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Sammanfattning  

 
Syftet med denna studie var att undersöka fördelar och nackdelar med prehospital 

vätskebehandling av hypovolema trauma patienter. I metod analyserades tjugoen stycken 

vetenskapliga artiklar, dessa valdes utifrån studiens syfte. I resultat framkom fördelar och 

nackdelar med prehospital vätskebehandling. Fördelar och nackdelar redogörs under 

rubrikerna: Den prehospitala tiden, Blodtrycket, Blodvärdet, Koagulopati, Överlevnad 

Tillförsel av intravenös vätska och Komplikationer. Slutsatser från denna studie var att den 

prehospitala vätskebehandlingen höjde blodtrycket, påverkade längden på den prehospitala 

vårdtiden, påverkade blodvärden och kunde leda till koagulationsrubbningar och andra 

komplikationer. 

 

Nyckelord: prehospitala vården, vätskebehandling, trauma, hypovolemi. 

 

Abstract 
 

The aim of this study was to determine advantages and disadvantages with prehospital fluid 

resuscitation of patients with hypovolemia after trauma. In the method twentyone research 

articles were analyzed, these where chosen from the aim of this study. From the result 

appeared advantages and disadvantages with prehospital fluid resuscitation. Advantages and 

disadvantages are read up on under titles: The prehospital time, Blood pressure, Blood values, 

Coagulopathy, Survival, Administration of intravenous fluid and Complications. Conclusions 

from this study were that the prehospital fluid resuscitation increased the blood pressure, 

affected the prehospital care time, affected blood values and could lead to coagulopathy and 

other complications. 

 

Keywords: prehospital care, fluid resuscitation, trauma, hypovolemia. 

  



 

Innehållsförteckning 
Inledning	   1	  

Bakgrund	   1	  
Trauma	   1	  
Vätskebehandlingens	  utveckling	   2	  
Indikationer	  för	  vätskebehandling	   2	  
Olika	  intravenösa	  vätskor	   3	  
Små-‐volym,	  Stora-‐volym	   4	  
”Load-‐and-‐go”	  vs.	  ”Stay-‐and-‐play”	   4	  
Syfte	   5	  

Metod	   5	  
Datainsamling	   5	  
Dataanalys	   6	  
Etiska	  överväganden	   6	  

Resultatet	   6	  
Den	  prehospitala	  tiden	   6	  
Blodtrycket	   8	  
Blodvärden	   10	  
Koagulopati	   11	  
Överlevnad	   13	  
Tillförsel	  av	  intravenös	  vätska	   15	  
Komplikationer	   16	  

Diskussion	   17	  
Resultatdiskussion	   18	  
Metoddiskussion	   20	  
Svagheter	   20	  
Styrkor	   21	  
Trovärdighet	   21	  
Konklusion	   21	  
Klinisk	  relevans	   21	  
Förslag	  till	  vidare	  forskning	   22	  

Referenslista	   23	  

Bilagor	  1-‐2	  
	   	  
	  
 

 

 

 

 

 



1	  

Inledning 
 

Traumapatienter som visar symtom på blödning är i akut behov av stabiliserande vård och 

behöver snabbt transporteras till operation. Att börja korrigera vätskeförlusten som 

blödningen orsakar genom intravenös vätskebehandling redan prehospitalt kan vara 

avgörande i vissa fall men kan också orsaka mera skada än nytta (Riddez, 2007). Det finns 

delade meningar om vätskebehandlingen när det gäller traumapatienter med 

blödningssymtom, vilka patienter som ska ha intravenös vätska redan prehospitalt och vilken 

intravenös vätska som ska användas (Santry & Alam, 2010). 

 

Bakgrund 

 
Trauma 

 
Fram till 44 års ålder är trauma den vanligaste orsaken till död här i Sverige (Riddez & 

Gannedahl, 2006), och detta gäller även i USA (Prehospital Trauma Life Support Committee 

of The National Association of Emergency Medical Technicians in Cooperation with the 

Committee on Trauma of The American College of Surgeons [PHTLS], 2007). Ungefär en 

tredjedel av dem som omedelbart eller tidigt efter trauma dör bedöms ha en sådan blödning 

som leder till chock (Riddez & Gannedahl, 2006). Både blödning och chock påverkar 

prognosen negativt vid andra organskador t.ex. skallskador. Här är det avgörande att tidigt 

lokalisera blödningen, stoppa den och ersätta den förlorade mängden blod (Riddez & 

Gannedahl, 2006). Inom trauma anses just blödning som huvudorsak till mortalitet som skulle 

kunna förebyggas (Santry & Alam, 2010; Sambasivan & Schreiber, 2009; Milligan, 

Higginson & Smith, 2011). Blodförlusten som blödningen orsakar är den vanligaste orsaken 

som leder till blödningschock hos trauma patienter (PHTLS, 2007; Riddez, 2007). Kroppen 

försöker kompensera blodförlusten till en viss punkt, men när vätskevolymen fortsätter att 

minska kommer patientens blodtryck att falla. Om inte en behandling startas kommer 

patienten hamna i en inkompenserad chock som leder till död. Den avgörande hanteringen av 

vätskeförlust är att ersätta den med vätska (PHTLS, 2007). Målet med vätskebehandlingen är 

att återställa cirkulationen till de vitala organen, hjärnan och hjärtat samt upprätthålla 

syretillförsel till vävnaderna (Santry & Alam, 2010; Sambasivan & Schreiber, 2009). 
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Vätskebehandlingens utveckling 

 

Under de sista femtio åren har det varit många diskussioner kring behandling av hypovolemi1 

(Santry & Alam, 2010). Under 1960-talet och början av 1970-talet ansågs stora volymer av 

intravenös vätska förbättra överlevnaden. Denna åsikt ändrades i slutet av 1970-talet och 

början av 1980-talet när det upptäcktes varnande signaler om vävnadsödem, som dessa stora 

volymer av intravenös vätska orsakade (Santry & Alam, 2010). Militärens forskning bidrog 

med ny vetenskap om blödningskontroll och dess behandling. Deras strävan efter att hitta den 

perfekta överlevnadsvätskan ledde till tre riktlinjer för vätskebehandling. Dessa var att 

behandling med stora volymer var skadligt, aggressiv vätskebehandling borde undvikas i 

avsaknad av blödningskontroll och att systoliskt blodtryck under 90 mmHg var tillåtet så 

länge patienten var vid medvetande och hade en radialispuls2 (Santry & Alam; 2010, 

Sambasivan & Schreiber, 2009).  

 

Indikationer för vätskebehandling 

 

Indikationer för att starta intravenös vätskebehandling på skadeplatsen eller under transporten 

är att det tar längre tid än 30 min innan patienten kommer till definitiv vård, det systoliska 

blodtrycket är under 90 mmHg, patienten är skallskadad eller patientens yttre blödning går att 

stoppa (Lennquist, 2009; Riddez, 2007). Anledningen till dessa indikationer är att oförsiktig 

vätsketillförsel kan ge ökad blödningsbenägenhet men å andra sidan kan en längre tid med 

lågt perfusionstryck ge organskador och vid skallskador sämre tillförsel av syre till hjärnan 

(Lennquist, 2009). Både behov och fördelar av prehospitala åtgärder har varit omtvistade 

(Cotton et al., 2009, Sapsford, 2008). Trots bristen på bevis om fördelar med 

vätskebehandling inom prehospital vård, ses vätskebehandling som standardvård (Cotton et 

al., 2009). Även om vätskebehandling av traumapatienter i chock är rimligt, finns inte studier 

som har bevisat minskade komplikationer eller att överlevnaden hos de kritiskt skadade 

patienterna hade ökat av prehospital vätskebehandling (PHTLS, 2007).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hypovolemi betyder en onormal minskat volym av cirkulerande blod i kroppen som oftast 
orsakas av en blödning (Advanced Medical Life Support Committee of The National 
Assocoation of Emergency Medical Technicians [AMLS], 2011).	  
2	  En puls som mätts från underarmens artär och förlust av radialispuls ses som indikation för 
allvarlig hypovolemi (PHTLS, 2007).  
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Olika intravenösa vätskor 

