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Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård 

Svar på Socialstyrelsens rapport om 
traumavård vid allvarlig händelse 2015 
dnr 11.119286/2015 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård beslutar att godkänna föreliggande yttrande 

som svar till Socialstyrelsen. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län välkomnar detta initiativ och uppskattar det omfattande 

arbete som lagts ned på föreliggande rapport. Vi ser det som en viktig del i ett 

nationellt arbete för att strukturera svensk traumavård och att ytterligare förbättra 

sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser.  

Vår uppfattning är att Socialstyrelsens (SoS) mer tydligt bör specificera vad som 

är ett traumacenters uppgifter och roll i ett traumasystem, en kravspecifikation att 

förhålla sig till. Den bör även innehålla en beskrivning av kompetenskrav och en 

beskrivning av ledningssystem. 

Bakgrund  
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag som stöd 

för landstingen i deras arbete med att upprätta planer för traumavården och en 

beredskap för att kunna omhänderta ett större antal svårt skadade vid en allvarlig 

händelse (S2013/3285/FS).  

 

I syfte att ytterligare förankra och få ta del av landstings och regioners synpunkter 

har ett underlag skickats ut med frågor som socialstyrelens vill att regionen ska 

besvara senast den 7 september 2015.  

 

Region Jönköpings läns svar är framtaget i samverkan med Östergötland och 

Kalmar i vår regionala traumagrupp.   
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Region Jönköpings län Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: folkhalsaochsjukvard@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11  Jönköping      

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Socialstyrelsen 

Enheten för krisberedskap 

Johan Carlstedt 

106 30 Stockholm 

Svar på remiss inför Socialstyrelsens 
rapport om traumavård vid allvarlig 
händelse 2015 dnr 11.119286/2015 
Region Jönköpings län har av Socialstyrelsen getts möjlighet att svara på 

rubricerad rapport om trauma vård. Regionen har tagit del av frågorna och lämnar 

följande svar.  

Aktuella synpunkter  
Region Jönköpings län välkomnar detta initiativ och uppskattar det omfattande 

arbete som lagts ned på föreliggande rapport. Låt detta bli startskottet till ett 

nationellt arbete för att strukturera svensk traumavård och att ytterligare förbättra 

sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser.  

 

Regionen beklagar dock att remissen skickats ut under semestertid och med kort 

svarstid, vilket begränsat möjligheten att genomlysa remissen med alla aktörer 

inom detta mycket komplexa område. En längre remisstid hade möjliggjort 

förankring och dialog vilket kunde ha varit värdefullt inför en fortsatt process med 

förbättringar inom traumaområdet. 

 

Remissen omfattar också både trauma vid ett ”normalläge” med en till två 

skadade och trauma i en masskadesituation. Vår åsikt är att båda dimensionerna är 

så viktiga att de förtjänar sin egen belysning, det vore med andra ord bra att skilja 

den katastrofmedicinska hanteringen från den direkta hanteringen av enskild 

patient. Detta sammanblandas nu så det ibland blir oklart var förslaget vill 

åstadkomma.  

 

Inledande synpunkter  

Innan vi svarar på de fem specifika frågorna vill vi framföra några förslag till 

förtydliganden, tillägg och förändringar i rapporten: 

 Vår uppfattning är att Socialstyrelsens (SoS) mer tydligt bör specificera 

vad som är ett traumacenters uppgifter och roll i ett traumasystem, en 

kravspecifikation att förhålla sig till. Fokus bör då ligga både på 
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traumacentrets koordinerande roll gentemot traumaenheterna och på 

ansvar för att tillse att traumaenheterna lever upp till vissa minimikrav 

 Man bör även från SoS specificera minimikrav för att kunna vara det man 

kallar för en traumaenhet. Fokus bör framför allt vara kompetenskrav; 

tydliga krav på formella kompetenser för alla i traumavårdkedjan 

involverade aktörer 

 Man bör även från SoS sida definiera hur en traumaenhet skall ledas. 

Ansvaret för traumafrågor hamnat ofta i gränslandet mellan olika 

verksamheter. Den lokalt traumaansvarige läkaren har ofta inget tydligt 

mandat vilket påverkar vederbörandes möjligheter att hantera de ofta 

sjukhusövergripande organisatoriska frågorna kring trauma 

 Hanteringen av avvikelser relaterade till trauma är ofta inte på ett tydligt 

sätt formellt kopplade till de lokalt traumaansvariga på ett sjukhus. Detta 

gör att lärdomar kring avvikelser inte tillräckligt konsekvent och 

systematiskt återkopplas till de kliniskt aktiva, vilket innebär risk för att 

insikter om möjliga förbättringar inte förvaltas på bästa sätt. Här skulle 

staten kunna ställa krav på att kopplingen mellan ordinarie 

avvikelsehantering och de lokalt traumaansvariga blir tydligare   

En detaljfråga i rapporten som är viktig, är påståendet att för ett ”optimalt 

traumaomhändertagande krävs…hybridsal” (sid 9, andra stycket). Det är ett 

påstående, som om det inte är väl underbyggt och ovedersägligt, riskerar att leda 

till felaktigt fokus i arbetet med att organisera traumavårdkedjan på ett sjukhus. 

 

Remissen beskriver avtal mellan olika parter som en viktig del. Regionen anser att 

enbart avtal i regel är för generellt för att funktionalitet ska kunna säkerställas. Vi 

menar att fungerande samverkan och gemensamt framtagna och nedskrivna 

planer, rutiner och checklistor är det som behövs. Avtal är alltså inte tillräckligt 

och när en fungerande samverkan finns är avtal ofta inte nödvändiga. 

 

Standardiserade utbildningar är viktiga för att öka kvaliteten i trauma-

omhändertagandet i Sverige.  För att förbättra traumaomhändertagandet vid 

allvarlig händelse är det nödvändigt att kravställa utbildningar genom att tillföra 

ekonomiska medel. 
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Svar på Socialstyrelsens frågor 
1. Vilka hinder och möjligheter finns för landstingsövergripande samverkan 

inom traumavården? Redogör gärna för era egna erfarenheter. 

 

1a) Ett ökat länsövergripande samarbete inom trauma kan innebära vissa hinder: 

Att bygga upp ett förtroendefullt och involverande samarbete mellan sjukhusen 

kräver många möten och mycket tid för att den nödvändiga förankringen skall bli 

tillräcklig. Då kommer kliniskt aktiva läkare och sjuksköterskor tas från det 

patientnära arbetet för att bedriva samverkan. I en tid med bemanningsproblem, 

som råder på många håll, kommer detta på sina håll att kunna utgöra ett hinder. 

 

Hittills har många akutsjukhus traumaorganisationer i all sin komplexitet vuxit 

fram och mognat baserat på lokala förutsättningar och oberoende av varandra och 

under lång tid, vanligen decennier. Eftersom ett akutsjukhus funktioner kan liknas 

vid ett komplext ekosystem, kan snabba förändringar i någon del, om de 

genomförs utan hänsyn till helheten, leda till oöverblickbara konsekvenser på kort 

sikt. Vi vill därför betona vikten av lokal förankring och stegvisa förändringar. 

 

Traumavårdens utveckling och organisation har hittills i stora delar drivits av ett 

mindre antal lokala eldsjälar med särskilt intresse för traumavård. Dessa eldsjälar 

kan sina sjukhus ur traumasynvinkel, och har ofta en bred erfarenhet av 

traumavård genom egna initiativ t.ex. utlandstjänstgöringar vid högvolymscentra. 

Om man ovanifrån börjar omorganisera utan att dessa eldsjälar får reellt 

inflytande riskerar man att förlora dem, deras värdefulla kompetens och 

engagemang. Detta gynnar sannolikt inte traumavården som helhet i en 

sjukvårdsregion. 

 

Det är fortfarande vanligt att journal- och IT-system inte är kompatibla med 

varandra. Detta är av särskild betydelse när sjukhus skall samverka kring 

patienter. Det påverkar bl.a. den viktiga informationsöverföringen när patienten 

diskuteras vid konsultationer och skall överföras till annat sjukhus. Komplexa 

traumapatienter med långa vårdtider involverar många befattningshavare, ofta på 

flera enheter och sjukhus och att på ett överskådligt sätt presentera all information 

som genereras kring en sådan patient är en särskild IT-utmaning. 

 

Fortfarande har man på flera sjukhus inte infört bärbara jourtelefoner. Istället 

måste man söka befattningshavare via personsökare, med tidsfördröjningar i 

kommunikationen som följd. Detta är av särskild betydelse i kommunikationen 

kring akuta patienter, mellan t ex en traumaenhet och traumacentret. 

