (4.0 %)

Komfyr 2 0.5 0 (0 %) 2 (2.0 %)

Varm mat/drikke 292 78.9 239 (88.2 
%)

53 (53.5 %)

Annen varm væske 27 7.3 18 (6.6 %) 9 (9.1 %)

Elektrisk 2 0.5 0 (0 %) 2 (2.0 %)

Åpen flamme 17 4.7 1 (0.4 %) 16 (16.2 %)

Kjemisk 5 1.4 3 (1.1 %) 2 (2.0 %)

Strykejern 1 0.3 1 (0.4 %) 0 (0 %)

Fyrverkeri 2 0.5 1 (0.4 %) 1 (1.0%)

Friksjonsskade 2 0.5 0 (0 %) 2 (2.0 %)

Eksplosjon 6 1.6 0 (0 %) 6 (6.1 %)

Kullgrill 2 0.5 0 (0 %) 2 (2.0 %)

Varm asfalt 1 0.3 1 (0.4 %) 0 (0 %)

Totalt 370 100 271 99

Tabell 4: Kroppsdel Antall

Hode/hals/munnhule/svelg 1 (0.3%)

Hode og hals 46 (12.4 %)

Armer m/hender - bilateralt 2 (0.5 %)

Arm m/hånd - unilateralt 15 (4.1 %)

Armer u/hender - bilateralt 3 (0.8 %)

Arm u/hånd - unilateralt 25 (6.8 %)

Hender - bilateralt 2 (0.5 %)

Hånd - unilateralt 5 (1.4 %)

Torso - forside 98 (26.5 %)

Hode/hals/thorax og evt. arm 69 (18.6 %)

Underekstremitet - bilateralt 20 (5.4 %)

Underekstremitet - unilateralt 44 (11.9 %)

Genitalia 12 (3.2 %)

Halve kroppen u/hode/hals 4 (1.1 %)

Halve kroppen m/hode/hals 10 (2.7 %)

Rygg 7 (1.9 %)

Omfattende 7 (1.9 %)

Total 370



= 3, n = 368) = 0.51, p = 0.964. Ved bruk av krysstabeller og Fisher’s exact test kom det frem en 

sammenheng mellom dybden på brannskaden og TBSA, 𝜒2 (df = 9, n = 368) = 41.95, p < 0.001. 

Hovedparten av barna befant seg i gruppen TBSA 0-5 % uavhengig av brannskadens dybde (se 

tabell 7), og 72.0% med TBSA ≤ 5% (n = 185) hadde en overfladisk brannskade.  

3.6 Dybde 

Som det fremgår av tabell 5 hadde barna hyppigst overfladiske brannskader (n = 237, 64.1%), og 

53.6% var gutter. Barna som ble rammet av overfladiske dermale IIa brannskader var 

gjennomsnittlig 36.15 måneder gamle (SD 2.83), gjennomsnittsalder hos barna rammet av dyp 

dermal IIb skade var 37.73 mnd. (SD 8.60), barna med subdermal III brannskade var 70.87 mnd. 

gjennomsnittlig (SD 11.76) og gjennomsnittsalder hos de vurdert med en blanding av IIa og IIb var 

33.39 mnd. (SD 4.02). Kruskal-Wallis test viste at det var en statistisk signifikant forskjell mellom 

brannskadens dybde og de ulike aldersgruppene, 𝜒2 (df = 3, n = 370) = 18.70, p = 0.00 med høyest 

mean rank for subdermal III (264.90). Da Kruskal-Wallis ga et statistisk signifikant resultat, ble det 

gjort parvise sammenlikninger mellom gruppene ved hjelp av Mann-Whitney U tester. Mann-

Whitney U test viste en signifikant forskjell mellom alder blant barn med overfladisk dermal IIa 

(Md = 18, n = 237) og subdermal III (Md = 41.50, n = 30) brannskade, U = 1884.00, z = -4.20, p = 

0.00, r = 0.26. Tilsvarende signifikant funn ble gjort for dyp dermal IIb (Md = 17.00, n = 33) og 

subdermal III (Md = 41.50, n = 30), U = 264.50, z = -3.17, p = 0.002, r = 0.40. I tillegg til 

subdermal III (Md = 41.50, n = 30) og blanding IIa/IIb (Md = 17.00, n = 70), U = 569.50, z = -3.62, 

 av 22 44

Tabell 5

Dybden på 
brannskaden

Jenter Gutter ≤ 12 mnd 13-36 37-84 85-144 145 Total

Overfladisk dermal 
IIa

110 127 57 123 27 18 12 237

Dyp dermal IIb 14 19 9 16 4 2 2 33

Fullhud III 11 19 1 13 7 3 6 30

Blanding IIa/IIb 29 41 10 42 11 6 1 70

Omfanget av 
brannskaden

TBSA ≤ 5 % 116 141 54 130 36 25 12 257

TBSA 5-10% 38 50 20 50 10 4 4 88

TBSA 10-20 % 8 12 3 13 1 0 3 20

TBSA > 20 % 1 2 0 0 1 0 2 3



p = 0.00, r = 0.36. Flertallet av barna var < 1 år opp til 3 år, uavhengig av skadens dybde, med 

unntak av subdermal III der flertallet var > 3 år gamle. Estimatene av effekt størrelse ved bruk av 

Cohen’s kriterier (0.1 = liten effekt størrelse, 0.3 = medium effekt og 0.5 = stor effekt) tilsier at 

analysene utført ovenfor gjennomgående har varierende effekt størrelse, og den største effekten ser 

vi mellom dyp dermal IIb og subdermal III der r = 0.40. Det var ingen statistisk signifikant 

sammenheng mellom dybde og kjønn, 𝜒2 (df = 3, n = 370) = 1.42, p < 0.70. 

Ved å sammenliknet skademekanismen med dybde ga Fisher’s exact test et signifikant resultat, 𝜒2 

(df = 6, n = 370) = 36.08, p < 0.001. Flertallet av barna med overfladisk dermal IIa (n = 197, 

83.1%), dyp dermal IIb (n = 25, 75.8%) og blanding IIa/IIb (n = 57, 81.4%) hadde fått en 

skåldeskade. Hovedvekten av barn i gruppen fullhud (III) gikk underskademekanismen «annet» (n 

= 16, 53.3%) dvs. brannskaden ble verken forårsaket av varm mat/drikke eller andre varme væsker 

(se tabell 3b).  

