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Brorsson, C., 
Rodling-
Wahlström, 
M., 
Olivecrona, 
M., Koskinen, 
L-O.D. & 
Naredi, S. 
2011 
Sverige 

Redogöra hur negativa 
faktorerna påverkade resultatet 
efter skalltrauma. Negativa 
faktorer var förlängd prehospital 
tid definierad som >60 min, 
sekundär hänvisning till nivå 1 
traumasjukhus, hypoxi 
definierad som syresättning 
(SaO2) <95 %, hypotension 
definierad som systolisk 
blodtryck (SBP) < 90 mmHg 
och hyperventilation definierad 
som end-tidal koldioxid 
(ETCO2) < 4,5 kPa innan 
ankomst till en nivå 1 
traumasjukhus. 

Datainsamling: 
Ambulansjournaler och 
patientjournaler från sjukhuset. 
Dataanalys: PRISM Graph Pad 
version 5.0b. 

48 patienter. Intravenös vätska gavs till 26/48 (54 %) patienterna. 
Ringer-Acetat gavs till 22/26 (85 %) patienterna, fyra av 
patienterna fick andra vätskor. Dessa var RescueFlow, 
Plasmodex, isotonisk saltlösning eller kombination av 
dessa. Av tio patienter med prehospital hypotension, var 
sex stycken fortfarande hypotensiva vid ankomsten till 
sjukhuset. Studien visade att det inte fanns någon 
statistiskt signifikant skillnad som påverkade resultatet 
positivt eller negativt, när det gäller den totala 
prehospitala tiden mera eller mindre än 60 minuter, 
prehospitalt administrerad vätska, ihållande hypoxi eller 
hypotension vid ankomst till sjukhuset. 
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Bulger, E.M., 
Jurkovich, 
G.J., Nathens, 
A.B., Copass, 
M.K., 
Hanson, S., 
Cooper, C., 
Liu, P-Y., 
Neff, M., 
Awan, A.B., 
Warner, K. & 
Maier, R.V. 
2008 
USA 

Ta reda på om hyperton vätska 
med dextran minskar risken för 
inflammatorisk organsvikt hos 
patienter med hypovolem chock 
efter trubbigt trauma. 

Datainsamling: Patienter med 
trubbigt trauma och med 
prehospital systoliskt blodtryck ≤ 
90 mmHg valdes slumpmässigt 
till att erhålla antingen 250 ml 
bolus av HSD eller 250 ml 
Ringers laktat som initial vätska. 
Mätvärden registrerades och 
analyserades. 
Dataanalys: För jämförelse av 
data och skadans svårighet mellan 
grupperna X2 användes för att 
kategorisera variabler, t-test eller 
Wilcoxon test för konstanta 
variabler. 

209 trubbigt 
trauma 
patienter med 
prehospital 
systoliskt 
blodtryck ≤ 90 
mmHg. 

Ca 22 % av patienterna i HSD gruppen och 15 % i LRS 
gruppen (P=.22) behövde massiva blodtransfusioner. 
Patienterna i HSD gruppen behöll sitt blodtryck bättre i 
akuten, deras serum natrium värdet var förhöjt jämfört 
med LRS gruppen. Ingen skillnad fanns i koagulopati 
markörerna. ARDS fria överlevnaden var 54 % i HSD 
gruppen och 64 % i LRS gruppen och mortalitet under 
de första 28 dagarna var 29 % för HSD gruppen och 22 
% för LRS grupp (P=.30). Sextiofem procent (35 av 54) 
av dödsfall inträffade under de första 48 timmarna efter 
olycka. 
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Bulger, E.M., 
May, S., 
Kerby, J.D., 
Emerson, S., 
Stiell, J.G., 
Schreiber, 
M.A., Brasel, 
K.J., 
Tisherman, 
S.A., 
Coimbra, R., 
Rizoli, S., 
Minei, J.P., 
Hata, J.S., 
Sopko, G., 
Evans, D.C. 
& Hoyt, D.B. 
2011 
Canada/USA 

Ta reda på om den prehospitalt 
administrerade hypertona 
lösningen skulle förbättra 
överlevnad efter svår skada med 
blödnings chock. 