 

1b) Ett ökat länsövergripande samarbete inom trauma innebär möjligheter:  

Att skapa samordningsvinster i utvecklingsarbetet kring trauma genom kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte, men också genom att faktiskt fördela utvecklingsansvaret 

mellan sig. 
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Att sjukhusen gemensamt kan förhålla sig till och implementera strukturella och 

kompetensmässiga minimistandarder från t.ex. SoS, ökar sannolikt kvaliteten och 

höjer patientsäkerheten på traumavården. Det är viktigt att alla sjukhus, även de 

akutsjukhus som inte skall vara traumaenheter, är med vid ett ökat samarbete för 

att därmed ha planer för att hantera de lågfrekventa men ändå förekommande 

traumapatienter som kommer till dessa sjukhus utanför ordinarie vägar 

(exempelvis i egen bil). 

 

Att traumaenheterna kan hjälpa varandra i det kliniska arbetet under perioder av 

temporär eller säsongsbetingad brist på personal med särskild traumakompetens, 

t.ex. under semestertid eller vid allvarlig händelse. Det kan exempelvis gälla 

kirurgisk och ortopedisk traumakompetens på bakjoursnivå. 

 

Att genom samverkan i utvecklingsarbeten och gemensamma möten, utveckla en 

personkännedom och trygghet i samarbetet vilket underlättar det fortsatta arbetet 

såväl kliniskt som organisatoriskt. 

 

Att gemensamt kunna definiera standarder för och samutnyttjande av 

kompetenser, lokaler och utrustning, t.ex. tillgång till kärlkirurgi och 

endovaskulär behandling av blödning. 

 

Att införa organiserat prehospitalt läkarstöd redan på olycksplats. Som det är nu 

finns det i Sydöstra sjukvårdsregionen inte i organiserad form tillgång till 

prehospitalt skolade läkare för akuta primär- och sekundära traumauppdrag vilket 

riskerar att inverka på vårdkvaliteten. Prehospitalt verksamma läkare är en 

förutsättning för att kunna triagera en svårt skadad patients destination redan 

prehospitalt, exempelvis en svårt skallskadad patient direkt till ett neurokirurgiskt 

center utan att mellanlanda på närmsta traumaenhet.  Ett samarbete över hela 

sjukvårdsregionen kan skapa ett rimligt befolkningsunderlag för en till två 

dygnsoperativa läkarbemannade enheter. 

En masskadeincident skulle sannolikt kunna hanteras bättre om gemensamma och 

samverkande planer fanns mellan landsting/regioner för ett sådant scenario. 

Förutbestämda protokoll för effektiv triagering och transport av skadedrabbade 

som behöver komma till specialiserade enheter liksom i vissa situationer 

omfördelning av medicinsk kompetens för förstärkning av lokala resurser skulle 

leda till resursoptimering. 

 

2. Vilka kompetenser ser ni som särskilt kritiska inom traumavården och hur 

kan staten genom exempelvis utbildningarnas innehåll förbättra situationen? 

Tillgången på seniora kirurger som kan hantera all primär akut blodstillande och 

livräddande kirurgi de första timmarna av traumahandläggningen är avgörande. 

Här bör man förslagsvis från tillsynsmyndighetens sida ställa krav på att alla 

bakjourer i kirurgi, även de som verkar på traumaenheter utanför det regionala 

traumacentret, har formell kompetens att utföra sådan kirurgi, t ex i form av 

godkänd genomgången DSTC-kurs. 
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Stat och myndigheter bör stärka de initiativ som finns att ordna kurser som till 

exempel Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) eller Definitive Anesthesia 

Trauma Care (DATC) för läkare liksom motsvarande kurser för sjuksköterskor. 

Kurserna måste ges i tillräcklig volym för att säkra utbildning av alla 

bakjourskompetenta kirurger. Viktigt att kirurgerna på de mindre sjukhusen, 

traumaenheterna, får gå dessa kurser för optimal spridning av kompetensen i 

landet. Viktigt med riktlinjer och ekonomisk styrning för att få detta att fungera 

optimalt. 

 

Att öka medvetenheten om de s.k. icke-tekniska dimensionerna av ett akut 

traumaomhändertagande, såsom effektiv interpersonell kommunikation, konsten 

att fatta beslut under osäkerhet och risktagning, och frågor om teamledarskap. Här 

kan t.ex. kurser i att vara teamledare och vad den rollen innebär ges. 

 

På varje traumaenhet kan man förslagsvis från statens sida specificera att det ska 

finns en bakjourskompetent kirurg med organisatoriskt ansvar för specifikt 

kirurgiskt operativa frågor rörande trauma, med uppgiften att se till att utrustning 

och lokaler är anpassade för att hantera behovet av akut kirurgisk hemostas och 

annan livräddande kirurgi vid trauma; detta i analogi med Donationsansvarig 

läkare (DAL) inom transplantationskirurgin. Dessa ”lokala traumakirurger” skall 

ges möjlighet till träning på högvolymcentra med viss regelbundenhet, även 

utomlands om så behövs, arrangerat via staten. Dessa kirurger kan även fylla en 

funktion som en slags ”säkrad” nationellt spridd beredskap, vid t.ex. 

masskadesituationer såsom terroristattacker ute i landet.  

 

Bristen på intensivvårdsplatser på det regionala traumacentret är erfarenhets-

mässigt en vanlig anledning till att patienten inte kan överföras dit från ett av de 

perifera akutsjukhusen. Resultatet blir då onödig fördröjning av högspecialiserad 

vård. En viktig begränsande faktor, som staten kan bidra till att förbättra, är 

bristen på vidareutbildade intensivvårdssköterskor. Man bör också från statens 

sida ställa krav på att man registrerar hur ofta ett visst traumacenter avböjer 

patienter p.g.a. brist på intensivvårdsplatser, och definiera en maximinivå för hur 

ofta detta är acceptabelt. 

 

Tillgången till specialiserad rehabilitering i allmänhet och rehabilitering vid 

traumatisk hjärnskada i synnerhet utgör idag en klart begränsad resurs, vilket i 

många fall av svåra skador innebär fördröjningar i vårdens strävan att dessa 

skadade skall kunna återgå till ett självständigt liv. Tydligare krav från statens 

sida skulle sannolikt bidra till att öka tillgängligheten till specialiserad 

rehabilitering, inte minst för de yngre patienterna som överlevt svåra hjärnskador; 

en rehabilitering som bör börja tidigare än vad som ofta sker idag.  
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3. Vad skulle krävas för, att vid sidan av till exempel utbildnings- och 

fortbildningsinsatser, skapa en ökad praktisk erfarenhet av traumavård för 

professionen vid hanteringen av en allvarlig händelse? 

Genom mer realistiska övningar på det ordinarie sjukhuset, i ordinarie lokaler och 

med ordinarie utrustning. En utmaning för att skapa den nödvändiga realismen är 

att kunna simulera många skadade och där varje enskild skadad individ med sin 

unika skadekombination måste hanteras i realtid. Idag begränsas dessa övningar 

av att de viktiga detaljerna kring enskilda skadades handläggning inte till fullo 

måste hanteras.  Därmed får man inte i tillräcklig omfattning fram den viktiga 

växelverkan mellan den patientnära personalens försök att hantera de problem de 

har för handen och den operativa ledningens försök till överblick, som i 

kombination med att det är många skadade samtidigt, riskerar att orsaka den 

känsla av kaos och informationsosäkerhet, som är katastrofens signum. Här skulle 

man från SoS sida kunna bidra med särskild övningsutrustning och 

övningsmetodik för att uppnå realism. 

 

Utvärderingen av de s.k. katastrofövningar som sedan många år genomförs 

begränsas ofta av bristande struktur i hur man går igenom övningarna efter det att 

de genomförts. Här skulle man från SoS sida kunna bistå med rådgivning kring 

hur man bäst strukturerar en genomgång efter övning och vilka dimensioner man 

bör ha med i den efterföljande analysen. Inte minst bör man bistå i arbetet med att 

sprida dessa lärdomar, lokalt men också regionalt och nationellt. 

 

Ett förslag är att formera en regional eller nationell grupp av externa granskare 

sammansatt av experter på traumavård och allvarlig händelse. Dessa kan göra 

platsbesök i samband med lokala ”katastrofövningar” och bistå med både 

utformningen och ledningen av övningarna liksom de efterföljande 

genomgångarna och analyserna. 

 

4. Hur ser ni på möjligheten att införa ett nivåindelat traumavårdssystem 

enligt förslaget? 

Som tidigare framförts skulle Sydöstra sjukvårdsregionen välkomna tydliga, 

framför allt kompetensmässiga krav på de s.k. traumaenheterna. Detta ger 

underlag till att kunna formulera en plan för att leva upp till kraven. 

 

Det är viktigt att understryka en från SoS håll mer tydlig definition av innebörden 

i åtagandet att vara traumacenter. Rollen som traumacenter måste innebära en 

koordinerande och bistående funktion för hela upptagningsområdet, lika mycket 

som ett centrum för högspecialiserad vård. 