 

Den första intravenösa vätskebehandlingen med saltlösning användes troligen i England 

1830-talet (Haljamäe, 2006). De lösningar som användes för behandling av hypovolemi på 

den tiden hade inte någon fysiologisk osmolalitetsnivå eller balanserat innehåll av 

elektrolyter. Inom vätskebehandlingen gjorde Sydney Ringer och Alexis Hartmann framsteg 

på 1880-talet respektive 1920-talet genom att skapa balanserade saltlösningar som hade 

buffrande3 kapacitet. Genom korrigering av elektrolytnivåer ledde deras lösning till Ringer 

lösningen som idag används på flera håll i världen. I Sverige valdes att använda acetat istället 

för laktat i Ringer lösningen. Detta var på grund av att alla kroppsceller kan metabolisera 

acetat jämfört med laktat, som är främst är beroende av den metabola kapaciteten i levern, 

men även i njurarna. Det har visat sig att genom att använda acetat har en metabol acidos 

utveckling kunnat fördröjas både vid chock och trauma då vävnadsblödningen är störd och 

påverkar njurarnas och leverns metabola kapacitet. Men i många delar av världen används 

fortfarande Ringerlaktat (Haljamäe, 2006). 

 

Lösningar som är baserade på salter och sockerlösningar kallas för kristalloider (Haljamäe & 

Hjelmqvist, 2006). Lösningar som har mycket finfördelade makromolekylära ämnen kallas 

för kolloider. I allmänhet startas vätsketerapi i första hand med kristalloider, men när 

plasmavolymen behöver expanderas används kolloider som tillägg eftersom deras 

makromolekyler håller sig bättre kvar i blodbanan och behöver tillföras i mindre mängder. 

Kolloider är antingen artificiella/syntetiska t.ex. hydroxyetylstärkelse (HES), dextran eller 

gelatin eller naturliga som albumin eller plasma (Haljamäe & Hjelmqvist, 2006). 

 

Lösningar som har en osmolalitet som är högre än blodbanans kallas för hypertona 

infusionslösningar (Haljamäe, 2006). Intresset för hypertona lösningar har ökat efter 1980-

talet, då både djurexperiment och kliniska experiment har kunnat påvisa att 7,5-procentig 

NaCl-lösning har positiva effekter på överlevnad. Hyperton koksalt kombineras initialt med 

kolloid (Haljamäe, 2006). Hyperton NaCl gör att vätskan från de interstitiella och 

intracellulära rummet flyttar sig till blodbanan och för att vätskan ska hålla sig kvar i 

blodbanan behövs en kolloid tillsats. Lösningar som finns i marknaden är RescueFlow, NaCl 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Buffrande, mekanism som ser till att pH i blodet håller sig konstant (Henriksson & 
Lennermark, 2004). 



4	  

7,5 %, dextran 70 6 % (Haljamäe & Hjelmqvist, 2006). Isoton (0,9 %) natriumklorid har en 

osmolalitet som påminner om blodbanans osmolalitet och kallas oftast fysiologisk lösning. 

Denna sorts lösning används fortfarande i många länder för plasmavolymexpansion trots att 

den saknar balanserat elektrolytinnehåll (Haljamäe & Hjelmqvist, 2006).   

 

Små-volymer, stora-volymer 

 

Vätskebehandling med små volymer, där lägre blodtryck är tillåtet, har visat att blödningen 

minskar spontant genom bevarande av naturliga blodstillande mekanismer (Sambasivan & 

Schreiber, 2009). I områden med långa transporttider verkar det som om små-volym 

vätskebehandling är mera klokare val (Santry & Alam, 2010). Denna strategi är mest 

användbar i situationer där kirurgisk blodstillning är svårt att åstadkomma och möjliggör 

stabilisering av patienten tills blödningen kan kontrolleras (Sambasivan & Schreiber, 2009). I 

områden med korta transporttider till definitiv vård, ses restriktiv vätskebehandling som 

säkert alternativ och minskar nackdelarna som stora-volymerinfusioner av kristalloida 

lösningar kan orsaka (Santry & Alam, 2010). Det finns studier gjorda på djur med inre 

blödningar som har fått en aggressiv vätskebehandling för att kunna uppehålla cirkulation, 

detta gjorde att den inre blödningen startade igen och trombos som hade bildats för att minska 

blödningen lossnade (PHTLS, 2007). Men beslutet om en vätskebehandling ska inte hindra att 

patienten transporteras snabbt till operation (Sapsford, 2008). 

 

”Load and go” vs. ”stay and play” 

 

Det finns olika filosofier i värden om hur prehospitalt arbete ska genomföras (Lennquist, 

2007). ”Load and go” innebär snabb transport till sjukhuset utan att offra tid för behandling, 

”stay and play” går ut på att förutom de livräddande åtgärderna, påbörjas mera avancerade 

åtgärder på skadeplatsen för att stödja vitala funktioner. Förespråkarna för ”load and go” eller 

”scoop-and-run” metoden påstår att deras synsätt gör det möjligt att snabbt transportera 

patienten till sjukhusvård och minska onödiga och eventuellt skadliga procedurer. Å ena sidan 

påpekar förespråkarna för ”stay-and-play” metoden förbättring av överlevnad och bättre 

neurologiska resultat vid skallskador genom att ge vård på plats (Cotton et al., 2009). En 

kritiskt skadat patient som är i chock behöver en omedelbar transport till sjukhuset för att få 

blod och få kontroll över blödningen (PHTLS, 2007).  
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Litteraturgenomgången till denna studie har visat att det finns tydliga indikationer när 

prehospital vätskebehandling bör startas. Men det framgår inte om vätskebehandlingen ger 

fördelar för hypovolema traumapatienter. 

 

Syfte 

 

Syfte med denna litteraturstudie var att undersöka fördelar och nackdelar med prehospital 

vätskebehandling av hypovolema trauma patienter. 

 

Metod 

 
Till denna litteraturstudie har tjugoen stycken kvantitativa vetenskapliga artiklar används. 

Dessa analyserades och ordnades under olika rubriker. 

 
Datainsamling 
 
Sökorden till denna studie valdes med utgångspunkt från syftet till studien. Dessa kombineras 

till olika sammanställningar (tabell 1). Sökningarna gjordes i databaser Cinahl, PubMed och 

Medline (Ovid). Till denna studie valdes endast kvantitativa artiklar som handlade om 

prehospital vätskebehandling på människor och som inte var äldre än 10 år eftersom 

forskning är färskvara (Forsberg & Wengström, 2003).  

 
Tabell 1: Redogörelse över databas sökningar 
Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 
Antal 
valda 
artiklar 

Utvalda 
bifynd 

120309 Medline 10 år Prehospital 
hemorrhage 

25 2 0 

120312 PubMed 10 år Prehospital fluid 
resuscitation 

122 5 0 

120315 PubMed 10 år Prehospital fluid 
management 

87 6 1 

120315 PubMed 10 år Prehospital fluid 
therapy 

154 2 1 

120325 PubMed 10 år Prehospital 
trauma 
hemorrhage 

157 1 1 

120325 Cinahl 10 år Prehospital fluid 
resuscitation 

145 2 0 
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Dataanalys 

 

De valda artiklarna lästes två gånger i sin helhet och vissa av delarna lästes flera gånger (Polit 

& Beck, 2006). För kvalitetsvärdering skapades en modifierad form av Forsberg & 

Wengströms (2003) checklista för kvantitativa artiklar (Bilaga 1). En kvalitetsvärdering av 

artiklarna gjordes för att underlätta ett systematiskt arbete och säkerställa artiklarnas 

vetenskapliga bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2003). Tjugoen stycken kvantitativa 

artiklar analyserades utifrån de elva punkterna i checklistan. Dessa punkter poängsattes från 

ett till tre, där ett motsvarade svag, två måttlig och tre stark kvalitetsvärde. Artiklarna 

sammanfattades till en matris (Bilaga 2) för att kunna utvärdera artiklarnas kvalitet. 