 

3.7 Behandlingsregime 

Ved ankomst ved OUS ble lite traumeteam tilkalt i 98.6% av tilfellene. 29 (7.8%) pasienter ble 

overført til Haukeland universitetssykehus (HUS). Revisjon og sårstell foregikk i samarbeid med 

barneanestesi. 22.2% av barna fikk Dormicum® eller Ketalar® kort tid etter ankomst for vurdering 

av dybde og omfang av brannskaden, samt nedvasking av såret. I 9.5% av tilfellene ble det ikke 

administrert narkose initialt, men det ble gitt på et senere tidspunkt. 68.4% av barna krevde ikke 

narkose ved vurdering av dybde og omfang, samt ved sårstell. Den vanligste dybden på skaden var 
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Tabell 7 
Dybde

TBSA  
≤ 5

 
5-10 %

 
10-20 %

 
> 20 %

 
Total

Overfladisk 
dermal IIa

185 (72.0 %) 46 (52.3 %) 6 (30.0 %) 0 (0.0 %) 237 (64.4 %)

Dyp dermal IIb 23 (8.9 %) 6 (6.8 %) 3 (15.0 %) 0 (0.0 %) 32 (8.7 %)

Blanding IIa/IIb 33 (12.8 %) 30 (34.1 %) 6 (30.0 %) 1 (33.3 %) 70 (19.0 %)

Fullhud III 16 (6.2 %) 6 (6.8 %) 5 (25.0 %) 2 (66.7 %) 29 (7.9 %)

Tabell 6 Persentiler (alder i mnd)

Dybde på brannskaden Median 25 % perc., 75 % perc. Antall

Overfladisk dermal IIa 18 (13, 34) 237 (64.1 %)

Dyp dermal IIb 17 (12, 36.5) 33 (8.9 %)

Fullhud III 41.5 (21, 100.75) 30 (8.1 %)

Blanding IIa/IIb 17 (14, 37) 70 (18.9 %)



overfladisk dermal IIa som utgjorde 64.1% 

(se tabell 5 og 10), og de fleste skadene 

(83.8%) krevde ingen annen behandling, dog i 

11.4% av tilfellene krevde skadeomfanget 

delhudstransplantasjon (se tabell 8). Det 

hyppigst brukte behandlingsregimet var 

Jelonet/vaselin etterfulgt av MeAg (30.5%) 

sett ut ifra 2015-2019 samlet (se tabell 9). Ved 

bruk av Chi-Square test fremgikk det en 

statistisk sammenheng mellom type bandasje og årstall, 𝜒2 (df = 20, n = 370) = 147.66, p < 0.001. 

Tabell 9 viser at behandlingsregimet med Jelonet/vaselin etterfulgt av MeAg har blitt vanligere fra 

2015 frem til 2019, mens det derimot har blitt mindre vanlig å benytte Jelonet etterfulgt av 

AquaCelAg i 2019 sammenliknet med 2015.  

3.8 Bekymringsmelding til barnevernet 

Det ble sendt bekymringsmelding til barnevernet (kodet som bup) i 3.8% av tilfellene (se figur 2). 

Ved hjelp av Mann-Whitney U test ble det vist at det ikke var en statistisk sammenheng mellom 

TBSA og hvorvidt det var sendt varselmelding til barnevernet, U = 2136.00, z = -0.88, p = 0.38. r = 

0.05, hvilket betraktes som en svært liten effekt størrelse ved bruk av Cohen’s kriterier der 0.1 

tilsier liten effekt. Fisher’s exact test ble utført på de 4 gruppene med TBSA, og bekreftet at det ikke 

var en sammenheng, 𝜒2 (df = 3, n = 368) = 6.09, p = 0.155. Fisher’s exact test indikerte ingen 
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Tabell 8: Annen behandling Frekvens Prosent

Ingen 310 83.8

Ekskarotomi og/el. faciotomi 3 0.8

Eksisjon 9 2.4

Delhudstransplantasjon 42 11.4

Fullhudstransplantasjon 5 1.4

Eksisjon/drenasje av abscess 1 0.3

Total 370 100

Tabell 9 Årstall

Type bandasje 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Prosent

MepilexAg 0 5 1 4 4 14 3.8

AquaCelAg 2 4 1 3 0 10 2.7

Jelonet/vaselin 20 16 10 17 13 76 20.5

Jelonet/vaselin 
etterfulgt av MeAg

5 12 21 30 45 113 30.5

Jelonet/vaselin 
etterfulgt av MeAg 
samt AquaCelAg

4 15 25 10 3 57 15.4

Jelonet etterfulgt av 
AquaCelAg

47 20 20 13 0 100 27.0

Totalt 78 72 78 77 65 370 100



statistisk sammenheng mellom dybden på skaden og om det var sendt varselmelding til barnevernet, 

𝜒2 (df = 0, n = 370) = 4.16, p = 0.19. 

3.9 Antibiotikabehandling 

I 27.0% av tilfellene ble det vurdert nødvendig å 

igangsette systemisk antibiotika behandling, og 

sårinfeksjon var den vanligste årsaken (n = 66, 

17.8%) (tabell 10). Analyser avdekket en statistisk 

signifikant sammenheng mellom TBSA og 

antibiotikabehandling, der Fisher’s exact test ga 𝜒2 

(df = 3, n = 368) = 22.76, p < 0.001. Det var lite 

antibiotikabruk i gruppen TBSA 0-5% (80.5%, n = 

207), i gruppen TBSA 5-10% hadde 58.0% (n = 51) 

ikke behov for antibiotika, 55.0% (n = 11) i gruppen TBSA 10-20% og 33.3% (n = 1) med TBSA > 

20%. Det ble i tillegg vist vha. Chi-Square test at det var sammenheng med dybde og 

antibiotikabruk, 𝜒2 (df = 3, n = 370) = 73.10, p < 0.001. Det var lite bruk av antibiotika blant barna 

med overfladiske skader (n = 30, 12.7%) og overvekten av barna med subdermal III (n = 20, 66.7%) 

hadde fått antibiotikabehandling. Ingen sammenheng ble vist mellom antibiotikabehandling og 

skademekanisme da Chi-Square test viste 𝜒2 (df = 2, n = 370) = 1.23, p = 0.56. 