 

Glesbygdsproblematiken med långa transportavstånd utgör en självklar utmaning, 

särskilt om man tänker i termer av att vissa sjukhus som idag handlägger stora 

trauma efter en nivåstrukturering kanske inte skall göra detta.  De längre 

transporttiderna från olycksplats till närmaste traumaenhet som riskerar att bli 

fallet, kan innebära patientsäkerhetsrisker i sig. I delar av Sydöstra 

sjukvårdsregionen finns områden varifrån det blir mer än en timmes vägtransport 
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till närmaste traumaenhet efter lastning av en skadad patient om man rutinmässigt 

åker förbi ett av de mindre sjukhusen som idag handlägger stort trauma. Därmed 

faller konceptet om ”the Golden Hour” och principen om lika vård riskerar att 

hotas. Strikt nivåindelning enligt förslaget kräver därmed att HEMS etableras i 

Sydöstra sjukvårdsregionen. Det är viktigt att försäkra sig om att vinsterna med en 

centralisering även omfattar svensk glesbygd innan man i större omfattning 

centraliserar bort små sjukhus från att ingå i traumavårdkedjan. 

 

Traumavårdens betydelse för övrig verksamhet på ett sjukhus skall inte 

underskattas. Ett akutsjukhus som inte tar emot stort trauma kan förlora i 

attraktivitet som arbetsplats, särskilt för specialiteter som är akutinriktade, såsom 

anestesi och intensivvård, kirurgi och ortopedi. Ett redan prekärt bemanningsläge 

för de mindre sjukhusen, riskerar då att försämras ytterligare. Vad får det för 

konsekvenser för övrig sjukvård på det sjukhuset, särskilt i det korta och 

medellånga perspektivet? 

 

5. Vad ser ni som nästa steg i arbetet med att utveckla den svenska 

traumavården? 

Det första steget i arbetet bör nu vara att bygga upp fungerande regionala 

traumacentra med uppdrag och fokus på att se sig som ansvariga för att 

koordinera ett traumasystem omfattande de akutsjukhus/traumaenheter som ingår 

i upptagningsområdet. En av traumacentrets åtaganden är att ge högspecialiserad 

traumavård till de fall som inte helt kan handläggas färdigt på respektive 

akutsjukhus/traumaenhet. Till de övriga åtaganden som ett traumacentrum bör ha 

enligt oss är: 

 att vara traumasystemets/sjukvårdsregionens koordinerande funktion 

för utbildning, fortbildning, avvikelsehantering och registrering 

avseende trauma för alla upptagningsområdets sjukhus  

 att aktivt säkra regionens specialiserade rehabilitering av 

traumapatienter  

 att arbeta systematiskt med att förebygga skador och olyckor och i 

detta arbete har fokus på hela upptagningsområdet  

 att traumacentrats företrädare ser som en viktig uppgift att underlätta 

för akutsjukhusen/traumaenheterna att bedriva traumasjukvård och 

bistå dem oavsett tid på dygnet med råd och hjälp, och alltid är beredda 

att överta patienter därifrån.  

 att om det regionala traumacentret inte har plats eller kompetens att 

hantera en svårt skadad patient som den mindre traumaenheten inte 

klarar av att färdigbehandla, arrangera så att ett annat traumacenter kan 

handlägga patienten. 

Det är viktigt att SoS definierar kriterier för vad som krävs av ett traumacenter. 

Genom en periodisk återkommande certifiering och recertifiering skulle SoS 

därefter kunna tillse att traumacentret uppfyller dessa krav. 
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Utöver regionala traumacentra kan det inrättas en eller ett par centra med ett 

nationellt uppdrag att bistå samtliga landets traumaenheter med rådgivning 

dygnets alla timmar året runt. Detta i analogi med t.ex. giftinformationscentralen, 

koagulationscentrum och ECMO-verksamheten vid KS. 

 

När de regionala traumacentren börjat fungera i sin roll, kan man börja 

nivåstrukturera periferin utifrån tydliga av SoS formulerade minimikrav att 

förhålla sig till.  

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 
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Kartläggning av traumavårdens 

förutsättningar 

Nedan redovisas en sammanfattning av den kartläggning Socialstyrelsen 

genomfört inom ramen för uppdraget. Kartläggningen har bestått av flera 

delar, dels en enkätundersökning ställd till landsting och akutsjukhus, dels 

av regionala platsbesök. Besöken genomfördes i de sex sjukvårdregioner-

na och deltagarna var professionsföreträdare från landstingen. Dessutom 

har särskilda kartläggningar genomförts av landets lärosäten för att skapa 

en bild av utbildningar inom traumavård och katastrofmedicin. Förmågan 

att mobilsera ett kompetent traumaomhändertagande över tid vid landets 

akutsjukhus har ingått i kartläggningen. 

Traumaförekomst 
Trauma är den vanligaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i 

de flesta utvecklade länder. Var 10:e dödsfall i världen är förorsakat av 

skadehändelse [3, 4]. Trauma orsakar stort lidande för skadeoffer och 

deras anhöriga och genererar även stora kostnader för samhället. Den 

svårt skadade patienten kräver ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt 

omhändertagande. Sverige är relativt förskonat från stora trauman, varför 

vårdpersonalen får begränsad erfarenhet och kompetens för omhänderta-

gande av denna patientkategori.  

För att kunna få ett allmänt heltäckande mått på belastningen på den 

slutna vården inom svensk akutsjukvård orsakad av vård av olika skade-

fall har samtliga patienter i Patientregistret med diagnoser relaterade till 

trauma eller komplikationer till följd av sådan vård (ICD-10 diagnoser i 

serien S00.1-T98.3) inkluderats från åren 2010-2013. Antalet fall som 

vårdats i sluten vård utifrån ovanstående kriterier, var i genomsnitt  

100 000 skadade per år med en jämn fördelning mellan könen. Det årliga 

totala antalet vårddygn för dessa patienter var i genomsnitt ca åtta dygn. 

Detta innebär att drygt 2 000 vårdplatser i Sverige varje dag upptas av 

olika traumafall (figur 1).  Utöver frakturer på lårbenshalsen är de vanlig-

aste allvarliga diagnoserna skallskada med olika typer av hjärnblödning, 

samt frakturer på kotpelare och bäcken. 
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I ett försök att identifiera svårare skadefall, har datauttag gjorts från 

Svenska traumaregistret. Registret fokuserar på allvarligt, svårt och kri-

tiskt skadade, och har en täckningsgrad på cirka femtio procent. Det följer 

den skadade patientens hela vårdkedja. En analys för år 2012-2013 visar 

att 3500 patienter vårdades mer än tre dygn varav två tredjedelar var män. 

Majoriteten, åttio procent, av de skadade hade transporterats med vägbu-

ren ambulans. Drygt nittio procent av allt trauma beror på trubbigt våld 

och resterande är penetrerande våld. Ungefär fyrtio procent av skadorna är 

trafikrelaterade och en lika stor andel är fallolyckor (tabell 1). Knappt en 

femtedel genomgår akut operativ åtgärd och drygt en tredjedel av de som 

vårdas eller observeras läggs in på intensivvårdsavdelning. Uppföljning 

av överlevnad 30 dagar efter svårt trauma visar på en mortalitet på fem 

procent. 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
Antal vårdtillfällen 

Figur 1. Antal vårdtillfällen i slutenvård med >= 7 vårddygn för patienter med 

trauma + närliggande diagnoser (ICD-10  S00.1-T98.3) per landsting för åren 

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen  
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Tabell 1. Skademekanism vid trauma för år 2012-2013 (n=3515, inneligg-

ande patienter ≥ 3 vårddygn) 

Skademekanism Totalt (n=3515) 

Olycka med motorfor-

don (ej motorcykel) 
18,9 % 

Motorcykelolycka 7,6 % 

Cykelolycka 6,7 % 

Skadad fotgängare 5,2 % 

Skada vid färd med 

annat fordon 
2,1 % 

Skottskada 1,7 % 

Skada av kniv/annat 

vasst föremål 
5,8 % 

Trubbigt våld (slagen 

eller träffad av trubbigt 

föremål) 

5,8 % 

Fall i samma plan 14,1 % 

Fall från annat plan  25,9 % 

Skada vid explosion 0,3 % 

Annan skadeorsak 6,0 % 

 Källa: SweTrau 

Prehospital traumavård 

Vägburen ambulanssjukvård 
Socialstyrelsens kartläggning visar på både styrkor och svagheter inom 

den svenska ambulanssjukvården. Det framgår att nästan samtliga lands-

ting har planer för ambulanssjukvården och avtal med larmcentraler. Vi-

dare har nästan alla landsting riktlinjer som säkerställer tillgång till perso-

nal med rätt formell kompetens liksom läkemedel, materiel och utrustning 

inför en eventuell allvarlig händelse.  