Systematisk analys av artiklarna genomfördes så att mönster och teman kunde upptäckas 

(Polit & Beck, 2006). Dessa mönster och teman ledde till sju stycken rubriker. Dessa var: Den 

prehospitala tiden, Blodtrycket, Blodvärdet, Koagulopati, Överlevnad, Tillförsel av intravenös 

vätska och Komplikationer. 

 
Etiska överväganden 

 

Innan litteraturstudien startades gjordes etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2003). 

Till denna studie valdes artiklar som hade fått ett etisk godkännande från en etisk kommitté, 

där etiska övervägande var gjorda eller deltagarnas anonymitet var säkrad (Polit & Beck, 

2006). En utav artiklarna hade inte något etiskt resonemang men togs ändå med till denna 

studie. 

 
Resultatet 
 
Den prehospitala tiden 

 

Enligt Stiell et al. (2008) är traumapatienterna i behov av definitiv sjukhusvård och de 

prehospitala åtgärderna bör inte hindra en snabb transport till sjukhuset. I Talving, Pålstedt & 

Riddez (2005) studie startades intravenös vätsketerapi på skadeplatsen, hos 53 (69 %) av 

patienterna med trubbigt trauma och hos 21 (84 %) av patienterna med penetrerande trauma. 

Den prehospitala vårdtiden på skadeplats var 19 minuter och transport tiden var 11 minuter. 

Både intravenös infart och intravenös vätska startades redan på skadeplatsen vilket gjorde att 

vårdtiden på skadeplatsen blev relativt lång. Detta tillsammans med transporttiden gjorde att 

den sammanlagda prehospitala vårdtiden blev längre och detta kan förklara varför stora 
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mängder prehospitalt intravenös vätska gavs till patienterna (Talving et al., 2005). Huβmann, 

Lefering, Taeger, Waydhas, Ruchholtz & Lendemans (2011) studie visade att tiden från 

skadeplatsen till ankomsten på akutrummet var betydligt längre för gruppen som fick ≥2000 

ml intravenös vätska (79,4 min) än för gruppen som fick ≤1500 ml intravenös vätska (68,0 

min). Deras studie fann ett möjligt samband mellan lång transporttid och ökad mängd 

administrerad intravenös vätska som ledde till koagulationsrubbning och sämre 

hemoglobinvärden vid ankomsten till sjukhuset (Huβmann et al., 2011). I Dula, Wood, 

Rejmer, Starr & Leicht (2002) studie skilde sig tiden för avfärd från skadeplats och 

ankomsten till sjukhuset mellan grupperna som fick prehospital intravenös vätska (n=75) och 

de som inte fick någon prehospital intravenös vätska (n=75). Skillnaden i tiden var beroende 

av tiden på skadeplatsen, och var signifikant längre i gruppen som fick vätska (18,6 min, SD= 

10,3 jämfört med 14,5 min, SD = 6,2; p =0,010). Den förlängda tiden på skadeplatsen kunde 

vara relaterad till frigörandet på skadeplatsen och tiden som krävdes för att starta intravenös 

vätskebehandling. Deras studie fann att tiden på skadeplatsen troligen hade liten effekt för 

utgången för gruppen som fick intravenös vätska (Dula et al., 2002). 

 

I Lairet, Lairet, King, Renz & Blackbourne (2012) studie var medeltiden för prehospital 

transport av de patienter som fick intravenös vätska 43,1 min (spann mellan 28 till 75 min) 

och för de patienter som inte fick intravenös vätska 26,9 minuter (spann 7 till 60 min). 

Patienter som fick intravenös vätska i denna studie hade längre transporttid än de som inte 

fick intravenös vätska (43,1 min kontra 26,9 min) (Lairet et al., 2012). I Maegele et al. (2007) 

studie om koagulopati var medeltiden från skadeplatsen till akutmottagningen 74 minuter hos 

gruppen med koagulopati kontra 66 minuter för gruppen utan koagulopati (p< 0,001) vid 

ankomsten till sjukhuset. 

 

Cooper et al. (2004) fann ingen signifikant fördel för förbättrad GOSE (Glasgow Outcome 

Score) poäng sex månader efter skadan avseende transporttiden som var <60 min (n=95, 

p=0,26) eller >60 min (n=122, p=0,86) från skadeplats till sjukhuset eller för 

skalltraumapatienterna som behandlades med hyperton lösning och hade GCS (Glasgow 

Coma Scale) poäng fem till åtta (n= 101, p=0,48) på skadeplats eller patienter som 

behandlades med endast kriatalloda lösningar (n=96, p=0,85). Inte heller Brorsson, Rodling-

Wahlström, Olivecrona, Koskinen & Naredi (2011) fann i deras studie om negativa faktorer 

som påverkade svårt skallskadade patienters utgång att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad i resultatet som påverkades av den prehospitala tiden som var längre eller 
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kortare än 60 minuter. I deras studie hade 50 % av patienterna en prehospital tid som var >60 

min (Brorsson et al., 2011). Farkash et al. (2002) fann ingen korrelation mellan 

kroppstemperatur vid ankomsten till sjukhuset och den prehospitala tiden eller den 

prehospitalt administrerade vätskemängden och den prehospitala tiden. 

 

Blodtrycket 

 

Talving et al. (2005) studie visade ett avsevärd högre mortalitet hos patienter med påtaglig 

hypotension på olycksplatsen (systolisk blodtryck <70 mmHg), vilket betydde 49 % 

mortalitet vid trubbigt trauma och 42 % mortalitet vid penetrerande trauma. På 

akutmottagningen var en påtaglig hypotension efter trubbigt trauma förknippad med en 

mortalitet av 27 % jämfört med patienter med systoliskt blodtryck ≥ 70 mmHg. Femtiofem 

(54 %) av patienterna var hypotensiva både vid olycksplatsen och vid ankomsten till 

sjukhuset (Talving et al. 2005).  

 

Lenartova, Janciak, Wilbacher, Rusnak & Mauritz (2007) fann att patienternas systoliska 

blodtryck sågs vara en viktig faktor för beslut att administrera mera än 1000 ml intravenös 

vätska; 50 % av patienterna som fick mera än 1000 ml intravenös vätska, hade prehospitalt 

systoliskt blodtryck under 110 mmHg, medan nivån var betydligt lägre (0-28 %) för patienter 

som inte fick någon intravenös vätska eller endast lite intravenös vätska (p < 0.01). Dula, 

Wood, Rejmer, Starr & Leicht (2002) fann i deras studie att patienter som fick > 500 ml 

prehospital vätska (n=75) hade med största sannolikhet ett systoliskt blod tryck >100 mmHg 

vid ankomsten till akutmottagningen jämfört med patienter som inte fick någon prehospital 

vätska (n=75). 