3.10 Sykehusopphold 

Barna hadde gjennomsnittlig 13 (12.99, SD 9.31) behandlingskrevende dager - regnet fra 

innkomstjournal til epikrise, og som det fremgår av tabell 1 var det størst forskjell mellom antall 

behandlingskrevende dager i aldersgruppen 13-36 mnd. og barna ≥ 145 mnd. Kruskal-Wallis test 

fremviste en statistisk signifikant forskjell i antall behandlingskrevende dager på tvers av de ulike 

aldersgruppene, 𝜒2 (df = 4, n = 370) = 13.67, p = 0.008. Aldersgruppen fra 13-36 mnd. viste en 

høyere median skår (Md = 14.30) sammenliknet med de andre gruppene. Analysen ble videre fulgt 

opp med Mann-Whitey U test som viste en signifikant forskjell i antall behandlingsdager blant 

aldersgruppen ≤ 12 mnd. (Md = 10, n = 77 ) og 13-36 mnd. (Md = 13, n = 194), U = 6075.50, z = 

-2.40, p = 0.016, r = 0.15. Det var en statistisk signifikant forskjell i behandlingsdager blant barna i 

aldersgruppen 13-36 mnd. (Md = 13, n = 194 ) og ≥ 145 mnd. (Md = 8, n = 21 ), U = 1200.00, z = 

-3.10, p = 0.002, r = 0.21. Effekt størrelsene betraktes som relativt små ut ifra Cohen’s kriterie om at 

0.1 tilsvarer en liten effekt. Kruskal-Wallis test avdekket at det ikke var en statistisk signifikant 
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Tabell 10: Antibiotika Frekvens Prosent

Sårinfeksjon 66 17.8

Øvre luftveisinfeksjon 10 2.7

Urinveisinfeksjon 1 0.3

Sepsis 2 0.5

Profylakse 16 4.3

Annet 4 1.1

Ikke gitt 271 73.2

Totalt 370 100



forskjell i hvorvidt det var gitt førstehjelp og hvor mange dager barnet hadde behandlingsbehov på 

sykehus, 𝜒2 (df = 2, n = 370) = 3.63, p = 0.163. 

3.11 Bosted 

177 (47.6%) av barna var registrert med postadresse i Oslo. Oslo ble videre inndelt i bydeler og de 

fleste barna var bosatt i bydel Alna (4.9%) etterfulgt av Vestre Aker (4.6%) og Grünerløkka (4.1%). 

Utenfor Oslo hadde flertallet av barna postadresse i Moss (2.2%). I tillegg ble 4.6% registrert uten å 

ha norsk postadresse, hvilket innebar at barna f.eks. var på ferie i Norge med sine foreldre. Det ble 

ikke vist en signifikant forskjell mellom dybden av brannskaden og hvor barnet hadde registrert 

postadresse, utført ved hjelp av Chi-square test, 𝜒2 (df = 384, n = 384) = 376.67, p = 0.60. Chi-

square test avdekket ingen signifikant assosiasjon mellom postadresse og hvorvidt det var gitt 

førstehjelp på skadetidspunktet, 𝜒2 (df = 256, n = 370) = 225.76, p = 0.91. 

3.12 Kontrolltime 

33.8% av barna ble satt opp til en kontrolltime etter utskrivelse, og de fleste barna (n = 64, 51.2%) 

som ble satt opp til en oppfølgingstime hadde overfladisk brannskade (se tabell 11), dog kun 27.0% 

av barna i gruppen med overfladisk dermal IIa fikk tilbud om oppfølgingstime. Ut i fra en Chi-

Square test var det en statistisk signifikant sammenheng mellom brannskadens dybde og 

oppfølgingstime, 𝜒2 (df = 3, n = 370) = 14.40, p = 0.002. Flere analyser ble gjennomført og Chi-
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Tabell 11 Varselmelding Tilsyn Kontrolltime 

Dybde på 
brannskaden

Nei Ja Nei Ja Uvisst Nei Ja

Overfladisk 
dermal IIa

230 7 8 143 86 173 64

Dyp dermal IIb 30 3 0 22 11 20 33

Fullhud III 28 2 1 16 13 16 14

Blanding IIa/IIb 68 2 4 35 31 36 34

Totalt 356 14 13 216 141 245 125

Omfanget av 
brannskaden

TBSA ≤ 5% 249 8 5 157 95 184 73

TBSA 5-10% 85 3 5 45 38 42 46

TBSA 10-20 % 17 3 2 13 5 16 4

TBSA > 20% 3 0 1 1 1 3 0



Square test avdekket en signifikant forskjell mellom kontrolltime etter utskrivelse blant barna med 

overfladisk dermal IIa og subdermal III, 𝜒2 (df = 1, n = 370) = 4.98, p = 0.033. I tillegg indikerte 

Chi-Square test en signifikant relasjon mellom kontrolltime og overfladisk dermal IIa og blanding 

IIa/IIb brannskade, 𝜒2 (df = 1, n = 370) = 11.57, p = 0.001. Av barna med dyp dermal IIb ble 62.3% 

oppsatt til en kontrolltime, 46.7% av barna med subdermal III fikk kontrolltime og 48.6% med 

blanding av IIa/IIb brannskade fikk en tilbud om en kontrolltime. Fisher’s exact test avdekket en 

statistisk signifikant forskjell mellom TBSA og kontrolltime etter utskrivelse, 𝜒2 (df = 3, n = 368) = 

18.70, p < 0.001. Fra tabell 11 kan vi se at de fleste oppsatt til en kontrolltime hadde TBSA mellom 

5-10% (n = 46, 52.3%), men også i gruppen TBSA ≤ 5 % hadde 28.4% (n = 46) kontrolltime i 

etterkant av sykehusoppholdet. Det var ingen sammenheng mellom førstehjelp og oppfølgingstime 

viste krysstabeller med Chi-Square test, 𝜒2 (df = 2, n = 370) = 1.22, p = 0.537. 