Av kartläggningen framgår också att det finns rutiner för rapportering 

mellan vårdgivare i traumavårdskedjan och att samtliga landsting tilläm-

par PHTLS-konceptet (Prehospital Trauma Life Support) och validerade 

triagesystem för prehospitalt bruk. Det finns också god tillgång till stöd 

för överföring av medicinsk information om prehospitala traumapatienter 

till akutmottagning. Vidare framgår att de flesta landsting genomför öv-

ningar gällande omhändertagandet av prehospitala traumapatienter.  

Det prehospitala traumaomhändertagandet baseras på evidensbaserade 

medicinska riktlinjer i nästan samtliga landsting. Däremot har knappt 

hälften av landstingen särskilda mål avseende vård och behandling vid 

prehospitalt traumaomhändetagande. Detsamma gäller särskilda planer 

för prehospital styrning av traumapatienter. Vad gäller tillgång till be-

slutsstöd från läkare anger en tredjedel att detta är säkerställt.  
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En tredjedel av landstingen saknar samordning mellan planen för am-

bulanssjukvård och den regionala katastrofmedicinska beredskapsplanen. 

Av svaren framgår också att en femtedel av landstingen utför vägburna 

sekundär- och intensivvårdstransporter mellan sjukhus och att närmre 

hälften av landstingen inte har en säkrad tillgång till luftburen transport av 

traumapatienter, även när geografiska- och tidsmässiga faktorer så kräver. 

Luftburen ambulanssjukvård 

Luftburen ambulanssjukvård kan utföra både primäruppdrag, då en pati-

ent hämtas direkt från skadeplats och sekundäruppdrag då en patient 

transporteras mellan vård inrättningar. Luftburen ambulanssjukvård är 

ofta synonymt med läkarbemannad prehospital akutsjukvård. Vissa lands-

ting har dock beslutat att läkare medföljer i ambulanshelikopter endast vid 

behov. Resurserna för primäruppdrag inom civil luftburen ambulanssjuk-

vård, i daglig drift, utgörs av de nio landstingsanknutna ambulansheli-

koptrar som finns i landet.  Dessa helikoptrar kan normalt endast ta en 

vårdkrävande patient, men kan transportera två patienter i nödfall, men då 

med mindre möjligheter till vård under transport. Alla ambulanshelikopt-

rar i landet kan också utföra sekundäruppdrag och kan då transportera en 

intensivvårdskrävande patient förutsatt att rätt kompetens finns att tillgå. I 

övrigt finns resurser för luftburna transporter att tillgå från framför allt 

Sjöfartsverket, Polisen och Försvarsmakten. Försvarsmaktens resurser är i 

dagsläget inte tillgängliga inom samma ramar som den civila luftburna 

ambulanssjukvården i varken vardagen eller vid allvarlig händelse. 

Utöver ambulanshelikoptrarna finns fem ambulansflygplan, som vart 

och ett kan ta två liggande patienter varav en med intensivvårdsbehov. 

Vid normaltransporter finns en specialistutbildad sjuksköterska ombord.  

Vid mer vårdkrävande transporter sker förstärkning med läkare. Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap i samverkan med Socialstyrelsen 

kan också erbjuda minst ett ambulansflygplan i samarbete med Västerbot-

tens läns landsting i form av Svenska nationella ambulansflyget (SNAM). 

Det är en nationell resurs med större kapacitet än övriga ambulansflyg-

plan.   

 



 

6 
 

 

Hospital traumavård 

Organisation och struktur 
En tydlig organisation av landstingens traumaomhändertagande finns i 

storstadsregionerna. Traumastyrning, det vill säga att alla patienter med 

multitrauma eller vid ett stort traumalarm alltid transporteras direkt till ett 

utpekat sjukhus med rätt vårdnivå, förekommer i stor sett enbart i dessa 

regioner. I stora delar av landet transporteras patienten till närmaste sjuk-

hus för första omhändertagande med stabilisering och därefter sekundär-

transport till adekvat vårdnivå. Ett flertal av landstingen använder sig av 

så kallade fördelningsnycklar för att styra patienter till rätt vårdnivå vid 

allvarliga händelser. Det decentraliserade ansvaret för organisation och 

struktur för traumavården riskerar, precis som inom andra områden, att 

leda till stora variationer mellan olika regioner. Det visar sig särskilt i 

jämförelsen mellan storstad och övriga landet. Trots att över hälften av 

landstingen utsett särskilda sjukhus för traumaomhändertagande är av-

ståndet till närmaste sjukhus, skadegrad och antalet skadade faktorer som 

påverkar valet av sjukhus utanför storstadsregionerna.  
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Mål för traumavården  
Vid en genomgång av de från 17 landsting inskickade manualerna med rikt-

linjer och rutiner för traumaomhändertagande framgår att färre än hälften har 

en målbeskrivning för traumavården. I de flesta dokumenten beskrivs att 

omhändertagandet av en traumapatient ska ske enligt PHTLS- konceptet för 

initialt omhändertagande av traumapatienter i prehospital vård och enligt 

ATLS (Advanced Trauma Life Support) ett avancerat koncept för initialt 

omhändertagande av traumapatienter på sjukhuset.  Några landsting har de-

legerat till akutsjukhusen att formulera mål för sin traumavård.  

Sjukhusens rutiner 

Ungefär hälften av akutsjukhusen har svarat på frågan om rutiner för 

traumavård. Av dessa svarade två tredjedelar att de har kriterier för trau-

malarm, definierade som rött eller orange larm alternativt som litet eller 

stort traumalarm. 

På samma sätt anger tvåtredjedelar av de svarande sjukhusen att de har 

dokumenterade rutiner för omhändertagande av traumapatienter. Många 

av dessa har en egen traumamanual eller traumariktlinjer som bygger på 

ATLS. Alla i traumateamet har en bestämd placering vid patienten som är 

styrd utifrån arbetsuppgift. När samtliga i teamet finns på plats informeras 

de om patientens skador, skademekanism och vitalparametrar. 

På frågan om sjukhuset har en skriven rutin för transport till annat sjuk-

hus, efter det första omhändertagandet och stabilisering uppger en fjärddel 

av de svarande att detta saknas. 

Dokumentation 

Ungefär hälften av akutsjukhusen har svarat på enkätfrågor kring doku-

mentation. Huvuddelen av de svarande sjukhusen har uppgett att det an-

vänds särskilda traumamanualer för dokumentation på akutmottagningar-

na. Detsamma gäller rutiner för sammanfattande rapport när patienten 

lämnar akut- och traumarummet. Dokumentation mellan olika avdelning-

ar inom sjukhusen, exempelvis till och från röntgenavdelningar, liksom 

överföring av information mellan sjukhus är av central betydelse i trau-

masammanhang. Av enkäten framgår dock att det idag används olika 

journalsystem såväl inom som mellan olika sjukhus. Dessa journalsystem 

är inte alltid kompatibla och uppgifter ur patientjournalen överförs som 

regel inte automatiskt till kvalitetsregister.  

Kvalitetsregister 
Sverige har idag välutvecklade register för att samla och sprida kunskap 

inom behandling, utredning, omhändertagande och logistik avseende vård 

av traumapatienter. De nationella kvalitetsregistren utgör en värdefull 

resurs för framtida forskning och utveckling och en komplett registrering 

av god kvalitet i dessa kan därför skapa möjligheter för framtida forsk-

ning. 
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 För närvarande är emellertid endast drygt hälften av de akutsjukhus som 

vårdar traumapatienter på intensivvårdsavdelning registrerade som an-

vändare i det nationella traumaregistret SweTrau. I dagsläget används 

även flera olika nationella kvalitetsregister för traumapatienter.  

De flesta nuvarande avvikelserapportsystem har heller inte kapacitet att 

fullt ut hantera avvikelser som är avdelnings- och kliniköverskridande.  

Kompetens 

Vad gäller grundläggande traumakompetens finns den i stort sett vid 

samtliga sjukhus. Det kan däremot konstateras att den mer specialiserade 

traumavården är mer ojämnt fördelad över landet. Till viss del följer detta 

av fördelningen av högspecialiserad vård, även rikssjukvård, över landet. 

Så är exempelvis fallet när det gäller brännskadevården. För att säker-

ställa tillgång till specialiserad traumavård är det således av stor vikt att 

det finns upparbetade rutiner för kontakt och transport till de sjukhus som 

har kompetens inom respektive område.  