 

I Huβmann et al. (2011) studie delades patienterna i två grupper ”små-volymer” (≤1500 ml) 

grupp och ”stora-volymer” (≥2000 ml) grupp efter den prehospitalt administrerade mängden 

vätska (kristalloida och kolloida). Trots att mindre mängd vätska administrerades till patienter 

i små-volymergruppen före ankomst till sjukhus (igenom snitt 1053 ml jämfört med 2793 ml i 

stora-volymergruppen; p≤0,001) fanns inte någon märkbar skillnad i blodtrycket mätt på 

olycksplatsen mellan grupperna. Däremot visade deras studie att patienter med blodtryck 

mindre än 90 mmHg vid olycksplatsen återhämtade sig bättre efter små-volymersättning än 

efter stora-volymerersättning (Huβmann et al., 2011). Även i Hussmann et al. (2012) studie 

delades deltagarna i två grupper efter den prehospitalt givna vätskemängden, dessa var små-
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volymergrupp med 948 patienter som fick ≤ 1500 ml intravenös vätska och stora-

volymergrupp med 948 patienter som fick ≥ 1501 ml intravenös vätska. I studien 

administrerades i genomsnitt 1 109,8 ml intravenös vätska till små-volymergruppen och till 

stora-volymergruppen i genomsnitt 2 648,5 ml intravenös vätska. De patienter som fick ≥ 

1501 ml vätska hade lägre systoliskt blodtryck (små-volymer: 112,1 mmHg; stora-volymer: 

108,8 mmHg) vid olycksplatsen. Vid ankomst till sjukhuset fanns det inte någon skillnad i 

blodtrycket mellan grupperna. Deras studie visade att tillåtandet av hypotension och 

begränsad mängd vätskeersättning under prehospitala vården hade en positiv effekt för 

traumapatienter samt patienter med svår blödning (Hussmann et al., 2012).  

 

Bulger et al. (2011) ville ta reda på om den prehospitalt administrerade hypertona lösningen 

skulle förbättra överlevnaden efter svår skada med blödningschock. I gruppen som fick 

normal saltlösning (0,9 % NaCl) ankom flera patienter till akutmottagningen med systoliskt 

blodtryck mindre än 90 mmHg, men detta räckte inte till någon statistisk skillnad: (hyperton 

saltlösning med dextran: 25,9 % av patienterna; hyperton saltlösning (7,5 % NaCl): 28,0 % av 

patienterna; normal saltlösning (0,9 % NaCl): 32,7 % av patienterna; p= 0,19). I Bulger et al. 

(2008) studie om prehospital vätskebehandling av trubbigt traumapatienter med prehospital 

hypotension (systoliskt blodtryck ≤ 90 mmHg) fick patienterna antingen RescueFlow i 250 ml 

påsar (n=110) eller som kontrollvätska Ringers laktat i 250 ml påsar (n=99). De patienter i 

gruppen som fick hyperton lösning med dextran behöll sitt blodtryck bättre på 

akutmottagningen. Studien observerade också att ett prehospitalt systoliskt blodtryck ≤ 90 

mmHg inte var en specifik markör för hypovolem chock hos 44,5 % av de patienter som 

deltog i denna studie och som inte behövde någon blodtransfusion under de första 24 

timmarna efter skadan (Bulger et al., 2008). Även i Mauritz´s, Schimettas, Oberreither & 

Pölz`s (2002) studie visade att prehospitalt använd hyperton NaCl med kolloid resulterade i 

att patienternas systoliska och diastoliska blodtryck steg under behandlingen. Vid ankomsten 

till akutmottagningen hade patienternas systoliska blodtryck stigit 30 mmHg (20-50) högre än 

vid starten av intravenös vätskebehandling (P < 0,001) och diastoliskt blodtryck hade stigit 

med 20 mmHg (10-30; P <0,001). Genom att blodtrycket steg, sjönk hjärtfrekvensen med 15 

slag/min (25-2; P < 0,001). Vid ankomsten till akutmottagning hade syrgasmättnaden 

förbättrats med 5 % (2-9; P < 0,001). Deras studie visade att administrering hyperton NaCl 

med kolloid och efterföljande vätskebehandling med kolloida och kristalloida lösningar gav 

en snabb och effektiv hemodynamisk kontroll (Mauritz et al., 2002).  
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Cooper et al. (2004) ville ta reda på om den prehospitala vätskebehandlingen med intravenös 

hyperton lösning långsiktigt förbättrade neurologiska resultat hos patienter med svårt 

skalltrauma jämfört med traditionell behandling med Ringers laktatlösning. Patienterna valdes 

slumpmässigt och erhöll intravenös infusion antingen 250 ml 7,5 % saltlösning (n=114) eller 

250 ml Ringers laktat i kontroll gruppen (n=115). Prehospital hypotension korrigerades i båda 

grupperna och vid ankomst till sjukhuset fanns ingen skillnad i systoliskt blodtryck mellan 

grupperna. Studien visade att prehospital hyperton lösning med 7,5 % saltlösning och 

traditionell Ringers laktatlösning behandlade hypotension hos patienter med svårskalltrauma 

lika bra (Cooper et al., 2004). I studien gjort av Brorsson et al. (2011) gavs Ringer-Acetat till 

22 (85 %) av 48 patienter och fyra av patienterna fick andra intravenösa vätskor som 

RescueFlow, Plasmodex, isotonisk saltlösning eller en kombination av dessa. Av tio patienter 

med prehospital hypotension, var sex stycken fortfarande hypotensiva vid ankomsten till 

sjukhuset. Studien fann ingen statistisk signifikant skillnad mellan hypotension och sämre 

utgång för patienter med svårskalltrauma (Brorsson et al., 2011).  

 

Blodvärden 

 

I Bulger et al. (2011) studie startades initial prehospital vätskebehandling alltid med 250 ml 

av 7,5 % saltlösning dextran (hyperton saltlösning/dextran, HSD), 7,5 % saltlösning (hyperton 

saltlösning, HS) eller 0,9 % saltlösning (normal saltlösning, NS). Deras studie visade en 

höjning av natriumnivån i serum hos alla vätskebehandlingsgrupper. Hos gruppen som fick 

hyperton saltlösning (HS) observerades även lägre hemoglobinvärde. Även i Bulger et al. 

(2008) studie var natriumvärdet i serum betydligt förhöjt i gruppen som fick hyperton 

saltlösning, jämfört med gruppen som fick Ringers laktat. Resultatet från deras studie visade 

att ca 22 % av patienterna i hyperton saltlösninggruppen och 15 % av patienterna i Ringers 

laktatgruppen (P=0,22) behövde massiva blodtransfusioner, vilket var 10 enheter eller flera 

under de första 24 timmarna (Bulger et al., 2008). Även Cooper et al. (2004) fann i deras 

studie att patienterna som fick hyperton lösning hade betydligt högre natrium och klor- 

koncentration i serum jämfört med kontrollgruppen som fick Ringers laktat. Denna skillnad 

fortsatte i ca 12 timmar. Studien om prehospital behandling av skalltraumapatienter med 

hyperton lösning med dextran (HSD) eller 0,9 % NaCl lösning visade att natrium värdet i 

serum var förhöjd i HSD gruppen vid ankomsten till akutmottagningen, men inget av fallen 

behövde någon behandling för deras förhöjda natrium (Morrison et al., 2011). I Mauritz et al. 

2002 studie fick traumapatienterna en snabb bolusdos på ca 4 ml/kg kroppsvikt, maximalt 250 
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ml av hyperton NaCl med kolloid (hyperhes, 6 % HES + 7,5 % salt lösning). Innan och efter 

vätskebehandling togs blodprover. Hyperton NaCl med kolloid hade en hög salthalt, och 

ledde till att natrium- och kloridvärden i serum steg måttligt från starten av 

vätskebehandlingen till ankomsten på akutmottagningen. Kaliumvärdena var nästan 

oförändrade. Hematokrit (röda blodkropparnas andel i blodet räknat i procent) och 

hemoglobinvärden sjönk (Mauritz et al., 2002).  