 

4. DISKUSJON 

4.1 Norske forhold til sammenlikning 

I denne studien fra 2015 til og med 2019 var målet å se på forekomsten av brannskader blant barn  

< 18 år, særlig med vekt på skåldeskader. Studien innbefattet 370 barn tatt imot på OUS og ønsker å 

få en oversikt over norske forhold. Tidligere arbeid på dette området har blitt utført av Mørk og 

medarbeidere (47). Jeg vil fremheve at prosjektets hensikt ikke var å sammenlikne studien til Mørk 

og kollegaer (47), til tross for at det er naturlig å trekke paralleller fra denne studien da begge 

sammenfatter forhold ved OUS. Aktuell studie viste at det i gjennomsnitt ble tatt i mot 74 barn pr.år, 

mens Mørk og kollegaer (47) oppga et lavere gjennomsnitt på 55 barn pr.år. Det er tankevekkende 

at det ikke har skjedd en nedgang i forekomsten av brannskader blant barn tatt i mot ved OUS fra 

2003 til 2019. Derimot ser dette antallet ut til å ha steget. Ved å sammenlikne antall pasienter 

behandlet ved OUS i foreliggende datamateriale har insidensen sunket noe fra 2015 (med 78 barn) 

til siste registrering i 2019 med det laveste antallet barn (65 stk.). Om denne tendens fortsetter vil 

fremtidig datainnsamling kunne bekrefte eller avkrefte. Insidensen og mortaliteten av pediatriske 

brannskader har sunket på verdensbasis. Saeman og medarbeidere (49) har studert pediatriske 

brannskader over 35 år ved Parkland Burn Center i Texas og bekrefter en lineær nedgang i antallet 

innleggelser. Tilsvarende synkende insidens har vært rapportert over en 26-års periode fra Australia 

(50). Derimot har europeiske land som Finland (51) og Nederland (52) hevdet at forekomsten har 

vært økende. Det vil være interessant å se hvordan utviklingen forsetter i Norge i årene fremover. 

 av 27 44



4.2 Den typiske pasienten  

Det var ingen tydelig opphopning av antall brannskader i enkelte måneder, dog den høyeste 

forekomsten var i mai. Det ble registrert høyest forekomst av brannskader ved OUS i 

vintermånedene (desember til februar). Tilsvarende bekreftet Moehrlen og medforfattere (53) at 

forekomsten av skåldeskader skjedde primært om vinteren. Vårt materiale fra Norge og Moehrlen 

og kollegaenes (53) studie fra Sveits antydet at man i større grad inntar varme drikker om vinteren 

som passer godt med klimaet i disse to landene. Mørk og kollegaene (42) beskriver at den typiske 

pasient var 2 år og 8 mnd., og i denne studien var gjennomsnittsalderen høyere; 3 år og 2 mnd.. Det 

har lenge vært dokumentert at menn har større risiko for å bli utsatt for en brannskade sammenliknet 

med kvinner, og dette mener forskerne har sammenheng med risikoatferd, kjønnsroller og 

arbeidsulykker (54). Internasjonale registreringer har vist at yngre gutter er overrepresentert (55) og 

forskningen knytter dette til miljømessige og sosiale faktorer i større grad enn ADHD/hyperkinetisk 

forstyrrelse (56). Blant barn < 2 år var andelen gutter 70% i følge Brudvik og medforfattere (57) 

som har studert forekomsten av brannskader hos barn ved HUS. I foreliggende datamateriale var 

gjennomsnittlig alder mellom kjønnene relativ lik med 3 år og 1 mnd. for jentene og 3 år og 3 mnd. 

for guttene. Foreliggende studie hadde generelt en svak overvekt av gutter (n = 206, 55.4%) i hele 

materialet. Spesielt i aldersgruppen ≤  3 år var gutter overrepresentert, men tendensen så ut til å 

utjevne seg når barna ble > 3 år gamle.  

Resultatene fra studien er generelt sammenfallende med tidlige publiserte, epidemiologiske, 

deskriptive analyser ved ikke-intensjonelle skåldeskader blant barn. Tidligere studier har påpekt 

overvekt av gutter som hyppigere enn jenter utsettes for brannskader. Selv om gutter rammes 

hyppigere, ble det ikke avdekket at guttebarna får mer alvorlige brannskader enn jentene. Alder var 

her den avgjørende faktoren. Det viste seg at eldre barn dvs. fra ca. 6 års alder, fikk mer alvorlige 

brannskader enn yngre aldersgrupper, da gjennomsnittsalderen var høyere i gruppen med 

subdermale III brannskade (5 år og 10 mnd) samt barn med TBSA > 20% der gjennomsnittlig alder 

var ca. 12 år. De yngre barna med gjennomsnittlig alder rundt 3 år var oftere representert i gruppen 

med overfladiske dermale IIa (3 år og 4 dager) og dyp dermal IIb skade (3 år, 1 mnd og 3 uker). 

Barna både i aldersgruppene ≤  3 år samt > 3 år hadde vanligvis en TBSA ≤ 5%, og til tross et lite 

utvalg (n = 20) hadde barn med TBSA 10-20% en gjennomsnittlig alder på 3 år og 9 mnd..  

4.3 Den typiske skademekanismen  

Skademekanismen er også forskjellig i de ulike aldersgruppene. Skåldeskade var den vanligste 
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skademekanismen i aldersgruppene både > og < 3 år, men i aldersgruppen > 3 år var brannskade fra 

åpen flamme også hyppigere forekommende, hvilket ikke var tilfelle hos de yngre barna. Disse 

tendensene har sammenheng med barnets kognitive, motoriske og sosiale utviklingsnivå. Små barn 

leker på kjøkken- eller stuegulvet, sitter på fanget og imiterer atferd til rollemodeller. Derfor er de 

utsatte for skåldeskader fra f.eks. søl fra varme gryter når en voksen lager mat, de kan dra i duken 

med kaffekoppen på bordet eller ønsker å smake på varme drikker til eldre søsken eller voksne. De 

innehar foreløpig ikke den kognitive kapasiteten til å forstå potensielle farer. Litt eldre barn ønsker å 

være selvstendige og prøver seg gjerne på enkel matlaging som nudelsuppe eller «rett i koppen» der 

man tilsetter kokende vann fra f.eks. vannkoker. Det kan tenkes at denne gruppen dermed utsettes 

for høyere temperatur på væsken, hvilket forklarer hvorfor eldre barn var mer utsatte for dypere og 

mer omfattende skader.  