Datainsamling: Prehospital gavs 
som initialvätska 7.5 % 
saltlösning (hyperton saltlösning, 
HS) eller 7.5 % saltlösning per 6 
% dextran 70 (HSD) eller 0.9 % 
saltlösning (NS) slumpmässigt till 
patienterna med blödningschock, 
protokoll fördes som sedan 
analyserades.  
Dataanalys: Statistisk mjukvara 
som användes innefattade SAS 
v.9.2 (SAS Institute, Cary, NC) 
och S-plus v.7.0 (Tibco Spotfire, 
Sommarville, MA). 

853 patienter. En höjning av natriumnivån i serum observerades. 
Lägre hemoglobinvärde observerades hos hyperton 
saltlösning (HS) gruppen. Ingen signifikant skillnad i 
överlevnad de första 28 dagarna mellan grupperna 
förekom, liksom ingen skillnad i organsvikt eller 
sjukhussjuka. Flera avlidna prehospitalt och på 
akutmottagningen förekom hos HS gruppen (HSD: 11,4 
%; HS: 12,9 %; NS: 8 %; p= 0,12). 
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Cooper, D.J., 
Myles, P.S., 
McDermott, 
F.T., Murray, 
L.J., Laidlaw, 
J., Cooper, G., 
Tremayne, 
A.B., 
Bernard, S.S. 
& Ponsford, J. 
2004 
Australien 

Ta reda på om den prehospitala 
vätskebehandlingen med 
intravenös hyperton vätska 
förbättrade långsiktigt den 
neurologiska resultatet hos 
patienter med svår skalltrauma 
jämfört med behandling med 
traditionell vätska, Ringers 
laktat lösning. 

Datainsamling: Patienterna 
valdes slumpmässigt och erhöll 
snabb intravenös infusion 
alltingen 250 ml 7,5 % saltlösning 
(n=114) eller 250 ml Ringers 
laktat (n=115). Efter 3 till 6 
månader intervjuades patienterna. 
Dataanalys: statistisk analys 
genomfördes med SPSS för 
Windows, version 11.1 (SPSS Inc, 
Chicago, Ill). 

229 patienter. Patienter som fick HTS hade högre natrium och klor 
värden i serum jämfört med gruppen som fick Ringers 
laktat. Skillnaden fortsatte ca 12 tim. Prehospital 
hypotension korrigerades i båda grupperna och vid 
ankomst till sjukhuset fanns ingen skillnad i systoliskt 
blodtryck. Antalet som överlevde till utskrivning från 
sjukhuset (n= 63 [55 %] för hyperton lösninggruppen 
och n=57 [50 %] för kontroll gruppen; p= 0,32). Ingen 
signifikant fördel med hyperton lösning för patienterna 
med mindre svår skalltrauma enligt GCS poäng 5 till 8 
(n= 101, p=0,48); för patienterna med kortare (<60 min; 
n=95, p=0,26) eller längre (>60 min; n=122, p=0,86) 
transporttid från skadeplats till sjukhuset; eller för 
patienterna som behandlades med endast kristalloida 
lösningar (n=96, p=0,85) när det gäller GOSE (Glasgow 
Outcome Score) sex månader efter skadan. 
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Dula, D., 
Wood, G.C., 
Rejmer, A.R., 
Starr, M. & 
Leicht, M. 
2002 
USA 

Jämföra trubbigt trauma 
patienter med systoliskt blod 
tryck ≤90 mmHg som fick 
prehospital intravenös vätska 
med patienter som inte fick 
prehospital intravenös vätska. 

Datainsamling: Journaler från 
Pennsylvania Trauma Systems 
Foundation. 
Dataanalys: För att analysera all 
data användes SAS 8.1 (Statistical 
Analysis Systems, Cary, NC). 

Sammanlagt 
150 patienter, 
varav 75 fick 
prehospital 
vätska och 75 
fick inte 
prehospital 
vätska. 