 

I Huβmann et al., 2011 studie, hade de patienter som fick ≥ 2000 ml intravenös vätska (stora-

volymer) sämre blodvärden än de patienter som fick ≤1500 ml intravenös vätska (små-

volymer). Hemoglobinvärdet var lägre för de patienter som fick ≥2000 ml intravenös vätska 

och de behövde flera enheter blod (små-volym; 6,9 enheter ± 7,8 enheter, stora-volymer; 9,2 

enheter ± 9,6 enheter; p=0,001). Procentuellt fick flera i gruppen som gavs ≥2000 ml över 10 

enheter blod (små-volymer; 21,5 %, stora-volymer; 32,5 %; p≤0,001). Detta gällde även färsk 

frusen plasma (små-volymer; 3,3 enheter, stora-volymer; 4,6 enheter; p≤0,001). Studien fann 

ett möjligt samband mellan lång transporttid och ökad mängd administrerad intravenös 

vätska, som ledde till sämre hemoglobinvärden vid ankomsten till sjukhuset (Huβmann et al., 

2011). Även Hussmann et als. (2012) studie visade att de patienter som fick ≥ 1501 ml 

intravenös vätska (stora-volymer) hade lägre hemoglobinvärden än de patienter som fick ≤ 

1500 ml intravenös vätska (små-volymer) och dessa patienter behövde flera enheter blod 

(små-volymer: 7 enheter; stora-volymer: 8,3 enheter). 

 

Koagulopati 

 

Syftet med Wafaisade et al. (2010) studie var att fastställa riskfaktorer som bidrog till akut 

koagulopati hos traumapatienter. Resultatet i deras studie visade att av 1987 traumapatienter 

hade 718 (36,1 %) stycken koagulopati vid ankomsten till akutmottagningen. Patienterna med 

koagulopati var svårare skadade och hade högre skadans svårighetsgrads poäng (ISS 36 

kontra ISS 21; p<0,0001). De fysiologiska värdena och laboratorievärdena var påverkade hos 

patienter med koagulopati både vid skadeplatsen och vid ankomsten till sjukhuset 

(hemoglobin 9,5 kontra 12,4 g/dl; systoliskt blodtryck vid akutmottagningen var 112 mmHg 

kontra 126 mmHg; båda p<0,0001). Patienter med koagulopati vid ankomsten till 

akutmottagningen behövde betydligt flera transfusioner av röda blodkroppar samt massiva 

blodtransfusioner (> 10 enheter) under sjukhusvistelsen. Akut koagulopati efter svårt trauma 

var associerad med längre IVA/sjukhusvistelse och ökad morbiditet och mortalitet. Total 



12	  

sjukhusmortalitet var 26 % i koagulopatigruppen jämfört med 9 % patienter utan koagulopati 

(p<0,0001). Studien visade att riskfaktorer för akut koagulopati var skadans svårighetsgrad, 

basöverskott, kroppstemperatur ≤ 35 °C, chock på skadeplats och/eller vid ankomst till 

akutmottagningen (definierad som hypotension med SBT ≤ 90 mmHg), förhållandet mellan 

prehospital intravenöslösning kolloida:kristalloida ≥1:2 och mängden intravenös vätska 

≥3000 ml (Wafaisade et al., 2010). Greuters et al. (2011) studerade förekomsten och 

tidsförloppet för utveckling av koagulopati hos patienter med isolerad traumatisk hjärnskada 

och hur koagulationsrubbningen påverkade utgången för dessa patienter. Av 107 patienterna, 

hade 26 stycken koagulopati vid ankomsten till sjukhuset. Deras studie visade att patienter 

med koagulopati fick mera prehospital vätska (0.98 ± 1.00 liter kontra 0.53 ± 0.55 liter; P = 

0.01) jämfört med patienter utan koagulationsrubbningar (Greuters et al., 2011).  

 

Syftet med Maegele et al. (2007) studie var ta reda på (a) till vilken utsträckning koagulopati 

var påvisat vid ankomsten till akutmottagningen och om förekomsten var associerat med (b) 

mängden prehospitalt administrerad intravenös vätska, (c) skadans omfattning och (d) 

försämrat utgång och mortalitet. Studien visade att koagulopati var påvisat hos 2989 (34,2 %) 

patienter. Männen var mera drabbade än kvinnorna (72,5 % kontra 27,5 %) och i 96 % av 

fallen var skademekanismen trubbigt trauma. Under den prehospitala vårdtiden var 

medelmängden intravenös vätska administrerad 2198 ml (kristalloida-kolloida förhållande 

1,6:1) hos patienterna med koagulopati kontra 1372 ml (kristalloida-kolloida förhållande 

2,2:1) hos patienterna utan koagulopati (p< 0,001). Det fanns en ökad förekomst av 

koagulopati med ökad mängd intravenös vätska administrerad prehospitalt. Förekomsten av 

koagulopati vid ankomsten till akutmottagningen observerades hos >40 % av patienterna med 

>2000 ml intravenös vätska, >50 % av patienterna med >3000 ml intravenös vätska och hos 

>70 % av patienterna med >4000 ml intravenös vätska administrerad. Koagulopati förekom 

också utan massiv intravenös vätskebehandling. Hos 275 (10 %) patienter förekom 

koagulationsrubbning trots att prehospital vätskebehandling var begränsad till maximum 500 

ml intravenös vätska. Trettiotvå patienter med koagulopati fick ingen intravenös vätska under 

den prehospitala vårdtiden. Deras studie visade att traumatisk koagulopati associerades med 

mängden intravenös vätska som administrerades prehospitalt, skadans svårighetsgrad och 

försämrad utgång för patienterna (Maegele et al., 2007). Även Hussmann et al. (2012) fann i 

deras studie att en aggressiv vätskebehandling kunde vara relaterad till tidigt koagulopati. 

Däremot fann inte Bulger et al. (2008) i deras studie, om prehospital vätskebehandling efter 
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trubbigt trauma, att det inte fanns någon betydelsefull skillnad i koagulopatimarkörerna 

mellan grupperna som fick 250 ml RescueFlow (n=110) eller 250 ml Ringers laktat (n=99).  

 

Överlevnad 

 

Talving et al. (2005) fann i deras studie ett starkt samband mellan skadans svårighetsgrad och 

sämre överlevnad. Även Maegele et al. (2007) fann att mortaliteten ökade med skadans 

svårighetsgrad men var generellt högre hos patienter med koagulopati. Tidig sjukhus 

mortalitet (<24 tim) var 13 % hos patienter med koagulopati kontra 1,5 % för patienter utan 

koagulopati; total sjukhus mortalitet var 28 % för patienter med koagulopati kontra 8,4 % för 

patienter utan koagulopati (p< 0,001) (Maegele et al., 2007). 

 

Malvesto & Sousa (2008) identifierade bl.a. volymen vätskeersättning (p<0,05) som en 

positiv effekt för överlevnad hos trafikolyckspatienter. Signifikant sammankoppling för 

överlevnaden sågs vara volymersättning mindre än 1000 ml. Av 175 trafikolyckspatienter, 

fick 63,4 % ≤ 1000 ml Ringers laktat som volymersättare. Av de 111 patienter som fick ≤ 

1000 ml intravenös vätska, överlevde 74 stycken (Malvesto & Sousa, 2008). Lenartova et al. 

(2007) studie visade att ca 12 % av 396 stycken svårt skadade skalltraumapatienter fick mera 

än 1000 ml intravenös vätska och dessa patienter fick de bästa förutsättningarna för 

överlevnad. Administrering av mindre mängd intravenös vätska associerades med något högre 

mortalitetsnivå hos denna patientgrupp (Lenartova et al., 2007). 