Ungefär hälften av sjukhusen har svarat på frågor om traumakompe-

tens. Av dessa har två tredjedelar svarat att det saknas rutiner kontakt och 

transport till både brännskadevård och neurokirurgi eftersom det inte 

finns att tillgå i den egna organisationen. Liknande mönster ses även vad 

gäller thoraxkirurgi, kärlkirurgi, öron-näsa-hals, samt barntraumatologisk 

kompetens.  

Traumateam med flera specialiteter 
Den svårt skadade patienten kräver ett multidisciplinärt och tvärprofess-

ionellt omhändertagande. Det akuta omhändertagandet på sjukhuset måste 

ske snabbt och strukturerat efter i förväg utarbetade koncept. Som tidigare 

nämnts är det koncept som till största del används i Sverige baserat på 

ATLS. Detta bygger på ett strukturerat teamomhändertagande, där man 

handlägger livshotande skador för patienten i prioriteringsordning. Sam-

mansättningen av traumateam varierar i landet och över tid. Två tredjede-

lar av de svarande sjukhusen uppger att det finns särskilda traumateam 

som ansvarar för det första omhändertagandet på sjukhuset. 

Det är i samtliga fall en kirurg som är traumaledare och denne är speci-

alist inom kirurgi på primär- eller bakjoursnivå. Övriga medicinska speci-

aliteter som vanligen ingår i traumateamet är anestesiläkare och anestesi-

sjuksköterska, ortoped, sjuksköterska från akutmottagningen, 

undersköterska från akutmottagningen. Variationer förekommer till ex-

empel om läkare och sjuksköterska från röntgen och sjuksköterska från 

operation deltar. Läkare och sjuksköterskor som ingår i traumateam har 

vanligen genomgått ATLS alternativt TNCC samt deltagit i lokal team-

träning efter kursen. Kirurgkliniken är också ansvarig klinik för patienten 

de första 24 timmarna om inget annat besluts utifrån patientens skador.  

På frågan om förmåga att kunna mobilisera traumateam på jourtid har 

cirka hälften av de svarande sjukhusen angivit att de har kompetens för att 
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genomföra akut blodstillande kirurgi och tillhörande perioperativ vård 

enligt konceptet Damage Control Surgery. Av dessa uppger endast två 

sjukhus att de kan mobilisera fem till sex team. 

För ett optimalt traumaomhändertagande krävs en operationssal med 

möjlighet till röntgen och som uppfyller kraven för öppen kirurgi och 

tillräckligt stor för att rymma nödvändig utrustning, en så kallad hy-

bridsal. Av de svarande sjukhusen uppger femton sjukhus att de har till-

gång till en sådan. Det är dock endast ett sjukhus som har hybridsalen i 

direkt anslutning till akut-/traumarum. Övriga fjorton sjukhus har sin hy-

bridsal på operationsavdelningen eller röntgenavdelningen.  

Den kirurgiska verksamheten har ofta en nyckelroll vid beslut om sjuk-

husets beredskapsläge vid ett större skadeutfall. Socialstyrelsen i samar-

bete med Försvarmakten inhämtade genom en enkät ställd till verksam-

hetscheferna i kirurgi, på de 54 svenska akutsjukhusen med en 

akutmottagning som är öppen dygnet runt, information om mobilisering 

av operationslag, operationssalar och vårdplatser. Utgångspunkten var 

beredskapen vid ett större skadeutfall. Antalet operationslag som kan mo-

biliseras inom en viss tidsperiod mättes i intervallen trettio minuter, re-

spektive två och åtta timmar.  Därefter mättes antalet operationssalar och 

antalet intensivvårdsplatser, tidsåtgång för mobilisering av dessa platser 

och slutligen antalet eftervårdsplatser. Resultaten tyder på att, beroende 

på sjukhusstorlek, är vanligen ett till tre team omedelbart tillgängliga och 

kapaciteten kan dubbleras inom två timmar. Det handlar då vanligen om 

två till sex team per sjukhus. Efter åtta timmar bedöms den kapaciteten 

ytteliggare kunna dubbleras. Tillgången till operationssalar visar sig inte 

vara en begränsande faktor. Däremot är tillgången till bemannade inten-

sivvårdsplatser begränsad och den i vanliga fall höga beläggningsgraden 

gör att omdisponeringar eller förflyttningar behövs vid traumasituationer 

med många svårt skadade. Dessutom har uthålligheten för att kunna vårda 

på denna eller intermediär vårdnivå varit svårbedömd.       

Viktiga kompetenser vid traumavård 
Kraven för kompetens och tiden för tillgänglighet är beroende av den typ 

av omhändertagande som krävs i det enskilda fallet. Det omedelbara 

blodstillande och ofta livräddande omhändertagandet utförs enligt det 

tidigare nämnda konceptet Damage Control Surgery.  För det definitiva 

omhändertagandet finns ett annat koncept Definitive Surgical Trauma 

Care som innefattar ett multidisciplinärt team.  

Nedan redovisas från de båda perspektiven lägesbilden för ett antal 

nyckelkompetenser som utgör nödvändiga förutsättningar för ett gott to-

talt traumaomhändertagande.  

Radiologisk kompetens 

Radiologisk kompetens och tillgång till röntgen är en viktig faktor i det 

inledande omhändertagandet av en traumapatient. Olika typer av ult-
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raljudsundersökningar kan exempelvis utföras av kirurgläkare som ingår i 

traumateamet, men för datortomografi, magnetröntgen och röntgen av 

blodkärlen behövs en röntgenläkare med särskild kompetens.  

De flesta sjukhus med traumaansvar har kompetens för att dygnet runt 

undersöka traumapatienter med datortomografi. Tre av de svarande sjuk-

husen har röntgenläkare med jour i hemmet vissa tider av dygnet. Detta 

behöver inte betyda fördröjning av undersökningen, däremot av tolkning 

och granskning av bilderna.   

En stor del av de svarande sjukhusen kan genomföra ultraljud och rönt-

gen av blodkärlen alla dagar. Av dessa kan sex sjukhus under undersök-

ningen åtgärda blödningskällor med kateterburen teknik.  På de sjukhus 

som inte har radiologisk kompetens dygnet runt innebär det att traumapa-

tienter remitteras till ett sjukhus med denna kompetens, för diagnostik och 

ibland även för behandling om tillståndet så tillåter. 

Brännskadevård 

Sverige har två sjukhus som bedriver högspecialiserad vård av svårt 

brännskadade patienter. Vården bedrivs vid Linköpings universitetssjuk-

hus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Övriga brännskador behandlas 

på sjukhus och i hemmet beroende på skadans djup, utbredning och var på 

kroppen skadan sitter. 

På frågan om sjukhuset har rutiner för omhändertagande av större 

brännskador svarar två tredjedelar att de har rutiner för detta. Av de som 

svarade nej angav dock några sjukhus att de tar telefonkontakt med 

brännskadeklinik för konsultation för vidare handläggning av patienten. 

Kirurgisk kompetens 

Neurologisk observation och viss relaterad traumavård bedrivs vid samt-

liga akutsjukhus som svarat på enkäten. Svårare neurologiska skador re-

mitteras emellertid till universitetssjukhusen, framför allt de patienter som 

behöver opereras.  

Thoraxkirurgisk sjukvård bedrivs på samtliga universitetssjukhus, me-

dan få övriga akutsjukhus har kompetens för detta. Svårare thoraxkirur-

giska skador remitteras emellertid till universitetssjukhusen.  

Hälften av de svarande sjukhusen uppger att de har kärlkirurgisk kompe-

tens. 

Övrig kompetens 

Traumaortopedisk kompetens finns tillgängligt för akut vård på de flesta 

sjukhus, endast tre av de svarande sjukhusen har svarat att de saknar 

denna kompetens. 

Två tredjedelar av de svarande sjukhusen uppger att de har öron-näs-

hals-kompetens för trauma, nio sjukhus har angivet att de saknar kompe-

tensen. Endast en tredjedel av de svarande sjukhusen har uppgett att de 

har barntraumatologisk kompetens.  
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Rehabilitering  

Rehabilitering innefattar såväl förebyggande insatser som aktiv träning. 

Handläggningen sker ofta multidisciplinärt, det vill säga av flera personal-

kategorier. Tidig rehabilitering har stor betydelse för att återfå förbättrad 

funktionsgrad efter stort trauma. Tillgängligheten till rehabilitering är 

idag begränsad och varierar över riket. Hälften av landstingen har uppgett 

att det finns en plan och mål för hur rehabilitering av traumapatienter ska 

organiseras och bedrivas. Drygt hälften av de svarande sjukhusen har 

uppgivit att rehabilitering av traumapatienter bedrivs på sjukhuset. Det 

råder dock oklarheter kring vilken vårdnivå denna bedrivs och vem som 

ansvarar för att patientens rehabiliteringsbehov bedöms och bemöts på ett 

adekvat sätt.  
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Kartläggning av landstingens 

beredskap inför allvarlig händelse 

Vid allvarliga händelser i samhället kan ordinarie resurser behöva förstär-

kas. För att kunna genomföra en sådan förstärkning krävs en krisbered-

skap för att omfördela och prioritera resurser. En god krisberedskap krä-

ver därför att verksamheterna, i det dagliga arbetet, är anpassat för en 

sådan omställning. Krisberedskap är ur det perspektivet således den för-

måga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och ska inte ses 

som någon separat verksamhet, organisation eller aktör.  