Tiden innan patienten kom till akuten var märkbart 
längre för gruppen som fick vätska (18,6 min, SD= 10,3 
jämfört med 14,5 min, SD = 6,2; p =0,010). Patienter 
som fick intravenös vätska hade troligen ett systoliskt 
blodtryck >100 mmHg vid ankomsten till 
akutmottagningen. Av de som fick prehospital 
intravenös vätska 62 (82 %) stycken överlevde 
utskrivning från sjukhuset och av 75 patienter som inte 
fick prehospital intravenös vätska 60 (80 %) stycken 
överlevde utskrivning från sjukhuset. 
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Farkash, U., 
Lynn, M., 
Scope, A., 
Maor, R., 
Turchin, N., 
Sverdlik, B. 
& Eldad, A. 
2002 
Israel 

Ta reda på den prehospitala 
vätskebehandlingens påverkan i 
kroppstemperatur och 
koagulation vid militära strids 
olyckor. 

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: Statistisk analys 
genomfördes med Microsoft Excel 
och SAS statistical software. 
 

84 patienter. Alla deltagare fick vätskebehandling innan de anlände 
till sjukhuset, men i 16 fall kunde inte den exakta 
mängden mätas. Kroppstemperaturen togs vid 
ankomsten till akutmottagningen. Studien kunde inte 
visa någon korrelation mellan kroppstemperatur vid 
ankomst till sjukhuset och under den prehospitala tiden 
eller mellan prehospital vätskemängd och prehospitala 
tiden. Medel värdet av vätska som gavs i denna studie 
var ca 2,5 L. 
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Greuters, S., 
van den Berg, 
A., 
Franschman, 
G., Viersen, 
V.A., 
Beishuizen, 
A., 
Peerdeman, 
S.M. & Boer, 
C.  
2011 
Holland 

Studera förekomsten och 
tidslopp av post-traumatiskt 
koagulopati hos patienter med 
isolerad traumatisk hjärnskada 
och hur koagulationsrubbning 
påverkade resultatet. 

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: Data analyserades 
med SPSS 16.0 (SPSS Inc, 
Chicago, IL, USA). 

107 patienter. 26 patienter hade koagulopati vid ankomsten till 
sjukhuset och 81 stycken hade inte. Studien visade att 
patienterna 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.  
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Haut, E.R., 
Kalish, B.T., 
Cotton, B.A., 
Efron, D.T., 
Haider, A.H., 
Stevens, K.A., 
Kieninger, 
A.N, 
Cornwell, 
E.E. & 
Chang, D.C.  
2011 
USA 

Undersöka hur den prehospitalt 
placerade intravenösa katetern 
och vätska tillförseln påverkade 
överlevnaden efter traumatisk 
skada. 

Datainsamling: Patientjournaler 
från National Trauma Data Bank. 
Dataanalys: statistisk analys 
genomfördes med Stata/Multi-
Processor 10.0 (StataCorp, 
College Station, TX). 

776 734 
patienter 

Cirka hälften (49,3 %) av patienterna ingick i prehospital 
IV gruppen. Patienterna hade större sannolikhet att få 
intravenösinfart om de hade en penetrerande skada än en 
trubbig skada. De patienter som fick IV hade större 
sannolikhet att ha en svår skallskada och vara svårare 
skadade. Deras studie visade att patienter som fick 
intravenös vätska hade större sannolikhet att dö än 
patienterna som inte fick intravenös vätska (4,8 % kontra 
4,5 %). Patienter med måttligt till svåra skador visade 
betydligt högre mortalitet vid administrering av 
intravenös vätska. 
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Huβmann, B., 
Lefering, R., 
Taeger, G., 
Waydhas, C., 
Ruchholtz, S. 
& 
Lendemans, 
S. 
2011 
Tyskland 

Ta reda på om mängden 
volymersättning hade 
konsekvenser för efter förloppet 
i blödningschock när det gäller 
multiorgansvikt och sepsis. 

