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Mötesanteckningar från expertgruppsmötet i
nationella traumautredningen
Mötesdag: tisdagen den 24 september 2013
Stockholm Waterfront Congress Centre

Regeringsuppdrag
Norge drabbades i slutet av juli 2011 av ett bombattentat i regeringskvarteret i Oslo och skjutningar på Utöya. Mot bakgrund av de allvarliga
händelser som inträffade i Norge, och liknande händelser i vår omvärld,
finns det anledning att se över hur väl den svenska sjukvården är förberedd.
Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavård inom hälso- och sjukvården (S2013/3285/FS
(delvis). I uppdraget ingår att kartlägga landstingens förmåga till traumavård och vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan landstingen och på nationell nivå. I uppdraget ingår också att beskriva strategiska
vägval bland annat för att kunna möta framtida krav på medicinsk kompetens.
Socialstyrelsen ska delredovisa uppdraget senast den 1 juni 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 1 juni 2015.

Huvudmål
Leverera ett planeringsunderlag för traumavård och omhändertagande av ett större antal svårt skadade, samt genom samverkan på
regional och nationell nivå stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga till traumavård vid en allvarlig händelse.

Delmål
Målet 2015 är utredningen ska ha:
genomfört en nulägesbeskrivning av svensk traumavård och
beskrivit landstingens förmåga till traumavård
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genomfört en nulägesbeskrivning av svensk beredskap vid allvarlig händelse och kartlagt förutsättningarna för samverkan mellan
landstingen och på nationell nivå vid en allvarlig händelse
beskriva strategiska vägval för att kunna möta framtida krav på
utbildning och medicinsk kompetensförsörjning

Presentation av traumauppdraget
Socialstyrelsen presenterade traumautredningens målsättningar, preliminär omfattning och avgränsningar.
Omfattningen:
Den svenska hälso- och sjukvårdens traumavård och dess beredskap för att kunna omhänderta ett större antal svårt skadade vid en
allvarlig händelse i Sverige
Traumavård avser vård av allvarligt somatiskt skadade inkluderande prehospitala- och transportmedicinska aspekter. Begreppet
innefattar också skadesituationer där specialbehandlingar och utökad samverkan kan behövas
Avgränsning:
Projektet exkluderar mindre skador handlagda polikliniskt eller i
öppen vård
Kommuners och andra aktörers ansvarsområden som inte är direkt
relaterade till akut och sjukhusbunden traumavård kommer inte att
beröras
Belysningen av samhällets alarmeringstjänst och dess effektivitet
samt organisation kommer att begränsas med referens till betänkandet av Alarmeringsutredningen (SOU 2013:33)
Tillgången till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel
vid allvarlig händelse, kriser och vid allvarliga hälsohot kommer
att ges en begränsad genomgång med referens till betänkandet Åtgärder vid allvarliga krissituationer (SOU 2013:54)
Verksamhetsområdena och insatser som kommer ska kartläggas planeras
att fördjupas och detaljeras, baserat på expertgruppens strategiska diskussioner under mötet. Se bifogad Powerpoint presentation som utgör
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själva dokumentationen av presentationen av uppdraget samt delar av
diskussionsområdena under dagen.

Expertgrupp
Till projektet har Socialstyrelsen bjudit in ledande experter inom traumavård med särskild kompetens från svensk- och internnationell hälso- och
sjukvård. Specialistföreningar, intresseföreningar, nationella kvalitetsregister inom traumavården har genom deras styrelser nominerat experter
till utredningen.
Expertgruppen består av företrädare för:
Specialistföreningar
Intresseorganisationer
Kunskapscentra
Försvarsmedicin
Kvalitetsregister
Representant SKL och MSB
Adjungerade experter (ev. även internationellt sakkunniga)
I uppdraget omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:

diskutera tänkbar omfattning och avgränsning av traumauppdraget
medverka som expertstöd vid kartläggningen och arbetet med analysen
av den svenska traumavården, samt sjukvårdens beredskap vid en allvarlig händelse
bidra till att dra adekvata slutsatser av befintligt kunskapsunderlag
bidra till myndighetens arbete med framtagande av strategiska vägval
för att kunna möta framtida krav på utbildning och medicinsk kompetensförsörjning
Till varje område i traumautredningen knyts minst en medicinsk expert,
som ska vara sakkunnig inom det området som kartläggas och analyseras.
Expertavtal mellan sakkunnig expert och Socialstyrelsen behöver upprättats. Omkostnader för medverkan kommer att ersättas enligt myndighets
riktlinjer för vetenskapliga- och medicinska experter.

Samverkande myndigheter och organisationer
Projektet ska enligt regeringsuppdraget bedrivas i samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och med övriga relevanta aktörer.
I syfte att få en bred och ändamålsenlig förankring i uppdraget sammankallar Socialstyrelsen en extern referensgrupp med representanter
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från berörda myndigheter och organisationer. Syftet med referensgruppen
är samverkan inom uppdraget och att ha en rådgivande funktion till projektet.
Utredningensslutsater och rekommendationer inom traumavården avses
inte remiteras utan referensgruppen och expertgruppens deltagare förväntas genom sin medverkan i utredningens delta, återkoppla och förankra
arbetet utifrån sin organisations sakområde och uppdrag.

Mötestillfällen
Preliminära datum för expertgruppen under hösten 2013 och våren 2014
är:
Datum
24 september
4 november
6 december
15 januari
10 februari
26 Mars
5 Maj

Grupp
Expertgrupp
Expertgrupp
Expertgrupp
Referensgrupp
Expertgrupp
Expertgrupp
Referens och expertgrupp träffas
tillsammans

Bilaga 1. Expertgrupp
Organisation

Representant

Svensk Förening för Traumatologi

Louis Riddez, Per Örtenwall

Svensk Katastrofmedicinsk Förening (SKMF)

Hans Ivarsson

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom
Trauma (RST)

Agneta Brandt, Gunilla Wihlke

Svensk Förening för Akutsjukvård
(SWESEM)

Marcus Larsson

Föreningen för Ledningsansvariga Inom
Svensk Ambulanssjukvård (FLISA)

Poul Kongstad, Maaret Castrén

Försvarsmedicin, Försvarsmakten

Per Örtenwall
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Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
(KcKP) Uppsala

Mimmie Willebrand

Kunskapscentrum för katastrofmedicin
(KcKM) Umeå

Ulf Björnstig, Britt-Inger Saveman

Kunskapscentrum för katastrofmedicin
(KcKM) Stockholm

Johan von Schreeb

Kunskapscentrum för katastrofmedicin
(KcKM), Linköping

Tore Vikström

Kunskapscentrum för katastroftoxikologi
(KcC)

Anders Bucht

Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid
katastrofer

Leif Stenke

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)

Michael Haney

Svensk Neurokirurgisk Förening

Bo-Michael Bellander

Svensk Thoraxkirurgisk Förening

Mamdoh al-Ameri

Svensk Ortopedisk Förening

Mikael Sundfeldt

Svensk Kirurgisk Förening

vakant

Sakkunnig SIR

Pär Lindgren

Sakkunnig SweTrau

Olof Brattström

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Lennart Iselius
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