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Epidemiologi
Situasjoner som involverer pasienter med store brannskader oppleves som dramatisk for helsepersonell flest.
De fleste brannskader er små, og i undersøkelser av større
pasientmaterialer har 75 prosent av pasientene skader
som omfatter mindre enn 10 prosent av kroppsoverflaten.
I 2007 ble 15,5 av 100 000 innbyggere innlagt med brannskade i sykehus i Norge. Den vanligste typen brannskade
var skålding- og flammeskade. En av ti brannskadde legges
inn på sykehus og av disse overflyttes 10–15 prosent til et
brannskadesenter. Gutter og menn pådrar seg hyppigere
brannskader enn jenter og kvinner. I Norge omkommer
cirka 70 personer per år som følge av brannskade.
Rask og resolutt behandling på skadested er avgjørende
for prognosen.

B

1. GRADSSKADE
Det er ingen blemmer. Huden er rød og
smertefull. 1. gradsskaden inkluderes ikke
når en estimerer væskebehov. Foto: BSA
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LÆRINGSMÅL
Etter lesing bør du kunne prinsippene for:
Sikring av skadested når skaden er en brannskade.
Initial behandling av pasienter med små og store brannskader.
Kjøling av små og store brannskader (skadeutbredelse, figur 1).
Kunne avgjøre om en skade er av 1., 2. eller 3. grad (bilde 1–3).
Kunne identifisere pasienter som skal til et brannskadesenter.
Kjenne prinsippene for tidlig væskebehandling av små og store
brannskader

A

2. GRADSSKADE
Det er blemmer. 2. gradsskaden kan
klassifiseres i overfladisk (2A) og dyp (2B).
2A-skaden er rosa, fuktig og smertefull.
Kapillærsirkulasjonen er god, og skaden
gror uten operasjon i løpet av cirka 14
dager. 2B-skaden er tørrere, rødere, litt
mindre smertefull. Kapillærsirkulasjonen
er redusert. 2B-skadene krever vanligvis
kirurgisk behandling. Foto: BSA

3. GRADSSKADE
Brannskaden går gjennom hele hudens
tykkelse. Huden er læraktig og gir ikke
etter. Disse skadene må alltid opereres.
Foto: BSA

PÅ KonferanseN

På skadestedet
Sikring
Er skadestedet en brann må området
sikres av politi og brannvesen før helsepersonell slippes inn på området. Det er
viktig å ikke ta unødige sjanser. Løp aldri
inn i et usikret område. Personlig sikkerhet må ivaretas. Dersom det er flere
brannskadde er det viktig å gjennomføre
triage (prioritering), fortrinnsvis av en
person med kunnskap om brannskader.
Brannskaden tar fokus og det er lett å
overse andre skader som kan være like
prekære.
Kjøling
Kjøling er kontroversielt. Vi anbefaler å
kjøle i 15–20 minutter med lunkent vann
(Huskeregel: 20 graders vann i 20 minutter). Tanken er at det brente området
skal kjøles, ikke hele pasienten. Kjøling
av en pasient med stor brannskade fører
ofte til et stort fall i kroppstemperatur,
noe som er uheldig. Så mottoet er «kjøl
skaden, ikke pasienten». Kjøling føles
smertelindrende og rotteforsøk indikerer
at kjøling reduserer både skadedybde og
skadeutbredelse.

«Kjøl skaden,
ikke pasienten»
Luftvei
Dersom pasienten har skade i a
 nsiktet,
spesielt hvis skaden er forårsaket av
flamme, må det tas stilling til om han eller
hun har pådradd seg en inhalasjonsskade
(skade i luftveiene som følge av varme
og/eller sotpartikler). Sot i nese og svelg,
hoste og kremting gjør at vi mistenker
inhalasjonsskade. Det anbefales da å sikre
luftveien med en tube, fordi inhalasjonsskaden kan føre til betydelig hevelse med
påfølgende blokkert luftvei. Intubasjon av
en pasient med brannskade i ansikt og
hals er krevende og krever smertestillende, sovemedisin og vanligvis muskel
avslappende midler.

Intravenøs tilgang
Intravenøs tilgang kan være vanskelig, spesielt hos barn. Legg fortrinnsvis
to grove venfloner igjennom ubrent hud.
Venflonene bør sys fast eller sikres med
reukolast eller lignende. Dersom det ikke
lar seg gjøre å legge perifer eller sentral
IV-tilgang, er intraossøs nål et godt alternativ både hos voksne og barn.

TILTAK PÅ
SKADESTED
• Initier sikring av området
(politiet)
• Meld inn (113)
• Ikke ta unødige sjanser
• Hvis det er flere skadde:

Væsketilførsel
På skadested er det ofte slik at små
skader bedømmes som større enn det de
er. Dersom transporten er kort (mindre
enn en time) kan væsketilførsel nedprioriteres. Dersom skaden er større enn
20 prosent og transporttiden er lang
(mer enn en time) vil det være en fordel å
starte væskebehandling. Ikke gi for mye
væske. Forslagsvis kan du gi 1000 ml til en
voksen, 500 ml til et barn på 10–15 år, 250
ml til et barn på 5–10 år, og ingen væske
til barn under 5 år. Dersom du velger å gi
væske er Ringer førstevalg. Den væsken
du gir skal være varm.

triage (fortrinnsvis av en
som kan brannskader)
• Tenk også på at pasienten
kan ha andre skader enn
brannskaden
• Fjern pasienten fra det
som brenner eller har
forårsaket skaden
• Stopp den brennende
prosessen
• Hvis kjemikalier er
involvert: Skyll lenge med
lunkent vann
• Fjern brente klær, hvis de

«Væsken du gir
skal være varm»

ikke er brent fast
• Avkjøl skaden, bruk
lunkent vann: 20 grader
vann i 20 minutter. Ikke
bruk isbiter
• Vurder i forhold til

Smertestillende
Det er god smertelindring i å kjøle og
pakke inn de skadde områdene. Opioider
kan titreres intravenøst , men vær oppmerksom på at pasienten kan bli kvalm.
Antiflogistika i kombinasjon med paracetamol kan også være et godt alternativ.
Dersom anestesilege er til stede, kan det
være aktuelt å gi ketamin i små doser. Slik
vi ser det, er smerter ikke alene indikasjon
for å intubere en brannskadepasient før
transport.