Datainsamling: Patientjournaler, 
där anonymiteten garanterades för 
deltagarna och för deltagande 
sjukhus. 
Dataanalys: Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS; 
version 15, Chicago, IL, USA). 

Sammanlagt 
2702 
patienter. 
Varav 1351 
fick ≤ 1500 ml 
vätska och 
1351 fick ≥ 
2000 ml 
vätska. 

Ingen märkbar skillnad i blodtrycket mätt på 
olycksplatsen fanns mellan grupperna. Parametrarna för 
cirkulation var lika mellan båda patientgrupperna. 
Patienter som fick stora-volymer vätska hade sämre 
blodvärden. Patienter i stora-volymer gruppen erhöll flera 
enheter blod och färsk frusen plasma. Tiden för 
ankomsten till akuten var längre för stora-volymer 
gruppen. Patienter som fick operativbehandling var högre 
i ”små volymer” (≤1500 ml) gruppen (små-volym: 95,8 
%, stora-volym: 94 %; p≤0,036). IVA vårddagarna, den 
totala vårdtiden och det totala antalet dagar intuberat var 
lika i båda grupperna. 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 stora 
volymer. Dödligheten var lika mellan båda grupperna 
22,0 % jämfört med 23,5 % (p≥0,62). Antalet patienter 
som dog inom de första sex timmarna skilde sig inte 
märkbart, i små-volym gruppen 7,8 % jämfört med 9,3 % 
i stora-volym gruppen (p=0,15). Behandlings kostnaderna 
var högre för stora volymer gruppen. 
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Hussman, B., 
Lefering, R., 
Waydhas, C., 
Touma, A., 
Kauther, 
M.D., 
Ruchholtz, S. 
& 
Lendemans, 
S.  
2011 
Tyskland 

Fastställa den prehospitala 
vätsketerapins påverkan i 
slutresultatet efter vården av 
svårt skadade traumapatienter. 

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: Till analysen av data 
användes Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS; 
version 17, Chicago, IL, USA). 

1896 
patienter. 

Deltagarna delades i två grupper efter den prehospitalt 
givna vätskemängden, ”små-volym” (≤ 1500 ml) grupp 
med 948 patienter och ”stora-volym” (≥ 1501 ml) grupp 
med 948 patienter. Mindre mängd vätska gavs till små-
volym gruppen (genomsnitt 1 109,8 ml) än till stora-
volym gruppen (genomsnitt 2 648,5 ml). Patienterna i 
stora-volym gruppen fick kombination av kristalloida, 
kolloida och hyperonkotiska lösningar. Patienterna i 
stora-volym gruppen hade lägre systoliskt blodtryck 
(små-volym: 112,1 mmHg; stora-volym: 108,8 mmHg) 
vid olycksplatsen. Vid ankomst till sjukhuset fanns det 
inte någon signifikant skillnad mellan grupper när det 
gäller blodtrycket. Patienterna som tillhörde till ”stora-
volym” gruppen hade betydligt lägre blodvärden. 
Hemoglobin värdet var lägre i den här gruppen. Antalet 
patienter som dog var högre i stora-volym gruppen (27,6 
%) än i små-volym (22,7 %). Ökad mortalitet (ca 4 %) 
framstod inom 6 timmar efter ankomsten till sjukhuset. 
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Lairet, K.F., 
Lairet, J.R., 
King, B.T., 
Renz, E.M. & 
Blackbourne, 
L.H. 
2012 
USA 

Tillhandahålla en beskrivande 
studie om prehospital hantering 
av brännskador i stridsområden. 

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: Jämförelser mellan 
grupperna analyserades genom att 
använda student´s t-test 
(ventilator fria dagar) eller chi-
square test (jämförelse av 
resterande resultat). 
 