Den hyppigste skademekanismen var varm mat og drikke (78.9%), der barnet hadde fått tak i 

kaffe- /tekopp eller en beholder (som for eksempel en kjele, vannkoker, tallerken) med kokende 

vann/mat på kjøkkenbenken, -bordet, stuebordet eller lignende og dratt disse ned. Hvilket er 

sammenfallende med forskningen til Burgess og medforfattere (58) som skriver at i 93% av 

tilfellene hadde barnet veltet eller dratt en kopp med varm væske over seg selv, og kun 15% hadde 

klatret opp på noe får å ta tak i koppen. Dette betyr at mange skadene er uhell og kunne vært 

unngått, samt at det forklarer det typiske skademønstret. Barna hadde oftest skader på forsiden av 

overkroppen, hode og hals, også kjent som «smekke-mønster», hvilket kan tenkes å samsvare med 

at barnet heller væsken over seg når de drar en beholder ned fra benken eller prøver å drikke fra en 

kopp. Det at barna hadde brannskader på den ene underekstremiteten i enkelte tilfeller, passer med 

at barnet eller foresatte mistet beholderen med varm væske som da sprutet over barnets ben. Ved å 

plassere kaffe-/tekopp eller kaffekjelen utenfor rekkevidde, vende håndtaket på kjelen innover, 

bruke kopp med lokk, selv sjekke temperaturen på springvannet før barnet bader og ikke bære kjeler 

eller kopper med varm væske over barnets hode, kan foresatte avverge flere av hendelsene. Det er 

en økende tendens til at foresatte bærer med seg kaffekopp fra bakerier eller plasserer de i 

koppholdere i barnevogner. Kombinasjonen varm væske, smarttelefon og små barn er en dårlig 

kombinasjon, og hvor det fort kan oppstå uhell.   

Det er interessant at en epidemiologisk studie fra et lavinntektsland som Guatemala bekrefter 

foreliggende funn fra Norge. Barn < 4 år var hyppigst innlagt på sykehus i Guatemala (59) for en 

brannskade (67.2%), og tilsvarende hadde denne studie fra Norge en overvekt av barn < 3 år 
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(73.2%). Santiso og kollegaene (59) rapportere at barn < 9 år hyppigst utsettes for skåldeskader, 

mens de > 9 år rammes av brannskader fra åpen flamme. Mortaliteten blant brannskadde barn er 

høyere i lav- og middelinntektsland, sammenliknet med høyinntektsland (60), men 

skademekanismene i de yngre og eldre aldersgruppene ikke skiller seg fra hverandre i følge studien 

til Santiso og hans medarbeidere (59). Barn < 5 år er de mest utsatte gruppen av pediatriske 

pasienter og de rammes oftes av skåldeskader (61). Familien bor tett og trangt, hvilket forskerne 

(59) hevdet var hovedårsaken til høy forekomst av skåldeskader. Levestandarden og boforholdene i 

Norge er bedre enn i Guatemala, men den ledende årsaken til pediatriske brannskader er 

skåldeskader med hhv. en forekomst på 68.5 % i Guatemala og 78.9% i Norge i følge resultater fra 

foreliggende studie. Resultatene innebærer at mer oppmerksomhet må rettes mot barn og til 

forebygging av skåldeskader blant de yngre aldersgruppene.  

4.4 Tilsyn ved skadetidspunktet 

I de tilfellene det var journalført var mor hyppigst tilstede på skadetidspunktet (24.3%) og Mørk og 

medarbeidere (47) kom frem til samme konklusjon - mor var tilstede i 84% av tilfellene. Andre 

studier har konkludert med at barna hadde tilsyn av minst én av foreldrene i 82% av tilfellene (53), 

men det er vanskelig å kunne avgjøre hvorvidt foreldrene på skadetidspunktet ble distrahert og 

hadde oppmerksomheten rettet et annet sted. Dette kan være tilfelle hvis det er flere barn i familien, 

telefonen eller dørklokken ringer eller barnet ubemerket forsvinner inn til naborommet. De fleste av 

barna i foreliggende materiale hadde tilsyn på skadetidspunktet uten at dette så ut til å ha 

innvirkning på utfallet (TBSA). 3/4 av alle brann- og skåldeskader skjer innendørs (62), og mange 

studier spesifiserer at kjøkkenet er det «farligste» rommet i hjemmet (63). Burgess og kollegaer (58) 

rapporterte at 50% av skåldeskadene skjedde på kjøkkenet. Skåldeskader oppstår ofte i forbindelse 

med matlaging eller måltider. En dansk studie (64) rapporterte en lavere insidens (27%) av 

skåldeskader på kjøkkenet, og hevdet at forekomsten var høyere i stua. I Finland trakk forskere 

fram at barna ofte hadde sittet på foreldrenes fang og dratt f.eks. kaffekoppen over seg (65). Både 

Mørk og medarbeidere (47) og foreliggende studie viser en relativ lik forekomst på hhv. 84.0% (47) 

og 79.5% i aktuell studie, når det gjelder hvor skaden inntraff - det hyppigste skadestedet var 

barnets hjem. 

4.5 Betydningen av førstehjelp  

En enkel huskeregel utformet av British Burn Association er «cool, call and cover» (66). Avkjøl det 

brannskadede område med rennende vann 20℃ (28℃ for barn) i 20 min., og fjern klær og 
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smykker, ring lege, dekk det skadede område med en bandasje og sørg for at pasienten holdes varm. 

Avkjøling er effektiv opptil 3 timer etter skaden har skjedd og vil gi raskere reepitelialisering og 

redusere arrdannelse. Foreliggende datasett klarte ikke å avdekke en statistisk signifikant 

sammenheng mellom førstehjelp og betydning for utfallet. Tidligere forskning har derimot vist at 

adekvat førstehjelp er assosiert med reduksjon i TBSA og dybde, samt mindre behov for 

hudtransplantasjon (67). Det er derimot ikke slik at førstehjelp er forbundet med kortere sykehus 

opphold i følge Harish og medarbeidere (67). Nedkjøling av brannskaden viser at førstehjelp kan 

redusere «zone of stasis» og forhindrer dermed en større og dypere brent hudoverflate. Nedkjøling 

vil gjøre at cellene senker sitt energibehov og dermed overlever i et hypoksis miljø (68), forsinke 

lokal inflammatorisk respons og ødemdannelse ved å hindre histamin frigjøring (69), minske 

aktivering av arakidonsyrekaskaden og senke bradykinin mediert vasodilatasjon og vaskulær 

permeabilitet (70). Nedkjøling forhindrer progresjon av skaden og utfallet blir mindre bruk av 

hudtransplantat. Dog, for at man skal få disse ønskelige effekten må varigheten av nedkjølingen 

vare i minimun 20 min. (67). 

Studier fra bl.a. Danmark (64), Irland (71) og Australia (72) viser at kaldt vann anvendes i 87-90% 

av tilfellene umiddelbart etter hendelsen. I foreliggende studie ble førstehjelp igangsatt av barnet 

selv, foresatte, tilskuer el.likn. i 65.9% av tilfellene, og dette var kun den journalførte forekomsten. 

