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DET FINNS 
FÖRUTSÄTTNINGAR, MEN…

• Inget övergripande nationellt ansvar

• 21 beslutsfattande församlingar

• Socialstyrelsens rapport ”svag”

• Lokala rutiner som är beroende av mottagande 
sjukhus ”platssituation”





SÄKER TRAUMAVÅRD

• Projekt initierat av 
Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag (LÖF)

• Granskar alla regioner 
(Norra regionen 2019)

• Lämnar lokal samt 
regional rapport med 
förbättringsförslag. 
Återkoppling.



• 0,9 miljoner invånare

• Lika stort som Storbritanien

• Flera helikoptrar

• Uppfyller inte grundläggande krav 
som registrering, larmkriterier, mm

NORRA SJV-REGIONEN



• 2,1 miljoner invånare, geografiskt 
gynnsamt

• Ett traumacenter (KS-Solna)

• Tydliga prehospitala riktlinjer

• MEN, politiska beslut som 
äventyrar traumavården

STOCKHOLM





• 2 miljoner invånare

• 2 universitetssjukhus

• Flera helikoptrar, inga riktlinjer

• Svårigheter att ”hålla samman” 
regionen

UPPSALA - ÖREBRO 
REGIONEN



• Nationellt kompetenscentrum

• Nationell traumaplan

• Regionala traumasystem

• Professionen måste ta ledningen! 
(Svensk förening för akutkirurgi och 
traumatologi - SFAT + SFAI m.fl)

HUR GÅR VI VIDARE?



TRAUMAFORSKNING I SVERIGE 
-

VAD ÄR PÅ GÅNG?



• Traumaregistret är vår viktigaste källa till 
forskning och utvecklingsarbete

• Severe trauma – Risks and outcomes (2018), Mikael Eriksson

• Trauma – Diagnostics and triage (2018), Fredrik Linder

• Injury mortality in Sweden; changes over time and the effect 
of age and injury mechanism (2017), Dennis Bäckström

• Trauma in a Scandinavian urban setting (2017), Ali Bagher

FORSKNING



• ≈50 000 registrerade fall 2011-idag

• Täckningsgrad 84% 46/55 sjukhus

• 81% jämfört med SIR

• Sedan 2016 gemensamma inklusions- och 
exklusionskriterier

• Möjlighet till fria variabler

VÅRT REGISTER



• Utfall av enskilda larmkriterier? - Lina 
Holmberg, Uppsala universitet

• Hypotes: Nedanstående kriterier står för >90% av alla 
larm och det finns flera kriterier som ej används

• Behov av andningsstöd

• Hypotension

• GCS<13

• Penetrerande våld mot thx/buk

FORSKNING

Fysiologiska kriterier
 � Behov av ventilationsstöd � AF <10 eller >29

 �  Barn: Andningspåverkan � BT <90 eller ej palpabel radialispuls �  Barn: Kapillär återfyllnad >2 s �  Barn: Puls
 � 0‒1 år: <90 eller >190 � 1‒5 år: <70 eller >160 � RLS >3 eller GCS <13

Anatomiska kriterier
 � Penetrerande våld mot hals, huvud, bål, extremiteter ovan armbåge/knä
 � Öppen skallskada/impressionsfraktur � Ansikts-/halsskada med hotad luftväg � Instabil/deformerad bröstkorg � Svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur � Misstänkt ryggmärgsskada � >2 frakturer på långa rörben � Amputation ovan hand / fot � Stor yttre blödning � Brännskada >18 % eller inhalationsskada

Skademekanism
 � Bilolycka >50 km/h utan bilbälte � Utkastad ur fordon � Fastklämd med losstagningstid >20 min � MC-olycka (eller motsvarande) >35 km/h �  Barn: Påkörd/överkörd av motorfordon � Fall >5 m

 �  Barn: Fall >3 m
Observandum
Om inga kriterier för traumalarm är uppfyllda, men ett eller flera observandum föreligger, 

ska detta föranleda kontakt med jourhavande läkare för att prioritera handläggning av 

patient, anpassa behov av larm eller korrigera larmnivå.• Successiv försämring av misstänkt allvarligt skadad patient
• Ökad blödningsrisk (antikoagulantia)• Ålder <5 år eller >60 år• Allvarlig grundsjukdom• Hypotermi <35°C• Drogpåverkad• Gravid

Nationella traumalarmskriterier

Säker Traumavård 2017

Nivå 1 ‒ Fullt traumateam Nivå 2 ‒ Begränsat traumateam



• Impact of selective spinal motion 
restriction on patients with potential 
spinal cord injury - a matched case-
control study on the implementation 
of a new national guideline

• Selective spinal motion restriction 
facilitates early transport of the 
critically injured - significant 
reduction of on-scene time after 
implementation of a national 
guideline.

PREHOSPITAL RÖRELSEBEGRÄNSNING - MATTIAS 
WAHLBORG, ET AL.



• CT-protokoll för trauma CT - Erik Wiklund, 
Hampus Eklöf et al.

• ”Svensk rekommendation för 
användning av helkropps-
datortomografi vid multitrauma”

FORSKNING



• REBOA - Mitra Sadeghi, Tal Hörer et al, 
Örebro universitet

• Fysiologi vid REBOA i grismodell - total, 
partiell, intermittent ocklusion

FORSKNING



• Osteosyntes av flail chest - Eva 
Corina Caragounis

• 150+ kirurgisk fixation av flail 
chest, indikation, metod och 
utfall

FORSKNING
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