48 patienter. Tjugo stycken av 48 skadade fick intravenös vätska. 
Medeltiden för transport av de patienter som fick vätska 
var 43.1 min (spann mellan 28 till 75 min). Av de 
patienter som inte fick intravenös vätska fanns 
transporttiden antecknad för 57,1 %, med medeltid 26,9 
minuter (spann 7 till 60 min). Patienter som fick 
intravenös vätska hade längre transport tid än de som inte 
fick intravenös vätska (43,1 min kontra 26,9 min). Fyra 
av femton (26,7 %) som fick intravenös vätska 
diagnostiserades med akut njursvikt. Resten 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.   
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Lenartova, L., 
Janciak, I., 
Wilbacher, I., 
Rusnak, M. & 
Mauritz, W. 
2007 
Österrike 

Beskriva prehospital status och 
behandling av patienter med 
svår skalltrauma i Österrike. 

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: Logistisk regression 
för att testa resultatet från olika 
variabler och deras 
sammankoppling. Analyserna 
gjordes genom att använda 
standard beskrivande statistik. 

396 patienter. Ca 12 % av 396 patienterna fick mera än 1000 ml 
intravenös vätska. Administrering av mindre mängd 
intravenös vätska associerades med något högre 
mortalitetsnivå. De patienter som inte fick någon 
intravenös vätska hade betydligt bättre GCS poäng 
(mindre än poäng 6 i 23 %, p < 0.05) än patienterna 
som fick intravenös vätska (poäng 6 eller mindre i 56-
73 %). En viktig beslutsfaktor för att använda 
intravenös vätska var systoliskt blodtryck; 50 % av 
patienterna som fick mera än 1000 ml intravenös 
vätska, hade systoliskt blodtryck under 110 mmHg, 
medan nivån var lägre (0-28 %) för de patienter som 
inte fick någon intravenös vätska alls eller endast lite 
vätska (p < 0.01). De patienter som fick mer än 1000 
ml intravenös vätska hade en 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 patienterna var signifikant (p < 0.0001). 
De patienter som fick mera än 1000 ml intravenös 
vätska hade en mortalitetsnivå på 54 % och deras 
utgång var betydligt bättre än det som var förmodat. Ca 
5 % av patienterna fick hyperton vätska och det fanns 
ingen skillnad i utgången mellan dessa patienter och 
patienter som inte fick hyperton vätska. Det fanns 
ingen skillnad avseende systoliskt blodtryck, ISS eller 
GCS, men patienter som fick hyperton vätska hade 
onormal pupillsida och/eller reaktionsförmåga (p < 
0.05). 
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Madigan, 
M.C., Kemp, 
C.D., 
Johnson, J.C. 
& Cotton, 
B.A.  
2008 
USA 

Identifikation av riskfaktorer för 
att utveckla sekundär abdominal 
kompartmentsyndrom. 

Datainsamling: Journaler från 
Vanderbilt University Medical 
Center. 
Dataanalys: Statistisk analys 
genomfördes med STATA 
statistical software suite (version 
8.2, StataCorp, Collage Station, 
TX). 

48 patienter 
med utvecklad 
abdominal 
kompartment 
syndrom och 
48 patienter i 
en 
kontrollgrupp. 

De patienterna som utvecklade sekundär abdominal 
kompartment syndrom fick betydligt mera kristalloida 
lösningar och blodprodukter under alla vårdtillfällen. 
Under den prehospitala tiden fick dessa patienter mera 
kristalloida (2,69 L vs 1,29 L p<0,0001). Studien 
identifierade kristalloida lösningar som gavs 
prehospitalt och på akutmottagningen som orsak till 
utveckling av sekundär abdominal kompartment 
syndrom. Tjugonio av 48 patienter med sekundär 
abdominal kompartment syndrom dog på sjukhuset 
medan kontrollgruppen hade endast en som dog (60 % 
kontra 2 %, p<0,0001). Gruppen med sekundär 
abdominal kompartment syndrom hade också flera 
IVA dagar (8,48 dagar kontra 2,33 dagar, p< 0,0001), 
flera dagar i ventilator (7,46 kontra 1,02, p<0,0001). 
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Deltagare Resultat Styrka 
Poäng 

Maegele, M., 
Lefering, R., 
Yucel, N., 
Tjardes, T., 
Rixen, D., 
Paffrath, T., 
Simanski, C., 
Neugebauer, 
E. & 
Bouillon, B. 
2007 
Tyskland 

Ta reda på (a) till vilken 
utsträckning var koagulopati var 
påvisat vid ankomsten till 
akutmottagningen och om dess 
förekomst var associerat med 
(b) mängden intravenös vätska 
administrerad prehospitalt, (c) 
skadans omfattning och (d) 
försämrat resultat och 
mortalitet. 

