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Alvorlige hodeskader (GCS 3-8)

Sollid, Sundstrøm et al, Tidsskriftet 2008



Alvorlige hodeskader (GCS 3-8)

Sollid, Sundstrøm et al, Tidsskriftet 2008



Inndeling av ikke alvorlige hodeskader

Lett

GCS 14-15
og

én/flere 
risikofaktorer

Moderat

GCS 9-13

Minimal

GCS 15
og

ingen 
risikofaktorer



Hvor er det råtne eplet?

Vanskelig å identifisere de som har økt risiko for intrakranial skade



Pasienter med GCS 14-15

Viktig: God GCS-skår à God prognose med rett håndtering



Gamle retningslinjer

Brukt på både voksne og barn

CT av alle lette hodeskader

CT og innleggelse av mange



“Bare ta en CT”

CT-bruk firedoblet siste 20 år

Mange unødvendige 
undersøkelser

Flere studier peker på en link 
mellom CT og kreft
§  2-3 CT caput tredobler risikoen 

for hjernekreft hos barn

Nordic Radiation Protection co-operation



Utvikling av nye retningslinjer

Identifisere pasienter som har økt risiko for intrakraniale skader

Redusere unødvendige innleggelser og CT-undersøkelser

GCS 14-15: Stor risikovariasjon (< 0.1–10% intrakraniale skader)
ê

Behov for subklassifisering ut fra risikofaktorer
Kan vi bruke andre undersøkelser enn CT?



Håndtering av minimale, 
lette eller moderate 

hodeskader hos voksne 
(≥ 18) innen 24 timer 

etter skaden

Sundstrøm et al, Tidsskriftet 2013



Subklassifisering av lette hodeskader hos voksne

Lett, høy risiko

GCS 14-15 og en av 
de følgende

- Posttraumatisk 
epilepsianfall

- Fokale 
nevrologiske utfall

- Kliniske tegn til 
skallebrudd

- Shuntbehandlet 
hydrocephalus

- Antikoagulasjons-
behandling eller 
koagulasjons-
forstyrrelse

Lett, middels risiko

GCS 14-15 og

alder ≥ 65 år og

platehemmer-
medikasjon

Lett, lav risiko

GCS 14 og ingen 
risikofaktorer

eller

GCS 15 og en av de 
følgende

- Mistenkt/bekreftet 
bevissthetstap

- Gjentatte 
brekninger

Alvorlig

GCS 3-8

Moderat

GCS 9-13

Minimal

GCS 15 
og ingen 
risiko-
faktorer



Forskjellige biomarkører for hjerneskade

Zetterberg et al, Nat Rev Neurol 2013



Heller S100B enn CT?

“Hjernens troponin/CRP”

S100B < 0.10 μg/L kan utelukke 
CT-patologi hos pasienter med 
lette hodeskader

Påvirkes ikke av alkoholnivå i blod

S100B koster 1/10 av en CT

Sensitivitet

Undén & Romner, JHTR 2010



Begrensninger ved S100B

Falsk positiv ved f.eks. bruddskader

Falskt negativ hvis > 6 t siden skaden

For lang analysetid (for kirurger...)

Spesifisitet

NB:	Bedre	sensi+vitet	og	spesifisitet	enn	d-dimer	for	DVT/LE	og	troponin-T	for	MI	

Undén & Romner, JHTR 2010



Lett, høy risiko

GCS 14-15 og en av de 
følgende

- Posttraumatisk 
epilepsianfall

- Fokale nevrologiske utfall
- Kliniske tegn til 
skallebrudd

- Shuntbehandlet 
hydrocephalus

- Antikoagulasjons-
behandling eller 
koagulasjons-forstyrrelse

Lett, middels risiko

GCS 14-15 og

alder ≥ 65 år og

platehemmer-medikasjon

Lett, lav risiko

GCS 14 og ingen 
risikofaktorer

eller

GCS 15 og en av de 
følgende

- Mistenkt/bekreftet 
bevissthetstap

- Gjentatte brekninger

S100B
Hvis ≥ 6 t eller 
ekstrakranial skade, ta CT

CT og innleggelse ≥ 24 t CT eller observasjon ≥ 12 t
Innlegges hvis unormal CT
Utskrives hvis normal CT

≥ 0.10

< 0.10

Utskrivelse



Studier har vist at retningslinjene fungerer godt og at CT-bruken kan 
reduseres med opp mot 40%!