En allvarlig händelse avser en händelse som är så omfattande eller all-

varlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. 

Vad som bedöms som en allvarlig händelse är beroende på bedömningen 

av behovet och tillgängliga resurser vid det aktuella tillfället och kan där-

för skilja sig åt beroende på var och när händelsen inträffar. På frågan 

kring inträffade allvarliga händelser under 2013 har landstingen redogjort 

för allt från stora olyckor, oväder och bombhot till så kallade högriskmat-

cher i fotboll, se figur 2. Landstingen har sannolikt tolkat begreppet och 

valt att registrera vad som klassas som allvarlig händelse på olika sätt. 

 

 
 

För att ställa om från reguljär verksamhet till att hantera en allvarlig hän-

delse ska alla landsting ha en tjänsteman i beredskap (TiB). TiB har i 

uppgift att ta emot larm, verifiera uppgifter, larma vidare, initiera och 

samordna det inledande arbetet samt informera om händelsen 
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Figur (2). Antal verifierade allvarliga händelser per landsting år 2013. 

Källa: Socialstyrelsens  enkät 2014  
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En förutsättning för landstingens katastrofmedicinska beredskap och 

därmed förmågan att hantera en allvarlig händelse, är att det i vardagen 

finns ett fungerande och effektivt alarmerings- och responssystem för 

händelser där individer har skadats eller på något sätt riskerar att skadas. 

En av de stora bristerna som identifierats vid utvärderingar av inträffade hän-

delser är oförmåga hos larmmottagare och viktiga initiala beslutsfattare att 

tidigt förstå händelsen art och omfattning vilket medfört en sen och otillräck-

lig respons.   Likaså behövs ett välfungerande organisatoriskt system och 

kvalitetssäkrade vårdprocesser för att kunna omhänderta traumapatienter 

på ett säkert sätt genom hela vårdkedjan. Detta inkluderar allt från den 

första bedömningen av larmsamtalet hos larmoperatören, utlarmning av 

rätt resurs, larm till mottagande vårdenhet, ambulanssjukvårdens första 

bedömning och intervention på plats och under transport, beslut och akti-

vering av sjukhusets organisation för omhändertagande av traumapatient 

samt med ett kvalitetssäkert traumaomhändertagande enligt fastställda 

principer, rutiner och koncept när patienten kommer till sjukhuset.  

Sammantaget är detta fundamentet på vilken den katastrofmedicinska 

beredskapen och indirekt traumavården vilar och som vid en allvarlig 

händelse kommer att sättas på prov. 

 

Samverkan på regional nivå  
Erfarenheter från Sverige och internationellt visar att det finns brister i 

förmågan att hantera konsekvenser av allvarliga händelser. Det är bland 

annat förmågan att agera tillsammans och samordnat som behöver utveck-

las på såväl lokal, regional som nationell nivå.    

Erfarenheter av inträffade händelser i Sverige och internationellt samt 

övningar visar dessutom att aktörerna brister i kunskaper om varandras 

ansvar, system, metoder och roller. Det finns även bristande kunskaper 

om vilken information som olika aktörer behöver och kan bidra med. Be-

dömningar och analyser behöver utgå ifrån ett helhetsperspektiv där alla 

aktörer bidrar med konkreta rekommendationer och ställningstaganden 

inför beslut. 

Som tidigare framhållits organiserar landstingen sin hälso- och sjuk-

vård, däribland traumavård och rutiner vid allvarlig händelse, på olika 

sätt. Detta leder till att dokumentation, arbetssätt samt hur rutiner struktu-

reras skiljer sig åt. Detta kan medföra problem inom ramen för den regul-

jära traumavården men är särskilt problematiskt vid traumavård i sam-

band med en allvarlig händelse.  

Det finns starka beroenden mellan krisberedskap, katastrofmedicin och 

en god traumavård vilket kräver samverkan och samordning såväl mellan 

landsting som mellan landsting och andra aktörer.  Emellertid visar Soci-

alstyrelsens kartläggning att endast en mindre del av landstingen har avtal 

avseende stöd till sjukvården i samband med en allvarlig händelse. Det 

framgår dock att flera landsting arbetar aktivt med regional samverkan 
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med andra aktörer som länsstyrelse, polis, räddningstjänst och berörda 

kommuner.  

De landsting som uppger att avtal finns beskriver att dessa omfattar 

hälso- och sjuvårdspersonal, vård av patienter och transporter men även 

förbrukningsmateriel, läkemedel, medicinteknisk utrustning och annan 

personal inom till exempel IT och teknisk infrastruktur. 

Flera landsting beskriver att det inte finns skrivna avtal men att det 

finns rutiner för, eller att det ingår i den regionala kris- och katastrofme-

dicinska beredskapsplanen, hur de ska erbjuda hjälp till framför allt 

grannlandsting, liksom för hur andra landsting, myndigheter och andra 

aktörer ska kontaktas vid allvarliga händelser.  

Samverkan med aktörer på nationell nivå 

Socialstyrelsens kartläggning visar att en majoritet av landstingen har 

rutiner för hur de ska samverka med aktörer på nationell nivå exempelvis 

Socialstyrelsen, och att det sker genom den regionala krisledningen.  

Civil-militär samverkan 

Försvarsmaktens medicinska verksamhet regleras i enlighet med de lagar 

och författningar som reglerar den övriga hälso- och sjukvården. Tillsy-

nen utövas dock av Generalläkaren som lyder under regeringen och är att 

bedöma som en självständig tillsynsmyndighet. 

    Försvarsmaktens medicinska verksamhet är av logiska skäl i stor ut-

sträckning inriktad på traumavård, och Försvarsmakten har som tidigare 

nämnts utifrån ett antal lagar och förordningar skyldighet att ge stöd även 

till det civila samhället. 

Vid sidan av att upprätthålla förmågan till väpnad strid och att försvara 

Sverige mot väpnat angrepp har Försvarsmakten i uppgift att stärka det 

svenska samhällets förmåga att motstå och hantera fredstida krishändel-

ser. Försvarsmakten ska bistå civila myndigheter genom att samverka 

med dem och vid behov ställa resurser till förfogande. Relationen mellan 

Försvarsmakten och landstingen är trots det i många fall otydlig och pla-

ner och rutiner saknas hos både Försvarsmakten och flertalet landsting, 

enligt den kartläggning Socialstyrelsen genomfört. Landstingen förväntas 

i sin tur genomföra analyser och planera för samverkan med Försvars-

makten med fokus på höjd beredskap. En samordnad planering för hän-

delser i fredstid (och höjd beredskap) som utgår från den fredstida krisbe-

redskapen skulle sannolikt öka förmågan vid allvarliga händelser. 

    Försvarsmakten är indelad i fyra militärregioner med geografiskt om-

rådesansvar. Militärregionerna har vardera ett ansvarsområde som inne-

fattar 4-7 län med ett regionalt ansvar för samverkan med motsvarande 

antal länsstyrelser. En aspekt som påverkar förutsättningarna för ett civilt-

militärt samarbete inom ramen för hälso- och sjukvård är att den regionala 

organisationen för samverkan främst utgörs av kontakten mellan länssty-
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relserna och Försvarsmakten eftersom länsstyrelsen har ett regionalt sam-

ordningsansvar i händelse av kris.  

Socialstyrelsens kartläggning tyder på att landstingen saknar en samlad 

bild av det stöd som Försvarsmakten kan erbjuda vid en allvarlig hän-

delse. Knappt hälften av landstingen har utvecklat rutiner för samverkan 

med Försvarsmakten vid en allvarlig händelse. Bara en tredjedel av lands-

tingen har formella avtal som avser stöd till sjukvården från Försvarsmak-

ten i samband med en allvarlig händelse. Samtidigt redovisar hälften av 

landstingen önskemål om tillgång till framför allt Försvarsmaktens mark- 

och flygburna transporter, sambands- och ledningsstöd och stöd vid hän-

delser med farliga ämnen.  

 

Samverkan och avtal med andra länder 
Fem landsting har avtal med andra länder avseende vård av svenska med-

borgare i samband med en allvarlig händelse. Av dessa anger fyra att de 

har en rutin på regional nivå för larmväg. Norge är det land de flesta har 

avtal med, Region Skåne har upprättat avtal med Danmark. För alla fem 

omfattar avtalen transporter och vård av patient. 