 

Dula et al. (2002) studie visade att av 75 patienterna som fick prehospital vätska överlevde 62 

(82 %) stycken utskrivning från sjukhuset och av 75 patienterna som inte fick prehospital 

vätska överlevde 60 (80 %) stycken utskrivning från sjukhuset. I Huβmann et al. (2011) 

studie var den procentuella dödligheten lika mellan grupperna som fick ≥ 2000 ml intravenös 

vätska (stora-volymer) och som fick ≤ 1500 ml intravenös vätska (små-volymer); 22,0 % för 

små-volymer gruppen jämfört med 23,5 % för stora volymer gruppen (p≥0,62). Det 

procentuella antalet patienter som dog inom de första sex timmarna skilde sig inte heller 

märkbart, men procentuellt var det lägre i små-volymer gruppen 7,8 % jämfört med 9,3 % i 

stora-volymer gruppen (p=0,15) (Huβmann et al., 2011). Däremot var antalet patienter som 

avled högre i gruppen som fick ≥ 1501 ml vätska (27,6 %) än i gruppen som fick ≤ 1500 ml 

vätska (22,7 %) i Hussmann et al. (2012) studie. Studien visade att en aggressiv 

vätskebehandling kunde leda till ökad mortalitet (Hussmann et al., 2012).  
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Sanddal et al. (2011) ville undersöka i deras studie hur traumarelaterad mortalitet kunde 

förebyggas samt ta reda på vilka förbättrings områden det fanns för vården av 

traumapatienter. Brister i vården identifierades när det gäller luftvägshantering, 

vätskebehandling och hantering av bröstkorgskador. I den prehospitala fasen hade 130 

stycken av 254 patienter brister i vården och av dessa hade 31 (24 %) stycken patienter brister 

i vården som var relaterad till vätskebehandling (Sanddal et al., 2011). I Stiell et al. (2008) 

studie associerades inte intravenös vätskebehandling som någon fördel för överlevnad hos 

traumapatienter. Haut et al. (2011) studie visade att mortaliteten ökade hos patienter som fick 

intravenös vätska jämfört med patienter som inte fick intravenös vätska (4,8 % kontra 4,5 %, 

p<0,001). I deras studie var prehospital intravenös vätska associerat med högre mortalitet hos 

traumapatienter och gav inte några fördelar för traumapatienternas överlevnad (Haut et al., 

2011).  

 

Överlevnaden under de första 28 dagarna för svårt skadade traumapatienter i hypovolem 

chock, visade ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna som fick hyperton 

saltlösning med dextran (HSD), hyperton saltlösning (HS) eller 0,9 % NaCl lösning (NS); 

74,5 % HSD, 73,0 % HS och 74,4 % NS (Bulger et al., 2011). Däremot fann studien högre 

antal avlidna prehospitalt eller på akutmottagningen hos HS gruppen (HSD: 11,4 %; HS: 12,9 

%; NS: 8 %; p= 0,12). Högre mortalitet observerades i HS gruppen som inte fick någon 

blodtransfusion under de första 24 timmarna och detta kan förklara den tidiga mortaliteten 

just hos patienter som behandlades med HS, dock räckte det inte till någon statistisk 

signifikans (Bulger et al., 2011). I Bulger et al. (2008) studie var överlevnaden från ARDS 

(acute respiratory distress syndrome) under de första 28 dagarna 54 % i HSD gruppen och 64 

% i Ringers laktat gruppen. Mortaliteten under de första 28 dagarna var 29 % för HSD 

gruppen och 22 % för Ringers laktat gruppen (P=0,30). Sextiofem procent (35 av 54 

patienter) avled under de första 48 timmarna efter olycka (Bulger et al., 2008). Cooper et al. 

(2004) fann i deras studie att antalet patienter som överlevde till utskrivning från sjukhuset 

var jämförlig mellan grupperna som fick antingen hyperton lösning eller Ringers laktat 

lösning; (n= 63 [55 %] för hypertonlösninggruppen och n=57 [50 %] för kontrollgruppen med 

Ringers laktat; p= 0,32). Efter sex månader var överlevnaden n=62 (55 %) i hypertonlösning- 

gruppen och n=53 (47 %) i kontrollgruppen (p=0,23) (Cooper et al., 2004).  
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I Lenartova et al. (2007) studie fick ca 5 % av patienterna hyperton lösning efter svårt 

skalltrauma. Deras studie fann inte någon skillnad i utgången mellan patienter som fick 

hyperton vätska och patienter som inte fick hyperton lösning (Lenartova et al., 2007). I 

studien gjord av Brorsson et al. (2011) fick 60 % av patienterna intravenös vätska 

prehospitalt. Majoriteten av patienterna fick kristalloida lösningar. Prehospitalt administrerad 

intravenös vätska påverkade inte utgången för svårskallskadade patienter (Brorsson et al., 

2011). 

 

Tillförsel av intravenös vätska 

 

I Talving et al. (2005) studie användes många olika vätsketyper på skadeplatsen, 74 (73 %) av 

patienterna fick antingen Ringer-acetat (29 %), 0,9 % saltlösning (7 %), dextran 70 (10 %) 

eller hyperton saltlösning/dextran (25 %). Nitton av patienterna (25 %) som hade trubbigt 

trauma fick hyperton saltlösning/dextran och sju av dem (37 %) fick även kristalloida 

lösningar. Studien kunde inte finna någon bestämd vätskebehandlingsplan för patienter med 

trubbig eller penetrerande skador eller anledning till varför så många olika intravenösa 

vätskor användes (Talving et al. 2005).  

 

Lenartova et al., 2007 studie visade att patienterna som inte fick någon intravenös vätska hade 

betydligt högre GCS poäng (mindre än 6 poäng hos 23 % av patienterna, p < 0.05) än 

patienter som fick intravenös vätska (poäng 6 eller mindre i 56-73 % av patienterna). 

Patienter som fick mera än 1000 ml intravenös vätska hade skadans svårighetsgrad (ISS) 37.9 

± 15.6 medan patienter som inte fick någon intravenös vätska hade ISS 21.2 ± 9.7; de som 

fick 100-500 ml intravenös vätska hade en ISS 22.6 ± 9.7 och de som fick 500-1000 ml hade 

ISS 28.0 ± 12.2. Skillnaden i ISS mellan patienter som fick mera än 1000 ml intravenös 

vätska och alla andra patienter var signifikant (p < 0,0001). Studien visade att administrering 

av >1000 ml intravenös vätska var associerat med bättre utgång för traumapatienterna trots att 

dessa patienter var betydligt mera skadade och hade lägre GCS poäng. Utgången var sämst 

för patienter som fick mindre eller ingen intravenös vätska trots att dessa patienter var mindre 

skadade och hade högre GCS poäng (Lenartova et al., 2007). I Haut et al. (2011) studie fick 

patienter som hade en penetrerande skada med större sannolikhet intravenösinfart och 

intravenösvätska än patienter som hade en trubbigt skada. Sannolikheten ökade också om 

patienten hade en svår skallskada eller var för övrigt svårare skadad (Haut et al., 2011).  
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Komplikationer  

 

Huβmann et al. (2011) ville ta reda hur mängden volymersättning påverkade efterförloppet i 

blödningschock, speciellt när det gäller konsekvenser som multiorgansvikt och sepsis. 

Patienterna delades i två grupper ”små-volymer” (≤1500 ml) och ”stora-volymer” (≥2000 ml) 

efter den prehospitalt administrerade mängden vätska (kristalloida och kolloida). Vissa 

parametrar skilde sig mellan grupperna, dessa var ventilationsfria dagar inom de första 30 

dagarna (små-volym: 15,6 dagar, stora-volym: 13,9 dagar; p≤0,001) och IVA fria 

vårddagarna inom de första 30 dagarna (små-volym: 11,5 dagar, stora-volym: 10,1 dagar; 

p≤0,001). Förekomsten av sepsis och organsvikt var högre hos patienter som erhöll ≥ 2000 ml 

vätska (sepsis; små-volymer 13,8 %, stora-volymer 18,6 %, organsvikt; små-volymer 53,4 %, 

stora-volymer 60,1 %). Förekomsten av multiorgansvikt skilde sig inte märkbart mellan 

grupperna (små-volymer 36,0 %, stora-volymer 39,2 %). Behandlingskostnaderna var högre 

för stora-volymergruppen (Huβmann et al., 2011). Även Hussmann et al. (2012) delade in 

deltagarna i två grupper efter den prehospitalt givna vätskemängden, dessa var ”små-

volymer” (≤ 1500 ml) grupp med 948 patienter och ”stora-volymer” (≥ 1501 ml) grupp med 