Kun adekvat førstehjelp ble medregnet dvs. tannpasta og yoghurt ble ikke regnet som 

tilfredsstillende nedkjølingsmetoder. Moehrlen og kollegaer (53) beskriver at tannpasta ble anvendt 

av foreldre med opprinnelse fra Asia. Helsepersonell har en rolle i å oppklare at egg, tomater, 

sennep, tannpasta, honning osv. ikke skal brukes og at de kan forverre brannskaden og forårsake 

infeksjon. Samlet kan resultatene fra vår studie ha usikker betydning ettersom det ikke var 

journalført hvor lenge skaden ble avkjølt. I de fleste situasjoner har foreldre en tendens til å 

overestimere hvor lenge brannskaden ble avkjølt (73). I tillegg vet vi ikke hvor lenge etter skaden 

inntraff før foreldre oppsøkte lege. Mørk og medforfattere (47) konkluderte med at det er et behov 

for mer kunnskap om viktigheten av nedkjøling av brannskader hos etnisk ikke-vestlige foreldre. 

Jeg vil argumentere for at denne kunnskapen bør ut til foreldre uavhengig av etnisitet og kulturelle- 

samt religiøse bakgrunn, og bør inkludere hvor lenge man bør avkjøle brannskaden før man 

oppsøker lege. Det var ikke inkludert etnisk tilhørighet eller fødeland i foreliggende datasett. Det 

ble registrert postadresse, og det ble ikke funnet en sammenheng mellom registrert postadresse og 

hvorvidt det var gitt førstehjelp. Det var heller ingen sammenheng mellom brannskadens alvorlighet 

og hvilken bydel barnet bodde i.  
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4.6 Overføring til brannskadeavdelingen ved Haukeland  

I det barnet ankom OUS og ble tatt imot i mottak, ble lite traumeteam tilkalt i hovedvekten av 

tilfellene. HUS har landsfunksjon for avansert brannskadebehandling. Brannskadeavsnittet ved 

HUS har utformet følgende kriterier eller anbefalinger for overflytning av pasienter (a) barn med  

> 5% dyp delhuds- og/eller fullhuddskade, (b) voksne med > 15% dyp delhuds- og/eller 

fullhudsskade, (c) dypere og/eller sirkulære skader på hender, genitalia eller ansikt, (d) 

høyvoltskader, (e) kjemiske skader og (f) store hudsår av annen årsak. Det er få barn som overføres 

til HUS fra OUS. Mørk og medarbeidere (47) skriver at 6.0% (38 barn) ble overført til HUS, mens 

denne studien viser en forekomst på 7.8% (29 barn). Sårstell og revisjon foregikk i samarbeid med 

barneanstesi. 22.2% fikk Dormicum® eller Ketalar®  for vurdering av skadeomfang og dybde, samt 

nedvasking av sårflaten. Man kan trekke en parallell til Strobel og kollegaens oversiktsartikkel (36) 

som beskriver at 13-20% av barna fikk analgetika ved initial vurdering av brannskade. Det mest 

brukte behandlingsregimet på OUS var Jelonet/vaselin etterfulgt av MeAg. Behandlingsregimet har 

blitt vanligere fra 2015 frem til 2019, mens man i større grad har gått bort i fra Jelonet etterfulgt av 

AquaCelAg. Mørk og medarbeidere (47) skriver at de legger Jelonet, lett NaCl-fuktede kompresser, 

tørre kompresser og elastisk bind. Videre i Mørk og kollegaenes (47) studie valgte de å se på 

nedskjæring og delhudstransplantasjon samlet, og fremla at dette hadde vært nødvendig hos 20% av 

barna. Ved å slå sammen disse to variablene var kirurgisk intervensjon utført hos 13.8% av barna i 

dette prosjektet. Stor TBSA korrelerer med økt mortalitet, kirurgi og infeksjonsrisiko. 

Gjennomsnittlig TBSA var 4.73%, hvilket er lavere enn Mørk og medforfattere (47) som 

konkluderte med 5.7%. Strobel og medforfattere (36) oppgir at de fleste pediatriske brannskader 

affiserer < 10% TBSA, og at førstelinjetjenesten ofte overestimerer TBSA som er < 20%. Dybden 

på skadene var i overvekt overfladisk dermal IIa, hvilket utgjorde 64.1% av tilfellene, og flertallet 

av barna hadde en TBSA ≤ 5 % (n = 257, 69.84%). 

4.7 Bekymringsmelding  

Omsorgssvikt og mishandling må tas med under enhver evaluering av brannskader som rammer 

barn. Ut i fra sykehistorien kan helsepersonell mistenke neglekt eller omsorgssvikt dersom 

omsorgsgivere venter lenge med å oppsøke lege etter skadetidspunktet, forklaringer som ikke er i 

overenstemmelse med skadene, mangel på interesse fra foreldrene i forhold til skadens alvorlighet 

samt oppfølging og tidligere kontakt med barnevernet bør vekke mistanke. Ut i fra fysisk 

undersøkelse av barnet vil skader som ikke samsvarer med barnets utviklingsmessige alder, 

brannskade ledsaget av blåmerker eller frakturer, symmetrisk distribusjon og dype skader være 
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faktorer som helsepersonell bør være oppmerksomme overfor. Strobel og medforfattere (361) 

estimerer at opp til 20% av brannskader hos barn er et resultat av mishandling eller neglekt. I det 

akutelle materiale ble det sendt 14 varselmeldinger (3.8%) til barnevernet. Det viste seg at 

bekymringsmelding ble sendt til barnevernet uavhengig av TBSA og dybde, med andre ord var det 

ingen statistisk sammenheng mellom hvor alvorlig brannskaden ble estimert å være og om det ble 

vurdert nødvendig å involvere barnevernet. Videre viste ikke studien at barna som ikke hadde hatt 

tilsyn på tidspunktet skaden skjedde fikk mer alvorlige brannskader enn barn der for eksempel 

foresatte hadde observert hendelsen. 