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: All data 
analyserades med standard 
statistical software (SPSS, 
Chicago, Il, USA). 
 

8724 patienter. 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. Det fanns en större 
förekomst av koagulopati med ökad mängd intravenös 
vätska administrerad prehospitalt. Förekomst av 
koagulopati vid ankomsten till akutmottagningen 
observerades hos >40 % av patienterna med >2000 ml, 
>50 % med >3000 ml och hos >70 % med >4000 ml 
administrerad inravenös vätska. Hos 275 (10 %) 
patienter förekom koagulationsrubbning när 
prehospital vätskebehandling var begränsad till 
maximum 500 ml. Trettiotvå patienter med koagulopati 
fick ingen intravenös vätska prehospitalt. Förekomsten 
av koagulopati vid akutmottagningen var associerad 
med försämrat resultat och ökad mortalitet. Tjugonio 
procent av alla patienter med koagulopati utvecklade 
multiorgansvikt under den senare delen av deras 
sjukhusvistelse jämfört med 12 % i gruppen utan 
koagulopati (p< 0,001). Den totala längden för maskin 
ventilation, IVA och sjukhusvistelse var generellt 
längre för patienterna med koagulopati vid ankomsten 
(mekaniskventilation: 10 dagar kontra 6,5 dagar; IVA 
tiden: 15 dagar kontra 11 dagar; sjukhusvistelse: 33 
dagar kontra 26 dagar; alla p< 0,001). Tidig 
sjukhusmortalitet (<24 tim) var 13 % hos patienter med 
koagulopati kontra 1,5 % för patienter utan 
koagulopati; total sjukhusmortalitet var 28 % kontra 
8,4 % (p< 0,001). Mortaliteten ökade med skadans 
svårighetsgrad men var generellt högre hos patienter 
med koagulopati. 
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Malvesto, 
M.A.A. & 
Sousa, 
R.M.C.  
2008 
Brasilien 

Undersökning av de 
prehospitala vårdåtgärdernas 
effekt för överlevnad hos 
trafikolyckspatienter. 

Datainsamling: 
Ambulansjournaler och 
patientjournaler från sjukhus. 
Dataanalys: Kaplain-Meir 
Survival Analysis (KMSA) 
användes för att analysera 
behandlingar som var förknippade 
med överlevnad. Till 
statistiskanalys användes SPSS 
10.0 software. 

175 offer för 
trafikolycka. 

Av 175 trafikolyckaoffer, fick 63,4 % ≤ 1000 ml 
Ringers laktat som volymersättning. Av dessa fick 111 
avlidna som  ≤ 1000 ml vätska, 74 överlevde. Deras 
studie visade att prehospitalvolym ersättning med 
mindre än 1000 ml vätska var en skyddande faktor. 
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Mauritz, W., 
Schimetta, 
W., 
Oberreither, 
S. & Pölz, W. 
2002 
Österrike 

Ta reda på om effekterna av 
prehospitalt ”små-volym” 
använd hyperton NaCl med 
kolloid hade en klinisk relevant 
effekt på homeostasen (jämvikt 
i organen). 

Datainsamling: Bolus dos på ca 
4 ml/kg kroppsvikt, max 250 ml 
gavs inom 2-10 min. Innan och 
efter ”små-volym” behandling 
togs blodprover. Blodtryck, 
hjärtfrekvens och saturation togs 
innan och efter behandling. 
Värdena registrerades och 
analyserades. 
Dataanalys: För statistisk analys 
användes Kendell-Tau b 
korrelations koefficient, 
Wilcoxon`s test, Fisher`s exakt 
test, Mann-Whitney U test. 