948 patienter. Vissa parametrar skilde sig mellan grupperna: ventilationsfria dagar under de 

första 30 dagarna (små-volymer: 14,1; stora-volymer: 12;9; p=0,03) och IVA fria dagar under 

de första 30 dagar (små-volymer: 10,2; stora-volymer: 9,1; p= 0,02).  Förekomsten av sepsis, 

organ svikt och multiorgansvikt skilde sig inte signifikant mellan grupperna (Hussmann et al., 

2012). Lairet et al. (2012) fann i deras studie att fyra av femton (26,7 %) patienter, som fick 

intravenös vätska prehospitalt diagnostiserades med akut njursvikt. Resten av patienterna, 28 

stycken av 48 (58,3 %) fick inte någon intravenös vätska och nio (47,4 %) av dessa 

diagnostiserades med akut njursvikt. I jämförelse mellan grupperna som fick intravenös 

vätska och de som inte fick någon intravenös vätska var ingen statistisk signifikans funnen 

bl.a. när det gäller akut njursvikt (Lairet et al., 2012). Bulger et al. (2011) fann inga skillnader 

när det gällde organsvikt eller nosokomial infektion mellan grupperna som fick intravenös 

vätskebehandling, antingen med hyperton saltlösning med dextran, 7,5 % NaCl lösning eller 

0,9 % NaCl lösning. 

 

I Maegele et al. (2007) studie utvecklade 29 % av alla patienter med koagulopati multiorgan- 

svikt under deras senare del av sjukhusvistelsen jämfört med 12 % i gruppen utan koagulopati 

(p< 0,001). Den totala tiden i ventilationsmaskin samt IVA vårdtiden och sjukhusvistelsen var 

generellt längre för patienter med koagulopati än patienter utan koagulopati vid ankomsten till 
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sjukhuset (mekaniskventilation: 10 dagar kontra 6,5 dagar; IVA vårdtiden: 15 dagar kontra 11 

dagar; sjukhus vistelse: 33 dagar kontra 26 dagar; alla p< 0,001) (Maegele et al., 2007). 

Farkash et al. (2002) studie kunde inte visa någon korrelation mellan kroppstemperatur, 

koagulationsvärden mätta vid ankomst till sjukhuset och den prehospitala vätskemängden. 

Ingen korrelation fanns mellan kroppstemperatur vid ankomsten till sjukhuset och den 

prehospitala tiden eller mellan den prehospitala vätskemängden och den prehospitala tiden. 

Medelmängden vätska som gavs i denna studie var ca 2,5 L (Farkash et al., 2002).  

 

Madigan, Kemp, Johnson & Cotton (2008) ville i sin studie identifiera riskfaktorer för att 

utveckla sekundär abdominellt kompartmentsyndrom efter trauma. Deras studie visade att 

patienter som utvecklade sekundär abdominellt kompartmentsyndrom fick betydligt mera 

kristalloida lösningar och blodprodukter under alla vårdtillfällen. Under den prehospitala 

tiden fick dessa patienter mera kristalloida lösningar jämfört med kontrollgruppen (2,69 L 

kontra 1,29 L, p<0,0001). Deras studie identifierade kristalloida lösningar som gavs 

prehospitalt och på akutmottagningen som orsak till utveckling av sekundär abdominellt 

kompartmentsyndrom. Tjugonio patienter av 48 med sekundär abdominellt 

kompartmentsyndrom dog på sjukhuset medan kontrollgruppen hade endast en som dog (60 

% kontra 2 %, p<0,0001). Gruppen med sekundär abdominellt kompartmentsyndrom hade 

också flera IVA vårddagar (8,48 dagar kontra 2,33 dagar, p< 0,0001) och flera dagar i 

ventilator (7,46 kontra 1,02, p<0,0001) (Madigan et al., 2008). 

 

Diskussion 

 
Den prehospitala vårdtiden var längre för patienterna som fick intravenös vätskebehandling 

prehospitalt. Den prehospitala vätskebehandlingen höjde blodtrycket hos traumapatienterna. 

Traumapatienternas blodvärden påverkades om stora-volymer intravenös vätska gavs 

prehospitalt samt om hypertona saltlösning användes. Stora-volymer intravenös vätska ledde 

också till koagulationsrubbningar. Flera komplikationer i form av sepsis, organsvikt och 

sekundär abdominal kompartment syndrom sågs hos patienter som fick stora-volymer vätska, 

dessa patienter behövde även flera dagar i ventilator och flera IVA vårddagar. Hypotension (≤ 

70 mmHg) på skadeplats, skadanssvårighetsgrad och koagulopati ökade mortaliteten hos 

traumapatienterna. 
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet från denna studie visade att traumapatienter behöver snabbt komma till sjukhuset 

för vård och flera studier stödjer en snabb avtransport från skadeplatsen, där den inledande 

vätskebehandlingen startas under transporten och inte hindrar transportstarten (Lairet et al., 

2012; Stiell et al., 2008; Farkash et al., 2002). I Talving et al. (2005) studie startades 

vätskebehandlingen på skadeplats hos de flesta hypotensiva traumapatienterna. Det visade sig 

att tidig etablerad intravenös infart och start av intravenös vätska på skadeplatsen tog tid och 

detta tillsammans med transporttiden, kunde vara en förklaring till varför stora mängder 

intravenös vätska gavs till patienterna prehospitalt (Talving et al., 2005). Den prehospitala 

sammanlagda vårdtiden blev längre för patienter som fick intravenös vätskebehandling och 

ledde till ökad mängd intravenöst administrerad vätska (Lairet et al., 2012; Huβmann et al., 

2011; Dula et al., 2002). Däremot visade Brorsson et al. (2011) studie att 50 % av patienter 

med svårskalltrauma hade en prehospital tid som var >60 min. Dessa patienter tog inte skada 

av en förlängd ´golden hour´. Även Cooper et al. (2004) fann att en transporttid som var >60 

min eller <60 min inte påverkade utgången för skalltraumapatienter. 

 

Påtaglig hypotension (SBT < 70 mmHg) på olycksplatsen ökade mortaliteten (Talving et al., 

2005) däremot visade sig att prehospital hypotension hos skalltraumapatienter inte påverkade 

resultatet för dessa patienter (Brorsson et al., 2011). Att tillåta en viss hypotension och 

begränsa mängden vätskeersättning prehospitalt hade en positiv effekt för traumapatienter 

med svår blödning (Hussmann et al., 2012; Huβmann et al. 2011). En pågående chock (enligt 

definition SBT ≤ 90 mmHg vid olycksplatsen och vid akutmottagningen) var förknippad med 

nästan tre gånger större risk för att utveckla koagulopati (Wafaisade et al., 2010). Prehospital 

vätskebehandling vid trubbigt trauma hos patienter med systoliskt blodtryck ≤ 90 mmHg 

ökade sannolikheten för att uppnå systoliskt blodtryck >100 mmHg vid ankomsten till 

sjukhuset (Dula et al., 2002). Lenartova et al. (2007) fann blodtrycket som viktig indikator för 

att prehospitalt administrera >1000 ml intravenös vätska, men däremot Talving et al. (2005) 

fann däremot inte någon förbestämt vätskebehandlingplan tillgänglig eller att den inte 

användes av den prehospitala personalen i Stockholms län för hypotensiva patienter med olika 

typer av skador. Många olika sorters intravenösa vätskor användes av okänd anledning. Att ge 

hyperton saltlösning med kolloid prehospitalt sågs ha positiv effekt för blodtrycket vid 

ankomsten till sjukhuset (Bulger et al., 2011; Mauritz et al., 2002). Även hyperton saltlösning 
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(7,5 % NaCl) och Ringers laktat korrigerade hypotension hos skalltraumapatienter lika bra 

(Cooper et al., 2004).  