ABCDEF (se faktarute)
• Vurder brannskadens
alvorlighetsgrad: dybde og
utbredelse
• Legg inn venflon og start
væskebehandling ved
transporter på over en
time
• Smertebehandling er
vanligvis nødvendig
• Transporter
Kilde: NAForum
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Figur
1 Klinisk vurdering av skadeutbredelse hos voksen pasient «nierregelen»

FIGUR SKADEUTBREDELSE: Illustrasjonen er brukt med tillatelse fra Tidsskrift For Den Norske
Hentet«Behandling
fra TidsskravNor
Legeforen
2010;
130:
1236-41
Legeforening og hentet fra artikkelen
alvorlige
brannskader»
2010;
130:1236
– 41

© Tidsskrift for Den norske legeforening

RAPPORT TIL
NÆRMESTE SYKEHUS
• Tidspunkt for skade?
• Hva har skjedd? Angi
mekanisme for skade

(flamme - har klærne tatt
fyr? flash burn, skålding,
elektrisk, kjemisk)
• Hvor mange skadde er
det?

Sårbehandling og tildekning av
sårene før transport
Fjern brente, våte klær. Sammen med
avkjøling bidrar tildekning av sårene til
smertelindring. Tildekning holder også
sårene reine. For å dekke sårene kan en
bruke cellofan, reine laken eller håndklær.
Det er viktig ikke å surre for hardt, slik
at perifer sirkulasjon blir kompromittert.
Pasienten kan også pakkes inn i bobleplast og dekkes med dyne/teppe. Bruk
aldri salve som inneholder antibiotika. Ved
Brannskadeavdelingen anbefaler vi heller
ikke bruk av waterJel.

• Hvilke skader foreligger?
• Lokalisasjon av skaden
• Skadens dybde og
utbredelse
• Har pasienten en
inhalasjonsskade?
• Hos barn og eldre
– kan skaden være
påført? Vurder i så fall
bekymringsmelding.

Rapport og kommunikasjon
Lokalsykehuset ønsker en kort og konsis
rapport som inneholder all vesentlig informasjon om ulykken og skadeomfang. Du
må også angi når du forventer å ankomme
sykehuset med pasienten.

så raskt som mulig til en kompetent enhet.
Denne enheten bør være det nærmeste
sykehuset, med mindre lokale protokoller
tillater direkte overflytting til en brannskadeenhet.

Konklusjon
Skadestedet må sikres av politi og brannvesen før helsepersonell går inn. Tilstreb
å bruke kortest mulig tid på skadestedet.
Tenk alltid personlig sikkerhet og ta ikke
unødige sjanser. Gi god pasientbehandling.
Dette innebærer at du prioriterer luftvei
og sirkulasjon, samtidig som du hindrer at
pasienten blir avkjølt. God smertelindring
er viktig. Gi en strukturert tilbakemelding
til AMK.

Transport
All behandling på skadested skal gjennomføres med tanke på å redusere tiden
på skadested. Målet er å levere pasienten

Anne Berit Guttormsen er overlege i
anestesiologi og Ragnvald Ljones Brekke er
Seksjonsoverlege på Brannskadeavdelingen,
Haukeland Universitetssykehus.
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Hvordan undersøke og
behandle en fersk, større
brannskade – barn og
voksne
Mottak bør fortrinnsvis gjøres på en oppvarmet operasjonsstue. Disse pasientene faller svært raskt i kroppstemperatur, noe som man absolutt bør unngå.

A. Airway:
Forsikre deg om at luftveien er patent. Vurder ut fra
omstendigheter om det er rimelig sannsynlighet for at
pasienten kan ha en nakkeskade. Se etter tegn på inhalasjonsskade (sot i munn og nese) og/eller brannskade i
luftveien. Gi oksygen på maske i så høy konsentrasjon som
mulig. Dette er spesielt viktig hvis du mistenker CO-forgiftning – en normal SaO2 kan være misledende.

B. Breathing:
Se at toraks beveger seg symmetrisk og at luften beveger
seg uhindret inn og ut av lungene. Foreligger obstruksjonsfysikalia over lunger som tegn på inhalasjonsskade?

C. Circulation:
Vurder sirkulasjonen (BT/puls/perifer sirkulasjon) Anlegg
intravenøse tilgang(er) (perifert og/eller sentralt) Hvis IVtilgang initialt er vanskelig, bør intraossøs nål vurderes.

TI ÅR SIDEN ORKANEN KATHRINA Det ble flere store branner i New
Orleans etter at Katharina herjet. En million mennesker ble evakuert i
forkant. Over 426 omkom. Foto: Michael Barnett, Wikimedia Commons
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Brannskadepasienten skal tas imot på sykehuset som en
traumepasient. Dette er spesielt viktig for pasienter som
har vært utsatt for eksplosjonsskader. Brannskaden vil ofte
«stjele all oppmerksomheten»
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