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Titel 

Retrospektiv journalstudie avseende handläggning av lever- och mjältskador orsakade av 

trubbigt våld. Hur ofta förekommer ”failure of non-operative management” i Norrbotten 

jämfört med stora traumacentra?     

 

Patrik Pekkari, ST-läkare, An-Op-IVA, Sunderby sjukhus 

Handledare: Mikael Öman, Docent/överläkare, kirurgcentrum, NUS 

 

Bakgrund 

Bukskador är relativt ovanliga även på större traumacentra och majoriteten av skadorna 

orsakas av trubbigt våld. Yngre män är överrepresenterade vilket även är fallet bland 

traumaoffer i stort både nationellt och internationellt. Det finns få nationella studier inom 

området traumatiska bukskador. Vid trubbigt trauma mot buken är det oftast parenkymatösa 

organ som skadas, lever- och mjältskador utgör de mest frekvent förekommande 

bukskadorna
[1]

. Under en 10 års period behandlades primärt 31 mjältskador och 34 

leverskador vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå, ingen patient avled tillföljd av 

enbart bukskada 
[2]

. Uppskattningsvis bör ca 10 patienter/år vårdas för de aktuella skadorna i 

Norrbotten med tanke på det något större upptagningsområdet jfm NUS.  

Non-operative management (NOM) är nuförtiden standardbehandling vid lever- och 

mjältskador hos cirkulatoriskt stabila patienter
[1]

. Studier visar att 80-95 % av alla lindriga-

måttliga lever- och mjältskador kan behandlas enl NOM-principer 
[3,4]

.  NOM innebär 

noggrann övervakning av cirkulationsparametrar, initialt 2-3 dygn på IVA och därefter på 

vårdavdelning för att upptäcka pågående blödning
[5,6]

. En patient med lever- och/eller 

mjältskada som vid första bedömning uppvisar cirkulatorisk instabilitet och ej stabiliseras på 

initial vätskebehandling bör direkt behandlas operativt, operative mangement (OM)
[7]

. Detta 

innebär handläggning enligt principer för damage control surgery (DCS) dvs i första hand 

åtgärder för att kontrollera blödning genom packning av leverskada eller splenectomi vid 

mjältskada.  

Om en patient under pågående NOM blir cirkulatoriskt instabil och ej svarar på 

volymtillförsel bör OM övervägas och då som en konsekvens av failure of non-operative 

management (F-NOM)
[1]

. Under senare år har även radiologisk intervention i form av 

angioembolisering (hepatic or splenic arterial embolization) blivit allt vanligare för att 

kontrollera blödningar i samband med lever- och mjältskador
[8]

.  

Låg incidens av lever- och mjältskador i Norrbotten medför begränsad erfarenhet hos kirurger 

och IVA-läkare avseende handläggning och beslutsfattande. Medför detta att vi har högre 

andel F-NOM jämfört med stora traumacenter internationellt?          
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Syfte 

Att kartlägga incidens, köns- och åldersfördelning, typ av våld som orsak till skada, grad av 

organskada samt handläggning av traumatiska lever- och mjältskador under en 12 års period 

vid akutsjukhusen i Norrbotten. Jämförelse av NOM-F frekvens mellan akutsjukhusen i 

Norrbotten och traumacentra internationellt genom litteraturstudie.   

 

Frågeställning 

Andel NOM resp OM? Hur ofta förekom F-NOM?  

Cirkulatoriskt status vid initialt omhändertagande? 

Antal blodtransfusioner under vårdtiden?  

Vårdtid på IVA resp vårdavdelning?  

Förekomst av angioembolisering?     

Ev. mortalitet? 

Metod 

Retrospektiv journalstudie inkluderande alla patienter med traumatisk lever- och/eller 

mjältskada som behandlats i Norrbotten under perioden år 2004-2015. Genomgång av 

journaler från kirurgklinik resp akutsjukvård (An-Op-IVA) vid Gällivare och Sunderby 

sjukhus. Patienter med skador orsakade av penetrerande våld samt iatrogena skador i samband 

med t ex kirurgi/scopi exkluderas. Litteraturstudie via sökning i Pubmed för internationell 

jämförelse av NOM-F frekvens. Sökord: NOM and blunt hepatic trauma, NOM and blunt 

splenic trauma.   

Etiska aspekter 

Avseende etiska aspekter ska en ansökan om etikprövning upprättas och bedömas av 

Etikprövningsnämnden i Umeå. Särskild behörighet och tillstånd att läsa journaler från resp 

klink ansöks hos resp verksamhetschef.    

           Datakällor 

Sökning i journalsystemet VAS (datalagret) via följande diagnoskoder: skada på mjälten 

(S36.0) och skada på mjälten utan öppet sår in i bukhålan (S36.00) samt skada på levern eller 

gallblåsan (S36.1) och skada på levern eller gallblåsan utan öppet sår in i bukhålan (S36.10). 

Även diagnoskoden S36.9, skada på icke specificerat organ i buken bör kontrolleras för att 

inte missa någon lever- eller mjältskada som inte fått specifik diagnoskod.  
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Tabellplan 

Följande variabler tas med i grunddata: kön, ålder, typ av våld, isolerad 

bukskada/multitrauma, isolerad organskada i buken/multiorganskada i buken, grad av skada. 

Specifika variabler som belyser handläggningen: cirkulatoriskt status (instabil/stabil), 

NOM/OM, NOM-F, behov av och antal enheter vid blodtransfusion, förekomst av 

angioembolisering, vårdtid på IVA, vårdtid på sjukhus, mortalitet.   
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