Håndtering av minimale, 
lette eller moderate 

hodeskader hos barn (< 
18) innen 24 timer etter 

skaden

Sundstrøm et al, Tidsskriftet 2016



Subklassifisering av lette hodeskader hos barn

Lett, høy risiko

GCS 14-15 og en av 
de følgende

- Fokale 
nevrologiske utfall

- Kramper etter 
skaden

- Kliniske tegn til 
skallebasisbrudd 
eller 
impresjonsbrudd

Lett, middels risiko

GCS 14

eller

GCS 15 og en av de 
følgende

- Bevissthetstap > 1 
min

- Antikoagulasjons-
behandling eller 
kjent koagulasjons-
forstyrrelse

Lett, lav risiko

GCS 15 og en av de 
følgende

- Mistenkt/kortvarig 
bevissthetstap

- Posttraumatisk 
amnesi

- Sterk 
progredierende 
hodepine

- Shuntbehandlet 
hydrocephalus

- Oppfører seg 
unormalt ifølge 
foreldre

- Hvis < 2 år:
- Stort temporalt 
eller parietalt 
skalphematom
-  Irritabel

Alvorlig

GCS 3-8

Moderat

GCS 9-13

Minimal

GCS 15 
og ingen 
risiko-
faktorer



Lett, høy risiko

GCS 14-15 og en av de 
følgende

- Fokale nevrologiske utfall
- Kramper etter skaden
- Kliniske tegn til 
skallebasisbrudd eller 
impresjonsbrudd

Lett, middels risiko

GCS 14

eller

GCS 15 og en av de følgende

- Bevissthetstap > 1 min
- Antikoagulasjonsbehandling 
eller kjent koagulasjons-
forstyrrelse

Lett, lav risiko

GCS 15 og en av de følgende

- Mistenkt/kortvarig 
bevissthetstap

- Posttraumatisk amnesi
- Sterk progredierende 
hodepine

- Shuntbehandlet 
hydrocephalus

- Oppfører seg unormalt ifølge 
foreldre

- Hvis < 2 år:
- Stort temporalt eller 
parietalt skalphematom

- Irritabel

CT umiddelbart

Observasjon ≥ 24 t Utskrives

Observasjon ≥ 12 t
alternativt CT

Observasjon ≥ 6 t
Vurder CT ved multiple 
risikofaktorer

Normal	Normal	Og	
U

no
rm

al
	

Unormal	





Informasjon ved hjemsendelse

Muntlig og skriftlig informasjon

Individualiserte råd om tilsyn/vekking

Viktigere enn mange tror



Individualiserte vurderinger og lokale tilpasninger

Ikke behandlingsregler (begrenset evidensgrunnlag)

Forsvarlig å fravvike retningslinjene etter en dokumentert, 
skjønnsmessig vurdering
§  Innleggelse/CT av sykehjemspasienter
§  CT på alle ≥ 65 år som bruker Albyl-E
§  Innleggelse ≥ 24 t av alle med normal CT som bruker Marevan
§  Innleggelse ≥ 24 t av rusete pasienter med GCS 9-13 og normal CT
§  Barn med GCS 14-15 og lav-moderat risiko (initial lokal observasjon)

Tilpasninger bør forankres lokalt og regionalt
§  Mer avhengig av hver enkelt leges erfaring og skjønn



Oppsummering

Retningslinjene gjelder for pasienter som kommer til undersøkelse 
innenfor 24 t etter skaden

Multitraumatiserte pasienter skal håndteres etter egne 
retningslinjer

Gratis pocket guides og plakater på www.neurotrauma.nu



www.nneurotrauma.com
An initiative from the Scandinavian Neurotrauma Committee

Multidisciplinary
Patient-oriented focus
Interactive sessions
Educational program

Top international speakers
The Bertil Romner award

13.-15. november 2017