Det finns även ett nordiskt hälsoberedskapsavtal som slår fast att län-

derna ska samarbeta mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheterna för att 

öka förmågan att hantera kriser och katastrofer i syfte att försäkra sig om 

en effektiv assistans. Detta avtal undertecknades 2002 och är ett tillägg till 

Nordiskt räddningstjänstavtal från 1989. Avsikten med det nordiska häl-

soberedskapsavtalet var att skapa förutsättningar för samarbete i syfte att 

förbereda och utveckla hälso- och sjukvårdens beredskap för att bättre 

kunna hantera kriser och katastrofer, till exempel naturkatastrofer och 

allvarliga händelser med farliga ämnen. Länderna som omfattas av avtalet 

är Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna och Grönland. 

Samarbetet sker huvudsakligen i den informella arbetsgruppen Svalbard-

gruppen som utgörs av representanter från de olika länderna. Fokus för 

samarbetet är förberedelser av beredskapsåtgärder och assistans vid till-

fällen då någon av avtalsstaterna drabbas av en kris eller katastrof. Inom 

ramen för det nordiska hälsoberedskapsavtalet har även riktlinjer tagits 

fram för samarbete när nordiska medborgare drabbas av en allvarlig hän-

delse utanför Norden. Den rapport om förstärkt nordiskt samarbete om 

hälso- och sjukvård som nyligen togs fram på uppdrag av det Nordiska 

ministerrådet[5] föreslår bland annat ett utökat mandat för samarbete 

inom hälsoberedskapsområdet och konkreta förslag på hälsoberedskaps-

området avseende gemensam forskning och utveckling, utbildningar, in-

köp och beredskapslager.  

Prioriterade utvecklingsområden för närvarande omfattar sällsynta vac-

ciner, antitoxiner och immunoglobuliner och fortsatt stöd arbete med am-

bulans- och evakueringsflyg. 
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År 2008 undertecknade Finland, Norge, Ryssland och Sverige även ett 

avtal avseende gränsöverskridande samarbete för förebyggande av, bered-

skap inför och insatser vid nödsituationer i Barentsregionen. Avtalet om-

fattar även gemensamma övningar som genomförs regelbundet med med-

verkande från lokal, regional och nationell nivå i de olika länderna. 

Krisstöd vid allvarlig händelse 
Allvarliga händelser bidrar till psykologiska och sociala utmaningar på 

individ-, familj-, och samhällsnivå och skapar en akut, kortsiktig påver-

kan, men kan också ge mer långvariga psykiska besvär hos de drabbade. 

Sådana händelser kan leda till att krisstödsinsatser på lokal nivå inte räck-

er till utan behöver organiseras genom samverkan på regionalnivå, även 

nationellt om händelsen drabbar många. De flesta som drabbas av allvar-

liga händelser kommer dock att återhämta sig utan att utveckla långvariga 

besvär. Syftet med krisstödet är att stödja återhämtningsprocessen och att 

identifiera personer som behöver stöd över tid.   

Utveckling av krisstöd bör ske i överenstämmelse med vad som inter-

nationellt uppfattas som evidensbaserat eller där det finns konsensus.. 

Genom forskning har kunskapen utvecklats på senare år och nu finns in-

ternationella rekommendationer som kan vara till god vägledning. 

Katastrofmedicinsk beredskapsplan och krisstöd 

Hälften av landstingen uppger att det finns skriftliga rutiner på regional 

nivå hur krisstöd efter en allvarlig händelse ska organiseras och genomfö-

ras. Åtta av landstingen uppger att de inte har skriftliga rutiner.  

Krisstöd på regional nivå 
Av landstingens katastrofmedicinska beredskapsplaner framgår det att 

krisstödet vanligen aktiveras av särskild sjukvårdsledning på regional 

eller lokal nivå. Arbetet med det initiala krisstödet leds efter beslut om 

aktivering av krisstöd vanligen av en särskild ledningsgrupp för krisstödet 

på sjukhusen. Nästan alla landsting uppger att det finns skriftliga rutiner 

på regionalnivå hur krisstöd till anhöriga/närstående ska etableras och 

organiseras vid en allvarlig händelse. Lika många landsting uppger att 

landstinget har på regionalnivå ställt krav på särskild kompetens och erfa-

renhet för att ingå i krisledningsorganisationen vid en allvarlig händelse. 

Krisstöd på sjukhusnivå 

Hälften av de svarande akutsjukhusen har uppgivit att det finns skriftliga 

rutiner kring hur krisstödet ska organiseras i egen regi på sjukhuset vid en 

allvarlig händelse. Nio sjukhus uppger att krisstödet organiseras på reg-

ionalnivå vid en allvarlig händelse. Den vanligaste yrkeskatorogin som 

finns representerad i krisstödsgrupper vid sjukhusen är kuratorer. Därefter 

är präster, sjuksköterskor och psykologer representerade. Mindre än hälf-

ten av sjukhusen har angivit att det finns läkare representerad i krisstödet. 
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Trettiofem akutsjukhus har uppgivit att det finns barn- och ungdomspsy-

kiatrisk kompetens för krisstöd. Trettiotvå akutsjukhus har uppgivit att 

sjukhuset har en utbildningsplan för att säkerställa utbildningsbehovet för 

katastrofmedicinsk beredskap. Närmare hälften av akutsjukhusen har 

uppgivit att de genomför utbildning för krisstöd vid allvarlig händelse 

minst en gång per år. Drygt en tredjedel har uppgivit att de aldrig genom-

för lokal krisstödsutbildning. Trettiofem akutsjukhus anger att det finns 

skriftliga rutiner för hur uppföljning av krisstödsbehov efter en allvarlig 

händelse ska organiseras och genomföras på sjukhuset. Sjutton akutsjuk-

hus uppger att det finns rutiner att screena patienter för akutstressyndrom 

eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos drabbade efter en allvarlig 

händelse. 

 

Särskilda resurser vid allvarlig händelse 

Brännskadevård 
Landsting med tillstånd att bedriva rikssjukvård för svåra brännskador 

ansvarar för katastrofmedicinsk beredskapsplanering inom ramen för sitt 

rikssjukvårdsuppdrag [6]. Landstinget i Östergötland och Uppsala läns 

landsting har utarbetat en nationell larmplan vid händelse med svårt 

brännskadade. Arbete har genomförts av riksenheterna i samråd med re-

spektive landstings beredskapssamordnare och i nära samarbete med öv-

riga regionsjukhus samt sjukvårdsregioner. Larmplanen är uppbyggd av 

tre delar utifrån olika skadescenarier.  

Tryckkammarbehandling 
Hyperbar oxygenbehandling, eller tryckkammarbehandling, i Sverige har 

byggts upp på enskilda kliniker utan nationell plan. Ursprungligen var det 

i stor utsträckning för att kunna behandla dykare med akuta symptom. I 

takt med att tryckkammarbehandling i dag omfattar fler och nya behand-

lingsformer däribland IVA har verksamheterna av naturliga skäl inordnats 

under anestesi- och vid intensivvårdskliniker.  

Nationellt har man under de senaste tio åren genom Svensk förening för 

anestesi och intensivvård gett ut gemensamma riktlinjer för behandlings-

indikationer samt hur struktur och bemanning av en enhet ska se ut [7]. 

Tryckkamrarnas antal och tillgänglighet är en av de stora bristerna i all-

mänhet men i synnerhet i samband med allvarliga händelser. 

Händelser med farliga ämnen 

CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear and Explosives, alltså kemiska, biologiska, radio-

logiska, nukleära och explosiva ämnen [8]. Synonymt används i Sverige 

även ”farliga ämnen” som ett samlingsnamn. Beredskap för CBRNE-
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händelser ingår i hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap, 

samma planering som vid andra typer av allvarliga händelser gäller för 

t.ex. särskild sjukvårdsledning och organisation av prehospital vård och 

på vårdenhet. Med hjälp av fördelningsnyckel för patienter med kombi-

nationsskador, till exempel traumaskada och exponering för kemikalier 

som kräver fullständig personsanering, fördelas patienten till de sjukhus 

som har saneringsenhet.  

Nästan alla landsting har tillgång till en fungerande regional samord-

ningsfunktion med polis, räddningstjänsten och sjukvården som samver-

kansaktörer samt att länsstyrelserna ingår, denna är av särskild vikt vid 

händelser med farliga ämnen och det var även det som var grunden till 

införandet av funktionen. Vidare uppger en tredjedel av landstingen att 

Försvarsmakten ingår, några att länets kommuner, Kustbevakningen, SOS 

Alarm, Tullverket och MSB:s koordinatörer för farliga ämnen ingår.  

