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Multitraume

 Stilladsarbejder, 45 år, 8 m fald,
 bevidstløs, ikke set bevæge sig
 Hæmodynamisk stabil

 Hjerneødem
 Bilateral pneumothorax
 Instabil Th10 fraktur Instabil Th10 fraktur
 Miltfraktur, fri væske
 Bækkenfraktur og central 

sacrumfraktur
 Åben femurskaftfraktur
 Åben calcaneusfraktur



first og second hit
• 1. hit = traumet, der destabiliserer patienten og bringer det i en hyperinflammatorisk

tilstand
– ustabile frakturer skader bløddele og genererer fedtembolier
– åbne frakturer er inficerede frakturer
– lukserede led kompromiterer karforsyning -> iskæmilukserede led kompromiterer karforsyning  iskæmi
– compartmentsyndrom
– blødning
– fremmedlegemer er inficerede
– avitalt væv nekrotiserer

• damage control = reducere 2 hit• damage control = reducere 2. hit 
– Temporær stabilisering af ustabile frakturer
– Revidere og lukke åbne frakturer
– Reponere led
– Spalte compartmensyndrom

Stoppe blødning– Stoppe blødning
– Fjerne fremmedlegemer
– Revidere bløddele







Praktisk dco femurfraktur

Ekstern fiksation
Debridere åbne frakturer
Konvertere til marvsøm

- Dag 2-4 er uegnede pga immunrespons
- Dag 6-8 er velegnede
- Hvis konvertering er inden 2 uger er infektionsrate 

1 7 3 0 %1,7-3.0 %



Pelvic sling

- Kan ligge i 2 dage uden at give bløddelsskade
- Skal ligge over trochanter major
- Reducerer pelvis volumen 400ml ved 10 cm 

diastase
- Stabiliserer frakturen og hindrer venøs blødning- Stabiliserer frakturen og hindrer venøs blødning



Ekstern fiksation



dco og rygfrakturer

 European Spine Journal 2007, 13 studier, alle retrospektive 
observationsstudier, ialt 1491 patienter. Evidensniveau IIc 
- Dødeligheden var lavere eller ens i patienter opereret <72Dødeligheden var lavere eller ens i patienter opereret <72 

timer. Dvs tidlig stabilisering er sikker
- ICU liggetiden var lavere eller ens i patienter tidligt 

opereret <72 timeropereret <72 timer
- Ved thorakale frakturer er ARDS forekomst reduceret ved 

tidlig operation <72 timer
- Der er mulig bedring eller uændret neurologi ved tidlig 

operation < 8-72 timer. Sikker evidens kun vist 
dyreeksperimentelt.

- Patienter med thorakale frakturer og høj ISS profiterer 
mest ved tidlig operation < 8-72 timer



Damage control orthopedics

– Temporær stabilisering af ustabile frakturer
– Revidere og lukke åbne frakturer
– Reponere led
– Spalte compartmensyndrom

St blød i– Stoppe blødning
– Fjerne fremmedlegemer
– Revidere bløddeleRevidere bløddele



ORIFORIF

Billede af adgange



ORIF

Billede af osteosyntese



Abdomen og lumbalcolumna

 1 point: kontusion overfladisk
 2 points: blærelæsion, hæmatom eller kontusion i tarm eller organ, 

penetrerende læsion uden organskade. Processus transversus eller 
spinosusfraktur. Columnafraktur <20% højdereduktion.

 3 points: penetrerende skade med blodtab>20%. Karskade på iliaca-
kar, organ-kar, v. cava. Tarmperforation >50% af circumferens. Nyre 
>1cm parenkym Lever eller milt >3cm parenkym Milt subkapsulær>1cm parenkym. Lever eller milt >3cm parenkym. Milt subkapsulær 
>50% af overflade. Retroperitonealt hæmatom. Ventrikelperforation. 
Ureterafrivning. Columnafraktur >20% højdereduktion.

 4 points: Skade på aorta abdominalis. Nyreskade på medulla, loop eller p p y p , p
kar. Leverskade >75% af parenkym eller >3 segmenter. Pancreas med 
vævstab. Milt >25% vævstab. Rygmarvskontusion med inkomplet 
tværsnit.

 5 i N f i i Mil d b L 75 b 5 points: Nyreafrivning, Milt med vævstab. Lever >75 vævstab. 
Rygmarvskontusion med komplet tværsnit.



Bækken og ekstremiteter

 1 point: Sår på ekstremitet.
 2 points: Sår på ektremitet >20 cm/ >10cm på hånden. Fraktur 

eller luksation lukket. Lateral malleolfraktur åben. Nerve ellereller luksation lukket. Lateral malleolfraktur åben. Nerve eller 
karskade. Crushskade på UE under knæ. 
Compartmentsyndrom. Kollateral eller korsbåndskade på knæ. 
Patellaseneskade. Bækkenfraktur type A

 3 points: Fraktur eller luksation åben. Femurfraktur åben eller 
lukket. Crushskade på OE eller over knæ på UE. Traumatisk 
amputation under knæ. Bækkenfraktur type A åben. 
Bækkenfraktur i iliosakral region.

 4 points: Traumatisk amputation over knæ. Bækkenfraktur type 
B/C

 5 points: Bækkenfraktur type B/C med blodtab >20%.



ORIF

Billede af osteosyntese



ISS og alder

LD50 ISS = 20 for patienter >64 år
LD50 ISS = 40 for patienter <44 årp



Diagnostik

Organsvigt, parametre der kan bruges
- Lungefunktion, PaO2 / FiO2 < 50 kPa
- Basedeficit, laktat
- Koagulation, trombocytter < 50.000
- Hjerte kredsløb, katekolamin 
- Lever, bilirubin > 6 mg/dl

CNS GCS < 9- CNS, GCS < 9
- Nyre, Kreatinin < 3.5 mg/dl eller diurese < 500 ml



Prognose for shockpatienter

 Initial basedeficit/mEq/l letalitet
+2 til -2 6%
 3 til 5 11% -3 til -5 11%
 -6 til -9 >25%
< -10 >40%

normalisering af laktat
 24 h 1%<24 h 1%
24-48h 25%
>48h 85% 48h 85%







Timing



Multitraume

 Stilladsarbejder, 45 år, 8 m fald,
 bevidstløs, ikke set bevæge sig
 Hæmodynamisk instabil

 Hjerneødem
 Bilateral pneumothorax
 Instabil Th10 fraktur Instabil Th10 fraktur
 Miltfraktur, fri væske
 Bækkenfraktur og central 

sacrumfraktur
 Åben femurskaftfraktur
 Åben calcaneusfraktur



Diagnostik

PaO2 = arteriel blodgas (9,3-13,3 kPa)
FiO2 = ilt i inspirationsluft (0.21 = 21%)p ( )
PaO2 / FiO2 > 50 kPa