4.8 Antibiotikabruk 

Blant pediatriske pasienter er sepsis den ledende årsaken til død ved både delhud- og fullhud 

brannskader (74), og dypere skader utgjør en høyere infeksjonsrisiko. Til tross for disse dataene er 

det ingen internasjonal konsensus om systemisk antibiotika profylakse ved brannskader (75). I følge 

den norske Pediatriveilederen anbefales ikke profylaktisk antibiotika behandling (25). Ved mistanke 

om sepsis derimot er anbefalingen ampicillin 50 mg/kg x 4 i.v. (maks dose: 3 g x 4) og gentamicin 7 

mg/kg x 1 i.v. over 30 min. til barn > 1 år før mikrobiologiske svar foreligger (76). Feilaktig bruk av 

antibiotika øker faren for komplikasjoner og resistensutvikling. Forholdene ligger da til rette for 

oppvekst av opportunistiske patogener. I enkelte brannsentre verden over er systemisk antibiotika 

profylakse standard prosedyre (75) med bruk av makrolider, cefalosporiner og hyppigst penicilliner. 

Csenkey og medarbeidere (75) i sin metaanalyse viste at profylaktisk antibiotika hadde ingen 

gunstige fordeler. Forskerne rapporterte at barna ikke hadde mindre risiko for systemiske infeksiøse 

komplikasjoner ved bruk av antibiotika. Derimot var sannsynligheten for å utvikle en infeksjon 35% 

høyere hos pasientene som hadde fått antibiotika enn pasienter som ikke hadde fått antibiotika 

profylakse uavhengig av alder og TBSA. Ramos og medforfattere (77) skriver at profylaktisk 

systemisk antibiotika bør vurderes hos pasienter med alvorlige brannskader som krever mekanisk 

ventilasjon, samt for å forhindre infeksjon i hudgraft, men dataene er ikke entydige. 73.2.0% av 

barna i denne studien hadde ikke behov for antibiotika behandling, og de i de tilfellene dette var 

nødvendig var det oftest pga. en sårinfeksjon. Sannsynligheten for et behov for antibiotika var større 

dersom brannskadens dybde og omfang var mer omfattende.  

4.9 Kontrolltime 

Barna < 3 år har lengst behandlingsbehov med oppfølging på sykehuset. Gjennomsnittlig 

behandlingskrevende dager var 13. LOS («length of hospital stay») ble rapportert til 8 dager ifølge 
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Moehrlen og medarbeidere (53) og 16 dager fra en canadisk studie (78). Litt over 1/3 av barna (125 

stk) fikk en kontrolltime etter utskrivelse. Studien kan gi inntrykk av at terskelen for kontrolltime 

var lav, da dette også ble tilbudt foreldre og deres barn med overfladiske og små skader. Kanskje 

man ønsker å redusere foreldrenes engstelse for et dårlig kosmetisk og/eller funksjonelt utfall, at 

foreldre ikke føler seg trygge på å følge opp behandlingen videre eller at det ikke ble gitt 

tilstrekkelig informasjon underveis i behandlingsløpet. Å overlate disse tilfellene til fastlegen ville 

vært tidsbesparende og kostnadseffektivt for spesialisthelsetjenesten. Som nevnt tidligere hadde de 

fleste satt opp på en oppfølgingstime, overfladisk brannskade. Denne gruppen var i utgangspunktet 

større enn de andre, og nærmere analyser avdekket at kun 27.0% av barna i denne gruppen fikk 

tilbud om en oppfølgingstime. Svært mange av barna med dypere skader ble satt opp til en 

kontrolltime - hhv. 62.3% av barna med dyp dermal IIb, 46.7% med subdermal III og 48.6% med 

blanding av IIa/IIb brannskade. Nesten 1/3 av barna i med TBSA ≤ 5% og > 50% med TBSA 5-10% 

fikk tilbud om en kontrolltime etter sykehusoppholdet.  

5. BEGRENSNINGER 

5.1 Dataenes overførbarhet  

Denne studien hadde noen begrensninger, inkludert et lite utvalg som gjør tolkningen av resultatene 

utfordrende. Dataene var basert på journalført informasjon og ikke rapporteringsskjemaer ettersom 

dette ikke forelå. Dette gjør at man er avhengig av at informasjonen man ønsker å inkludere er 

dokumentert i DIPS og korrekt gjengitt. Hvorvidt resultatene fra OUS er representative for den 

norske befolkning er usikkert. Dataene innbefattet barn rammet av brannskader som krevde 

behandling på sykehus, og vil dermed ikke nødvendigvis være representative for hele spektrumet av 

barn rammet av brannskader. Andre variabler som ikke ble inkludert i studien var foreldrenes alder, 

utdanningsnivå, om de hadde deltatt på førstehjelpskurs, hvor lenge etter hendelsen inntraff 

foreldrene oppsøkte lege sammen med barnet, transportmetoder samt hvilket tidspunkt på dagen 

brannskaden inntraff. Enkelte av variablene ville vært vanskelig å inkorporert da de er vanskelig å 

trekke ut fra journalført dokumentasjon.  

Studiedesignet til Mørk og hennes kollegaer (47) er forskjellig fra foreliggende studie, hvilket gjør 

sammenligningene noe utfordrende; en prospektiv studie basert på et rapporteringsskjema satt opp 

mot en retrospektiv studie foreliggende forskning er basert på. En av årsakene til at forekomsten 

tilsynelatende har steget kan ha sammenheng med en underrapportering fra Mørk og medforfattere 
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(47). I prospektive studier med rapporteringsskjema er det ikke sikkert hele pasientpopulasjonen 

blir fanget opp. I tillegg viste data fra foreliggende studie at barn med alvorlige brannskader ikke 

nødvendigvis fikk oppfølgingstime ved OUS. Denne gruppen ble overført til HUS for videre 

behandling. Dersom barnet ble innlagt ved 2 ulike anledninger ved OUS ble kun den første 

anledningen inkludert i studien. Det kan være interessant å se på gjentakelsesrisiko ved en senere 

anledning.  

5.2 Fremtidig forskning  

En gruppe tyrkiske forskere rapporterte at varm melk forårsaker dypere og større skåldeskader enn 

samme volum varmt vann (79). Årsaken er at melk har større evne til å holde på varme og fester seg 

til huden pga. høyere viskositet. Væsken som forårsaker skåldeskaden avhenger av hvilket land vi 

retter fokuset mot. I England er skåldeskader primært et resultat av varm te (80), i USA nudelsuppe 

(81), kjeler med kokende vann er vanligere i utviklingsland (82), mens varm kaffe er vanligere i 

Danmark (83). I denne studien fra Norge ble varm mat og væske rapportert i samme kategori. Ved 

en senere anledning kan det være verdt å forsøke å skille om det f.eks. er grøt, suppe, te, kaffe eller 

kakao som forårsaker flest skåldeskader. Igjen her er vi avhengig av hvor spesifikke helsepersonell 

har vært i registreringen av mat- og drikkevarer. I denne studien var det vanskelig å få tidfestet hvor 

lenge foreldrene eller barnet selv nedkjølte skaden før de oppsøkte legehjelp, hvilket kan gjøre det 

vanskelig å avklare en sammenheng mellom førstehjelp og skadens omfang samt dybde. Da det 

heller ikke ble avdekket en sammenheng mellom adekvat førstehjelp gitt på skadetidspunktet og 

hvor lenge barnet hadde et behandlingskrevende sykehusopphold eller oppfølgingstime, 

understreker behovet for et felles rapporteringsskjema. Dette vil forhåpentligvis kunne avklare evt. 

sammenhenger ved fremtidig forskning.  

