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Er det ny viten?
• Hvor kommer det fra?

o Ansatt
o Lokale ledere
o Medisinske ledere
o Spesialister på sykehus
o Legevakt
o Pasientorganisasjoner
o Politikere

• Alle helseforetakene har forskjellig system 
for å motta, behandle og vurdere forslag til 
ny behandling, nytt utstyr, nye metoder og 
prosedyrer, etc.

• Ingen nasjonale standarder hverken for kvalitet, metoder eller praksis.
o Men vi HAR en nasjonal innkjøpsorganisasjon… Go figure!

• Når ble «Faglig retningslinje for aksidentell hypotermi», «Prehospital stabilisering 
av columna» og «Anbefaling vedr. bruk av turniké» implementert i landets amb?
o Publisert 2017, 2016 og ??



OUS mest fremoverlente 
prehospitale miljø?

• OUS LA, en avdeling parallelt med AMK, ambulanse og pasienttransport
o 330 på Rygge

o RW på Lørenskog

o 119 i Oslo sentrum

o FW på OSL

• 119
o Identifiserer seg sterkt med Ambulanseavdelingen

o Bemannes med en anestesioverlege fra OUS, og en erfaren paramedic fra OUS amb.avd

o Samarbeider tett med Amb (personellet)

o «Ich bin ein 119’er»

o Vi paramedicer på 119 har en fot i hver leir



Fagutvikling i OUS Amb
• Dette er MITT syn!

• Veldig toppstyrt

• Faglige forslag kan meldes via avvikssystemet Achilles
o Vurderes av én person

o Tilbakemeldinger er sjeldne

• Det er opprettet et «Medisinskfaglig råd»
o Består av systemansvarlig lege i amb.avd

o 2 leger fra LA-avd

o 1 lege fra NAKOS

o 2 ansatte: En paramedic fra seksjon Sentrum og seksjonsleder Fellesoperative tjenester

o Dynamikken, beslutningsprosesser, møteplan, referater, forslagsrutiner, etc i dette rådet er ikke kjent for de 
ansatte (faktisk er det en stor del ansatte som ikke vet at dette rådet finnes!)



Behandling av akutt lungeødem
• Pr dagens dato i OUS amb (fra Bliksund):

o Oksygen (dersom SPO2 < 96%)
o 0,4mg Nitrolingual
o CPAP
o 2,5mg Morfin IV
o 20-40mg Furosemid, kan gjentas etter 20min

• Hva er grunnlaget for dette regimet?
o Tradisjon?
o Hundeforsøk på 50-tallet (Furosemid)
o «Det er sånn de gjør det inne på sykehuset»
o Ingen har tatt det opp til diskusjon?



Eriks forslag
• Bakgrunn for nytt forslag
• Hva sier forskningen?

o i Lappas DG, et al (Anesthesiology, 1975) 
o ii Timmis, et al (British Medical Journal, 1980) 
o iii Timmis, et al (British Medical Journal, 1980) 
o iv Hoffman, et al (Chest, 1987) 
o v Peacock, et al (Emergency Medicine Journal, 2008), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18356349/ 
o vi Sacchetti, et al (American Journal of Emergency Medicine, 1999) 
o vii https://journals.lww.com/em-news/Pages/videogallery.as

px?videoId=166&autoPlay=true 
o viii Kiely, et al (Circulation, 1973) 
o ix Ikram, et al (Clinical Science, 1980) 
o x Nelson, et al (European Heart Journal, 1983) 
o xi Francis, et al (Annual Internal Medical Medicine, 1985) 
o xii ESC «Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure» 2016 Section 12, paragraph 

12.3.3, 

• Alle disse studiene konkluderer med at morfin og/eller furosemid øker dødelighet, øker behovet 
for intubasjon, øker behovet for intensivbehandling og/eller ikke har ønskelig effekt.



Eriks forslag 2
• Kortversjonen

o Ca 50% av lungeødemene er normo- eller hypovolemiske, ergo 
trenger de ikke eliminere væske – de trenger redistribusjon

o Forusemid fungerer bare ved velperfunderte nyrer, noe 
lungeødemene ikke har. Effekt kommer først etter 20-40min, 
DERSOM man har økt oksygeneringen av vev (som altså 
forutsetter evakuering av væske fra lunger)

o Morfin reduserer hjertets minuttvolum – ABSOLUTT ikke ønskelig
o Nitro reduserer preload og afterload, men 0,4mg er på ingen måte 

tilstrekkelig

• Innsikten til dette fikk jeg gjennom Amal Mattu
sitt glimrende online foredrag«Winning at 
Failure» ( https://journals.lww.com/em-news/Pages/videogallery.aspx?videoId=166&autoPlay=true )