100 patienter. Tiden som den prehospitala gruppen behövde för att 
komma till skadeplatsen var 15 min (10-20) och tiden 
från skadeplatsen till akutmottagningen var 42 min (32-
50). Under den här tiden dog två patienter och 
ytterligare nio patienter dog senare (upp till 24 tim efter 
olyckan). Studien visade att förutom att hypeton NaCl 
med kolloid hade högt salthalt, natrium och klorid 
värderna i serum steg måttligt från starten (innan små-
volym behandling) till ankomsten till 
akutmottagningen. Kaliumvärderna var nästan 
oförändrade. Hematokrit (röda blodkropparnas andel i 
blodet räknat i procent) och nivåerna av hemoglobin 
koncentrat sjönk. Patienternas systoliska och 
diastoliska blodtryck steg under undersökningen. Vid 
ankomsten till akutmottagningen hade patienternas 
systoliska blodtryck stigit 30 mmHg (20-50) högre än 
vid starten (P < 0.001) och det diastoliska blodtrycket 
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). Syrgassaturationen 
förbättrades med 5 % (2-9; P < 0.001) under 
transporttiden till akutmottagning. Sjuttiofem procent 
av patienterna fick kolloida lösningar. Mängden som 
gavs var 500 ml (150-1000). Nittionio av 100 patienter 
fick kristalloida lösningar. 
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Morrison, 
L.J., Baker, 
A., Rhind, 
S.G., Kiss, A., 
MacDonald, 
R.D., 
Schwartz, B., 
Perreira, T., 
Simitciu, M., 
Trompeo, A., 
Black, S.E., 
Stuss, D.T. & 
Rizoli, S.B. 
2011 
Canada 

Bedöma möjligheten av att 
utföra en prehospital jämförelse 
mellan hyperton lösning med 
dextran och 0,9 % NaCl lösning 
för skall- och trubbigtrauma 
patienter. 

Datainsamling: 
Behandlingsgruppen fick 250 ml 
HSD och kontrollgruppen fick 
250 ml NS. Vätskorna delades ut 
slumpmässigt till stationerna och 
de prehospitala vårdarna visste 
inte vilken vätska som skulle ges 
förrän förpackningen öppnades. 
De prehospitala vårdarna 
dokumenterade 
patientuppgifterna, transport orsak 
och vital parametrarna. Blodpover 
togs vid ankomsten till akuten. 
Uppgifterna registrerades och 
analyserades. Efter fyra månader 
gjordes en telefonintervju. 
Dataanalys: Framgår inte.     

107 patienter. Femtio patienter valdes slumpmässigt till hyperton 
NaCl med kolloid gruppen och femtiosju till 0,9 % 
NaCl gruppen. Serum natrium var förhöjd i gruppen 
som fick hyperton NaCl med kolloid vid ankomsten till 
akutmottagningen, men ingen av fallen behövde någon 
behandling för deras förhöjda natrium. 
 

16 

Sanddal, T.L., 
Esposito, T.J., 
Whitney, J.R., 
Hartford, D., 
Taillac, P.P., 
Mann, C. & 
Sanddal, N.D. 
2011 
USA 

Undersöka förebyggbarhet av 
trauma relaterat dödlighet och ta 
reda på vilka möjligheter det 
fanns för förbättring av 
traumavård i delstaten Utah. 

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: demokratisk data 
analyserades deskriptivt och 
stratifierad. 