 

Hyperton NaCl med kolloid höjde natrium- och kloridvärdena i serum (Mauritz et al., 2002; 

Bulger et al., 2008; Morrison et al., 2011) och även 7,5 % Nacl lösning och 0,9 % NaCl 

lösning höjde natriumvärdet (Bulger et al., 2011; Cooper et al., 2004). Hyperton NaCl med 

kolloid påverkade även hemoglobinvärdet så att det sjönk (Mauritz et al., 2002) men även 

lång transporttid och ökad mängd administrerad intravenös vätska försämrade 

hemoglobinvärdet (Huβmann et al., 2011; Hussmann et al., 2012). 

 

Det framkom att prehospital intravenös vätska var associerat med högre mortalitet hos 

traumapatienter (Haut et al., 2011) och att intravenös vätskebehandling inte gav några fördelar 

för traumapatienternas överlevnad (Haut et al., 2011; Stiell et al., 2008; Dula et al., 2002). Att 

ge intravenös vätska rutinmässigt till alla traumapatienter är ingenting som borde 

rekommenderas (Haut et al., 2011). Att använda hyperton lösning med dextran, hyperton 

saltlösning eller 0,9 % saltlösning påverkade inte mortaliteten under de första 28 dagarna 

(Bulger et al., 2011). ). Prehospital volymersättning med mindre än 1000 ml vätska var en 

skyddandefaktor för trafikolyckspatienter (Malvesto & Sousa, 2008). Däremot visade fynden 

från Lenartova et al. (2007) studie att patienter som fick mera än 1000 ml vätska hade bäst 

utgång, även fast dessa patienter var betydligt mer skadade och hade lägre GCS poäng. 

Utgången var sämst för patienter som fick mindre eller ingen intravenös vätska alls, trots att 

dessa patienter var mindre skadade och hade högre GCS poäng. Mortaliteten skilde sig inte 

mellan traumapatientgrupper som fick >2000 ml intravenös vätska eller ≤1500 ml intravenös 

vätska (Huβmann et al., 2011). 

 

Wafaisade et al. (2010) observerade en sammankoppling mellan koagulopati och mängden 

prehospital intravenös vätska ≥3000 ml vid ankomst till akutmottagningen. Intravenös vätska 

är en viktig komponent för att främja syrgastransport och vävnadsperfusion, men det 

traditionella förhållningssättet att omedelbart ge vätska med två liter isotona kristalloider kan 

förvärra koagulopatin. Ökad mängd intravenös vätska sågs ha ett samband som ledde till 

koagulationsrubbning vid ankomsten till sjukhuset (Hussmann et al., 2012; Greuters et al., 

2011; Maegele et al., 2007)  
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Administrering av intravenös vätska påverkades av hur svårt skadat patienten var eller hur 

svår skallskada patienten hade (Lenortova et al., 2007; Haut et al., 2011) och om patienten 

hade en penetrerande skada (Haut et al. 2011). 

 

Madigan et al. (2008) förespråkade inte för stora mängder prehospitalt administrerad 

intravenös vätska. Utan administrering av stora volymer kristalloida sågs vara en av de största 

orsakerna för utveckling av sekundär abdominellt kompartment-syndrom. För att minska 

risken bör fokus vara att minimalisera vätsketillförseln före ankomsten till sjukhuset. 

Förekomsten av sepsis och organsvikt var högre hos patienter som fick ≥2000 ml intravenös 

vätska än hos patienter som fick ≤1500 ml intravenös vätska (Huβmann et al., 2011), däremot 

skilde sig förekomsten av sepsis, organsvikt och multiorgansvikt mellan grupper som fick 

≤1500 ml intravenös vätska eller ≥1501 ml intravenös vätska (Hussmann et al., 2012). Inga 

skillnader fanns när det gäller organsvikt och nosokomiala infektioner mellan grupper som 

fick hyperton lösning med dextran, hyperton saltlösning eller 0,9 % saltlösning (Bulger et al., 

2011). Däremot visade det sig att flera patienter med koagulopati utvecklade multiorgansvikt 

vid ankomsten till sjukhuset (Maegaele et al., 2007). 

 

Metoddiskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka fördelar och nackdelar med prehospital 

vätskebehandling av hypovolema traumapatienter. Till studien användes 21 stycken 

kvantitativa artiklar om prehospital vätskebehandling. Studierna gjorda på djur uteslöts från 

denna litteraturstudie eftersom dessa studier inte ansågs vara relevanta till syftet med denna 

studie. Syftet med studien har uppnåtts, både fördelar och nackdelar av vätskebehandling har 

identifierats. Nedan redovisas studiens svagheter, styrkor och trovärdighet. 

 

Svagheter  

 

Datasökningen gjordes på Cinahl, Medline (Ovid) och PubMed. Genom att endast artiklar 

som har varit möjligt att ladda ner från dessa databaser kan flera relevanta artiklar kunnat gås 

miste om, vilket ses som en svaghet för denna studie. Till studien har artiklar som har handlat 

om prehospital vätskebehandling används utan att specificera den prehospitala personalens 

kompetens vilket kan ha påverkat beslutet om att starta vätskebehandlingen.  

 



21	  

Styrkor  

 

Till denna studie har endast artiklar som inte har varit äldre en tio år används. Som en styrka 

till studien anses vara att 16 av dessa artiklar inte har varit äldre än fem år och därmed ger 

färsk vetenskaplig kunskap och gör att studien baserar på aktuell forskning. Endast artiklar 

som handlar om prehospital vätskebehandling, där vätskebehandlingen har startats antingen 

på skadeplats eller under transport, har använts. Detta gör att syftet med studien har uppnåtts. 

 

Trovärdighet 

 

En modifierad form av Forsberg & Wengströms (2003) checklista för kvantitativa artiklar 

(Bilaga 1) skapades för kvalitetsvärdering av artiklarna. En matris (Bilaga 2) skapades för 

validering av data. För att inte gå miste om något av innehållet i artiklarna, lästes artiklarna 

flera gånger. 

 

Konklusion  

 

Denna studie visade att en fördel med att ge intravenös vätska prehospitalt till traumapatienter 

var att blodtrycket höjdes vid ankomsten till sjukhuset. Nackdelar var däremot 

konsekvenserna som vätskebehandlingen ledde till. Ankomsttiden till akutmottagningen 

påverkades och blev längre om behandlingen startades redan på skadeplats. Större mängder 

intravenös vätska ledde till koagulationsrubbningar och påverkade eftervården av dessa 

patienter. Hypertona lösningar med kolloid eller utan kolloid påverkade blodvärdena. 

Prioriteringen bör läggas på snabb transport till sjukhuset och start av intravenös 

vätskebehandling ska ske under transporten med en måttlig mängd intravenös vätska. 

 

Klinisk relevans 

 

Vid trauma och all prehospital vård startas bedömning med att se till att patienten har fri 

luftväg, adekvat andning och tillfredställande cirkulation. För att säkerställa cirkulationen ska 

tecken på blödningschock upptäckas tidigt och en behandling för att ersätta den förlorade 

mängden blod ska startas. De prehospitala vätskorna som använd har ingen syrebindande 

förmåga men de klarar av att höja blodtrycket tillfälligt tills patientens har kommit till 
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sjukhusvård. Denna litteraturstudie visar hur den prehospitala vätskebehandlingen påverkar 

hypovolema traumapatienter. 

 

Förslag för vidare forskning 

 

För framtida forskning vore intressant göra en jämförelse mellan kristalloida och kolloida 

lösningar och trubbigt trauma jämfört med penetrerande skada, det finns väldigt lite forskning 

gjort på penetrerande skador hos människor. Vore också intressant att ta reda på vilka grunder 

vätskebehandling startas hos traumapatienterna och om ambulanspersonalen väljer att starta 

vätskebehandling redan på skadeplats eller under transport. 
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Vätsketerapi av hypovolema trauma patienter 
Datum: 2012-03-09 
 
Mallen är skapat efter Forsberg & Wengström (2003) för att validera kvantitativa artiklarnas 
vetenskapliga styrka. 
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