• En 119-lege viste meg dette, jeg ble forelsket

https://journals.lww.com/em-news/Pages/videogallery.aspx?videoId=166&autoPlay=true


Eriks forslag 3
• Diskuterte prinsippene og Amal Mattu sitt behandlingsregime med:

o 3 erfarne anestesioverleger på 119, hvorav én er særs dyktig på og interessert i kardiologi
o 1 forsker og overlege i kardiologi på HIO, Ullevål
o 5-10 erfarne paramedicer i tjenesten

• Paramedicene trengte mye forklaring, flere nevnte at «kommer vel ofte i mål med 
furosemid/morfin», men like mange hadde motsatt erfaring

• LA-legene brukte kort tid på å konkludere med: Jepp, dette er riktig!
• Kardiologen: Jepp, dette er riktig – og sånn vi gjør det på HIO Ullevål
• Selv har jeg i løpet av de siste to årene behandlet tre pasienter med våte lungeødem, 

og en med tørt, på denne måten – med glimrende resultat
o Samtlige kjørt til sykehus med blålys, anmodet om medisinsk team i mottak – og hver gang fått anerkjennelse av 

teamet for «ukonvensjonell» med effektiv behandling av lungeødem

• Flere 119-leger har begynte å behandle på samme måte, og også flere paramedicer
på seksjon Sentrum
o Samtlige tilbakemeldinger jeg har fått, er: «Pasienten ble VELDIG raskt kjekkere!»

• Men spørsmålet jeg stiller meg hver gang, er: «Skar’re værra sånn??»



Eriks forslag 4
• Forslaget som jeg sendte til «Medisinskfaglig råd» desember 2018:

o 1. Avklar kontraindikasjoner for CPAP og NitroGlycerin
o 2. Start CPAP, så aggressiv som pasienten aksepterer. Peep >= 5cm H2O 
o 3. Dersom systolisk BT > 90 , gi 400mkgr NitroLingual p.o. Dersom systolisk BT > 160, gi 800mkgr - 1200mkgr 

NitroLingual p.o. 
o 4. Ved agitasjon eller høyt stressnivå (panikk), kan 2,5 – 5mg Stesolid IV vurderes. 
o 5. Overvåk SPO2, BT, GCS og puls nøye, og gjenta punkt 3 hvert 5. minutt. 
o 6. Transport til sykehus iverksettes så snart det er mulig. 
o 7. Lungeødem pasienter er Kode 1-pasienter, og det skal anmodes om mottak av medisinsk team. 

• Hvor finner jeg offisiell/publisert grunnlag for dette regimet?
o European Society of Cardiologists: «Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 

failure», 2016

• Hva har skjedd?
o Vet ikke, har bare hørt rykter. Aldri fått svar fra Medisinskfaglig råd eller systemansvarlig lege.



Eriks spørsmål
• Er Norge for stort for nasjonale medisinske retningslinjer for det prehospitale miljø?
• Bør «lokale helter» ha all makt?
• Er det riktig og fornuftig at enkeltpersoner 

overprøver nasjonale retningslinjer, faglige 
anbefalinger fra andre miljøer, eller moderne 
forslag og revisjoner basert på internasjonale 
faglige anbefalinger og forskning?

• Hvordan bearbeider vi det faktum at 
enkeltpersoner møter veggen, selv der 
forslagene er solid begrunnet?

• «Look to Bergen»…
• «Look to England»…
• Vi burde vel ikke krangle med lokale

ledere, vi burde sende forslag og 
spørsmål til Helsedirektoratet



Eriks continous battle
• Jeg er på ingen måte unik – mange har gjort som meg, erfart det samme som 

meg – dessverre gir mange opp
• Det trengs et nasjonalt miljø av engasjerte ambulansearbeidere, uavhengig av 

helseforetak (yuck!!), geografi, erfaringsnivå, utdannelse, etc.
• Ting å ta tak i:

o Få implementert Hypotermi, Spinal stabilisering, Turniké i hele landet
o Endre Lungeødem-behandlingen i hele landet
o Profylaktisk antiemetika
o Moderne og effektive analgetika prehospitalt (spoiler-alert: Morfin er et drittlegemiddel)
o Oksytocin
o AB
o Avslutning eller avholdelse av HLR

• Ultimate spørsmål: Hvem tar initiativ til et slikt miljø?



Takk for oppmerksomheten

Stå på! Jeg forventer store ting fra dette miljøet.
Pasientene fortjener og trenger det!

Erik Westnes – erik@westnes.no – 922 50 637

mailto:erik@westnes.no