434 patienter. Av 434 patienter dog 173 på skadeplatsen och 254 
transporterades med ambulans till akutmottagningen. 
Otillräcklig vård identifierades när det gäller 
luftvägshantering, vätskebehandling och hantering av 
bröstkorgskador. Av 254 patienter fick 31 patienter 
otillräcklig vård som var relaterad till 
vätskebehandling.  
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Stiell, I.G., 
Nesbitt, L.P., 
Pickett, W., 
Munkley, D., 
Spaite, D.W., 
Banek, J., 
Field, B., 
Luinstra-
Toohey, L., 
Maloney, J., 
Dreyer, J., 
Lyver, M., 
Campeau, T. 
& Wells, G.A. 
2008 
Canada 

Ta reda på hur de prehospitala 
avancerade 
behandlingsprogrammen 
påverkade vårdprocesserna vid 
trauma och hur de påverkade 
mortalitet och morbiditet.  

Datainsamling: Patientjournaler. 
Dataanalys: logistisk regressions 
analys. 

2867 patienter Studien visade sämre överlevnad var förknippad med 
äldre patient och skadans svårighetsgrad. Intubation på 
skadeplats samt intravenös vätskebehandling gjorde 
ingen nytta.  
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Talving, P., 
Pålstedt, J. & 
Riddez, L.  
2005 
Sverige 

Ta reda på hur det prehospitala 
omhändertagandet av 
hypotensiva traumapatienter var 
och granska om 
handlingsplanen för prehospital 
behandlinstid och 
vätskebehandling enligt PHTLS 
(prehospital trauma life support) 
hade blivit omsatt i praktiken.  

Datainsamling: Ambulans- och 
sjukhusjournaler. 
Dataanalys: Logistisk 
regressionsanalys. 

102 patienter Trubbigt trauma var den dominerande mekanismen för 
skada (75 %). Intravenös vätsketerapi startades vid 
skadeplatsen, hos 53 (69 %) patienter med trubbigt 
trauma och 21 (84 %) patienter med penetrerande 
trauma. Fem patienter (24 %) fick hyperton NaCL med 
kolloid och kristalloida lösningar efter penetrerande 
skador. Tiden på skadeplatsen var 19 minuter och 
transporttiden var 11 minuter. En avsevärd hög 
mortalitet sågs hos patienter med hypotension på 
olycksplatsen (systolisk blodtryck <70 mmHg), vilket 
betydde 49 % mortalitet vid trubbigt trauma och 42 % 
mortalitet vid penetrerande trauma. Påtaglig 
hypotension på akutmottagningen efter trubbigt trauma 
hade likartad mortalitet jämfört med mindre 
hypotensiva patienter (SBT ≥ 70 mmHg). Skadans 
svårighetsgrad hade starkt samband med sämre 
överlevnad. Femtiofem (54 %) patienter var 
hypotensiva både vid olycksplatsen samt vid 
ankomsten till sjukhuset. Data indikerade att det inte 
fanns någon förbestämd vätskebehandling tillgänglig.  
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Wafaisade, 
A., Wutzler, 
S., Lefering, 
R., Tjardes, 
T., Banerjee, 
M., Paffrath, 
T., Bouillon, 
B. & 
Maegele, M. 
2010 
Tyskland 

Fastställa riskfaktorer som 
bidrog till akut koagulopati hos 
traumapatienter 

Datainsamling: Anonyma 
patientjournaler från Trauma 
Registret.  
Dataanalys: Statistisk analys 
utfördes genom att använda 
Standart statistical software 
(SPSS Version 15.0). 

1987 patienter 718 patienter (36,1 %) hade koagulopati vid ankomst 
till akutmottagningen. Patienterna med koagulopati var 
svårare skadade och hade högre skadans svårighetsgrad 
poäng (36 kontra 21; p<0,0001). De fysiologiska 
värdena och laboratorievärden 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 
112 kontra 126 mmHg; båda p<0,0001). Patienter med 
koagulopati vid ankomst till akutmottagningen 
behövde flera transfusioner av röda blodkroppar samt 
massiva blod transfusioner (> 10 enheter) under 
sjukhusvistelsen. Akut koagulopati efter svår trauma 
var associerad med längre IVA/sjukhus vistelse och 
ökad sjuklighet och dödlighet. Total sjukhusmortalitet 
var 26 % i koagulopati gruppen jämfört med 9 % av 
patienterna utan koagulopati (p<0,0001). 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. 
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