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Optimalt omhändertagande vid trauma
Else Ribbe, docent i kirurgi, presenterade erfarenheter från arbetet med förslag
till optimal organisation för omhändertagande av patienter utsatta för stort
trauma inom Södra sjukvårdsregionen.
Det regionala medicinska rådet i södra sjukvårdsregionen, RMR Trauma har
under åren genomfört flera strukturerade granskningar (peer reviws) av organisationen vid regionens traumaomhändertagande sjukhus.
Syftet med granskningarna var att:

•
•
•
•

Kartlägga hur regionens traumaverksamheter fungerar
Värdera om det föreligger väsentliga skillnader
På sikt skapa gemensamma optimala rutiner/riktlinjer för att traumavård
Sätta fokus på traumavård

Exempel på granskade områden vid traumagranskningen har varit: övergripande ledning, attitityder, lokal organisation, teoretisk och praktisk kompetens,
rutiner, utrustning, kommunikation, kvalitetsarbete, forskning och prehospital
sjukvård.
För fördjupad information, se rapporten Organisation för Traumasjukvården i
Södra sjukvårdsregionen – en övergripande målbild.
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Norges nationella traumasystem- från kartläggning till plan
för optimering
Projektet kommer att ta del av tidigare utredningar inom traumaområdet samt
göra en internationell utblick. Erfarenhetsutbyte och platsbesök till fyra länder
som senaste åren genomfört liknande utredningar planeras under projekttiden.
Platsbesöken planeras genomföras under våren 2014, datum för besöken kommer presenteras när de är fastsställda.
Socialstyrelsen har genomfört ett studiebesök till Helsedirektoratet i Norge
samt träffat företrädare för Oslos Universitetssjukhus, Ullevål, med anledning av
deras tidigare traumautredning. Lennart Christiansson presenterade för expertgruppen det norska traumasystemet och reflektioner från besöket. Eventuell planeras ett studiebesök till Ullevål under våren.
Den norska traumarapporten beskriver behovet av ett nationellt traumasystem,
organisation och struktur för ett nationellt traumasystem i Norge, minimum
standarder såsom tex utbildning, koncept och implementeringen av systemet i
den norska sjukvården. Under mötet diskuterades trauamsystemet i Svensk kontext.
För en fördjupad beskrivning av Norska traumasystemet, se rapporten Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem, bifogas
som bilaga 2.

Kartläggning av svensk traumavård och beredskap vid
allvarlig händelse
Kartläggning av traumavården – enkätundersökning
I kartläggningen kommer en scenariobaserad metodik användas som grund för
kartläggning och bedömning av landstingens förmåga till traumavård. En webbaserad enkätundersökning till samtliga landsting planeras att genomföras efter
årsskiftet.
En struktur för att koppla experterna utifrån deras kunskaps, forsknings och
erfarenhetsområden kommer presenteras inom projektet. Syftet är att skapa en
överskådlig bild och gruppering av expertområden i traumautredningen. Diskussion fördes under mötet kring den enkätbaserade kartläggningen som planeras att genomföras. Projektet kommer att skicka inom kort till expertgruppen en
struktur för enkäten för påsyn och vidareutveckling. Var och en ska därefter se
över de områden som identifieras och föreslå ev tillägg och ändringar. Arbetet
behöver genomföras vid årsskiftet. Ytterligare information och instruktioner
kommer att skickas ut till gruppen inom kort. Områden ska täcka det behov som
behövs för att få en bild över dagens traumavård.
Traumavården i Sverige – behov av nationella traumacenter?
Svenska föreningen för traumatologi, Louis Riddez, presenterade en övergripande bild över traumavården i landet och behov av organisering av traumasjukvården. Exempel på nivåstrukturering och klassificering av traumasjukhusen i
svensk kontext diskuterades. Vad innebär nivå 1 och nivå 2 i Svensk trauma-
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vård? Vad är ett optimalt omhändertagande och minimumnivå för alla traumaomhändertagande sjukhus i landet?

Kompetenskrav och traumavårdens organisation
Behovet av att beskriva kompetenskrav genom en kravspecifikation för specialiteter inom traumavården, krav på teorektisk kompetens och fortbildning lyfts
fram. Hur bör svensk traumavård vara organiserad, nivåstrukturing och minimummstandarder för prehospital akutsjukvård och akutsjukhusen - ett svenskt
traumasystem?
Förslag som lyftes på expertmötet var att skapa en mindre grupp som påbörjar
arbetet med kompetenskrav, traumavårdensorganisation och målbild av optimalt
omhändertagande för att sedan i den större expertgruppen fortsätta diskussionen
och förankringen. Gruppens deltagare utifrån medverkande under mötet var: Per
Örtenwall, Tore Vikström, Louis Riddez, Marcus Larsson.
Uvecklingen av den prehospitala vården och framtida nationella krav behöver
förtydligas och utvecklas i traumautredningen. Gruppens deltagare inledningsvis
föreslås Marcus Larsson och Marret Castrén.
Syftet är att initiera mindre arbetsgrupper bland expertgruppen för att kunna
lyfta fram förslag, frågeställningar och behov till expertgruppen. Ett förslag som
tidigare diskuterats är att även träffas i både i mindre grupper i utredningen.

Projektplats för utredningen
Arbetsmaterial, minnesanteckningar, presentationer och rapporter etc kommer
att läggas upp för expertgruppen på en särskild projektplats. Materialet ska ses
som arbetsmaterial i experternas arbete inom traumautredningen.
En elektronsik inbjudan kommer skickas till er och en egen användarprofil
kommer att upprättas vid första inloggningen.

Projektplatsen kommer vara tillgänglig på Traumautredningen.

Nästa möte
10 februai 2014
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Bilaga 1 Mötesdeltagare

Expert
Bo-Michael Bellander
Else Ribbe
Gunilla Wihlke
Hans Ivarsson
Johanna Sandwall
Lennart Christiansson
Lennart Engström
Lennart Iselius
Louis Riddez
Maaret Castrén
Mamdoh al-Ameri
Marcus Larsson
Michael Haney
Mikael Sundfeldt
Olof Brattström
Per Örtenwall
Pär Lindgren
Susannah Sigurdsson
Tord Forsner
Tore Vikström
Ullrika Bergström

Organisation
Svensk Neurokirurgisk Förening
Medicinsk expert
Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma (RST)
Svensk Katastrofmedicinsk Förening (SKMF)
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
SKL - Hälso- och sjukvårdsdirektör
Svensk förening för traumatologi
Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård (FLISA)
Svensk Thoraxkirurgisk Förening
Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM)
Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI)
Svensk Ortopedisk Förening
Sakkunnig SweTrau
Försvarsmedicin, Försvarsmakten
Sakkunnig SIR
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Katastrofmedicinskt centrum, Linköping
Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC)
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