6. KONKLUSJON 

6.1 Skåldeskader fremdeles et utbredt problem 

Pediatriske brannskader er et epidemiologisk verdensomspennende problem. Oppimot 1/4 av alle 

brannskader skjer blant barn <16 år, og majoriteten er < 5 år (84). Hva som er årsaken til 

brannskaden avhenger av barnets alder. Den vanligste skaden er for barn < 5 år er skåldeskader, 

hvilket utgjør 65% av tilfellene (84). Resultatene fra studien blant norske barn samsvarer med 

denne statistikken. Samlet sett utgjorde varm væske og mat 78.9% av skade tilfellene. 

Forebyggende tiltak mot brannskader bør rettes spesielt mot barn < 3 år. Denne aldersgruppen er 
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særlig utsatt for skåldingsskader. Forhåpentligvis vil denne prosjektoppgaven belyse 

nødvendigheten av opplysningskampanjer på dette feltet, gjerne som gjennomføres om vinteren. 

Den mest effektive måten å redusere brannskader blant barn er forebygging. Et viktig tiltak er 

flammebestandig nattøy, brannvarslere, brannslukningsapparater, branntepper, sprinkelsystemer og 

regulering av varmtvannsberedere. Dette er primære tiltak som skal forhindre at hendelser 

inntreffer, i motsetning til sekundær forebygging som inkluderer akutt behandling og rehabilitering, 

mens tertiære tiltak er rettet mot reduksjon av uførhet. Forebygging må snu oppmerksomheten vekk 

fra en overbevisning om at individet har skylden og at samfunnet ikke har noen plass i å promotere 

forebyggende tiltak, mot konseptet at sosiopolitiske tiltak er nødvendige.   

6.2 Informasjon til foresatte 

Fra Helsedirektoratets flytskjema fra «Helsestasjonsprogrammet 0-5 år» (85) nevnes ikke brann-/

skåldeskader konkret, men under «Foreldreveiledning/Helseopplysning» vil det være naturlig å 

inkludere temaet under «Barns miljø og sikkerhet». Tematikken kan tas opp på gruppe samt 

individuell konsultasjon, i forbindelse med 7-10 dager etter fødsel ved hjemmebesøk, ved 4-ukers 

gruppekonsultasjon, ved 3, 6 og 12-måneders individuell konsultasjon, ved 17-18 måneders 

gruppekonsultasjon samt 2 års-og fire årskontroll. Hensikten med gjentakelse er at kunnskapen om 

hvordan håndtere situasjonen tilpasses barnet utviklingsnivå, samt en påminnelse til foreldrene. 

Opplæring av barn på barnetrinnet fra 3-klasse slik at de selv kan igangsette førstehjelp hvis de eller 

en venn rammes av en brannskade. Dog, jeg vil presisere at dette ansvaret ikke må legges over på 

barn. Voksne har hovedansvaret for å inneha kunnskap om håndtering av førstehjelp og brannskader 

uavhengig av om man er på en offentlig institusjon som en skole eller hjemme.  

Norsk brannvern forening hadde en pressemelding i 2017 der de bl.a. fremla 10 tips for å unngå de 

vanligste brannskadene (86), men denne informasjonen var ikke spesielt rettet til foreldre med små 

barn eller med hovedfokus på den vanligste skademekanismen; skåldeskader. Da de fleste skader 

kan unngås og barn er de mest utsatte bør en opplysningskampanje rettes direkte mot foreldre. 

Videre utformet Norsk forening for brannskadde og Norsk brannvernforening med støtte fra 

Helsedirektoratet, kampanjen «Sky ilden» (86). Informasjonskampanje er ment for å bidra til 

forebygging av brannskader og formidle kunnskap om behandling i de tilfeller skader oppstår. De 

tilsvarende 10 tipsene kommer fram på denne nettsiden, men noe mangelfulle opplysninger rettet 

mot den mest sårbare gruppen, mao. barn. Enkelte er rådene er heller ikke tilpasset barn, f.eks. 

«20-20» regelen med 20 minutter avkjøling i 20℃, ikke er gjeldene for barn da det ikke anbefales 
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at vannet er under 28℃ (16) pga. faren for hypotermi med risiko for ventrikkel flimmer eller 

asystole. Ispose skal ikke brukes da dette kan medføre ytterligere skade av huden (sekundær 

frostskade) eller hypotermi. De våte klærne tas av barnet og skålde-/brannskaden skal avkjøles 

gjerne med rennende vann og resten av kroppen skal holdes varm. Rask nedkjøling er avgjørende. 

Så lenge temperaturen i huden er > 44℃ vil skadenomfanget og dybden forverres (87). I de første 

timene etter skaden inntraff vil nedkjøling være en effektiv smertekontroll (88). 

Eksponering til varm væske (> 65℃) i kun 2 sek. kan gi barn brannskadet hud (89). En kopp kaffe 

eller te beholder temperatur > 65℃ selv etter 10 min., hvilket gjør risikoen for skåldeskade mye 

lengre enn det mange foreldre tror (90). Flertallet av hendelsene der barnet er utsatt for en 

skåldeskade inntreffer i barnets hjem med en av foreldrene til stede. Til tross for foreldrenes nærvær 

og at de er vitne til hendelsen er skåldeskader utbredt blant yngre barn. Som tidligere nevnt, 

overestimerer ofte foreldre hvor lenge de har avkjølt skaden før de oppsøker lege. Ved å inkorporere 

funn fra studien og annen forskning bør det utvikles en informasjonskampanje rettet mot foreldre og 

omsorgsgivere der målet er å redusere forekomsten av skåleskader blant barn i den norske 

befolkning.   
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