Landstingens största utmaning ligger i att hålla jämn takt i utbildning 

av personalen, både på akutsjukhusen och inom ambulanssjukvården, i 

förhållande till personalomsättningen. Detta kan bli särskilt bekymmer-

samt när det gäller så specifika utbildningar som de som krävs för att höja 

kompetensen vid händelser med farliga ämnen. Ett särskilt behov är ut-

bildning och träning för omhändertagande av kombinationsskador, till 

exempel traumaskador och exponering av farliga ämnen. 

Expertresurser 
För C- och RN-området har Socialstyrelsen medicinska expertgrupper 

som har till uppgift att bistå myndigheten med medicinsk rådgivning som 

underlag till beslut och rapporter till berörda aktörer.  

Rutiner för hur sjukhuspersonal kommer i kontakt med experter finns 

beskrivet både i lokala och regionala katastrofmedicinska beredskapspla-

ner.  

Flera landsting har också kännedom om att experter finns att tillfråga 

på Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB.  

Inom kemikalieområdet finns en bred kunskap om vilket stöd sjukvår-

den kan få från Giftinformationscentralen. Sjukvården kontaktar dagligen 

Giftinformationscentralen med frågor om kemikalier och oklara symtom.  

Via Socialstyrelsens TiB kontaktas medicinska experter vid frågor om 

t.ex. personsanering och behandlingsstrategier. 

Svenska Nationella Ambulansflyget 
Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) är ett nationellt krishante-

ringsverktyg utvecklat av, och del i det svenska krishanteringssystemet, 

som kan användas vid allvarliga händelser som inträffar i Sverige eller 

utomlands. SNAM är en icke-kommersiell resurs avsedd för flygmedi-

cinsk evakuering av många skadade när samhällets ordinarie resurser för 

sjuktransporter inte är tillräckliga. SNAM förvaltas i dag av MSB i sam-
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arbete med Socialstyrelsen, Västerbottens läns landsting och SAS. SNAM 

konceptet är ett flexibelt modulsystem som kan anpassas utifrån insatsens 

behov. De olika modulerna består av flygplan, utrustning och medicinsk 

personal. Modulerna kan användas separat, i olika kombinationer eller 

som helhet.  

Flygplanen som används är ett vanligt reguljärt passagerarflygplan av 

typen Boeing 737-800 som byggs om till ambulansflygplan inför en in-

sats. Ombyggnaden tar sex timmar och ombord på planet finns då medi-

cinteknisk utrustning för bland annat intensivvård.  
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Kartläggning av utbildning och 

forskning 

Högskoleutbildningar 
I en enkät som skickats ut till samtliga högskolor och universitet i Sverige 

som bedriver läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning, röntgensjukskö-

terskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård 

visar att utbildningarna varierar i omfattning och utformning mellan olika 

lärosäten. Enkätsvaren visar att flera lärosäten inte ger någon utbildning 

alls inom katastrofmedicin vare sig för blivande sjuksköterskor, specia-

listsjuksköterskor eller läkare. Det framgår också att övningar genomförs i 

begränsad omfattning. 

En enkät har även skickats ut till de tio lärosäten i Sverige som erbjuder 

psykologprogram. Fem lärosäten besvarade enkäten. Utifrån dessa svar 

framgår att det psykotraumatologiska och katastrofpsykologiska innehål-

let i utbildningarna varierar mellan de olika lärosätena och att kunskap om 

psykosocialt stödarbete och psykologiska och samhälleliga konsekvenser 

av katastrofer endast förmedlas i begränsad omfattning.   

Landstingens utbildningsaktiviteter  
Inom hälso- och sjukvården har sedan slutet av 90-talet ett strukturerat 

sätt att omhänderta traumapatienter under den första timmen varit rå-

dande. Samtliga traumautbildningar baseras på det tidigare nämnda nor-

damerikanska konceptet Advanced Trauma Life support (ATLS). Sprid-

ning av ATLS har associerats till reducerad morbiditet och mortalitet vid 

trauma [9] . Konceptet omfattar en säker princip för akut traumaomhän-

dertagande där tonvikt läggs på snabb och strukturerad patientundersök-

ning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell patientprioritering 

och transport till rätt vårdnivå. Enligt kartläggning har uppskattningsvis 

har 80-90 procent av hälso- och sjuvårdspersonalen i Sverige genomgått 

konceptutbildning i traumaomhändertagande. Nedan presenteras de van-

ligaste konceptutbildningarna som ges i Sverige till olika personalgrupper 

inom hälso- och sjukvård.  

Advanced trauma life support (ATLS)   
ATLS kursen är ett koncept för akut omhändertagande under främst den 

första timmen efter trauma [10]. Kurserna är likformiga i alla länder och 

kursbeviset är internationellt.  I Sverige hölls den första kursen på Hud-

dinge Universitetssjukhus i april 1996. ATLS studentkurs vänder sig 
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främst till alla i Sverige verksamma läkare som handlägger akuta trauma-

fall vare sig detta sker på sjukhus, vårdcentral eller på annan plats. 

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 
PHTLS är ett koncept för akut prehospitalt omhändertagande av traumapati-

enter [11]. Kurser i PHTLS har bedrivits i Sverige sedan år 1998. Syftet med 

kursen är att förbättra det prehospitala akuta omhändertagandet av skadade 

och att skapa förutsättningar för ett förbättrat tvärprofessionellt handhavande 

av traumapatienter i vårdkedjan. Målgrupper för kursen är läkare, sjukskö-

terska, ambulanssjukvårdare eller brandman i prehospital vård eller akutsjuk-

vård. 

Akut Traumasjukvård för Sjuksköterskor (ATSS) 
Koncept för sjuksköterskors traumaomhändertagande med motsvarighet 

till ATLS. Utbildningen är uppbyggda enligt samma medicinska koncept, 

men fokuserar på sjuksköterskors arbetsuppgifter i omhändertagandet. 

organisation. 

Advanced Pediatric Life Support (APLS) 

APLS är en kurs med fokus på omhändertagande av akuta sjukdomstill-

stånd eller trauma som drabbat barn. 

Damage Control Surgery (DCS) 

Ett sätt att kirurgiskt arbeta i initialskedet med de allra svårast skadade 

patienterna [12]. Konceptet bygger på att skadorna initialt begränsas ge-

nom olika kirurgiska tekniker, varefter patienten förs till intensivvårdsav-

delning för att fysiologiskt optimeras. Efter ett eller ett par dygn tas pati-

enten åter till operationsavdelning för definitiv åtgärd av skadorna. Inom 

ortopedi används motsvarande ofta beteckningen Damage control ortho-

pedics. 

Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) 

Utbildningskoncept för i första hand kirurger avseende hur det mer speci-

fika kirurgiska omhändertagandet av traumapatienter ska ske [13]. Ut-

vecklas alltmera till att även innefatta utbildning för ortopeder, anestesio-

loger med flera. 

Definitive Anesthesiologic Trauma Care (DATC) 

Utbildningskoncept för i första hand anestesiolo-

ger/intensivvårdsspecialister avseende hur det specifika omhändertagan-

det av traumapatienter ska ske. Vidareutveckling av DSTC. 
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Focused Assessment with Sonography in Trauma 

(FAST) 

Ultraljudsundersökning, som undersöker om det finns fri vätska i buk, 

hjärtsäck eller lungsäckar. 

European Trauma Course (ETC) 

Europeisk traumakurs, som utgår från ATLS- principer, men utvecklar 

teamaspekten på omhändertagandet. 

Trauma Nurse Core Course (TNCC) 
TNCC är en traumautbildning speciellt inriktad för sjuksköterskor inom 

hela traumavårdskedjan [14].  Utbildningen följer i princip samma kon-

cept som ATLS men innefattar dock ingen teamträning. 

Prehospital Sjukvårdsledning (PS) 
Prehospital Sjukvårdsledning är ett nationellt standardiserat utbildnings-

koncept för särskild sjukvårdsledning i skadeområde. Kursen ingår som 

en del i den formella vidareutbildningen för ambulanssjuksköterskor på 

samtliga lärosäten. PS-konceptet baseras på SOSFS 2013:22 om Kata-

strofmedicinsk beredskap. 

Strategisk kompetensförsörjning      
Endast hälften av landstingen har enligt kartläggningen angivit att det 

finns planering för kompetensförsörjning inom traumavården. Av de 

landsting som har uppgivit att det finns en planering för personalförsörj-

ning (rekrytering) har särskilda utmaningar rörande rekrytering inom 

traumavården identifierats. De som lyfts fram av landstingen är rekryte-

ring av läkare och sjuksköterskor, brist på specialistutbildade IVA-

sjuksköterskor, och brist på traumautbildade kirurger.  

Flertalet landsting har idag regionala utbildningsplaner och bedriver en 

stor andel utbildningar i egen regi. Även lokala utbildningsplaner finns. 

Nationella kvalitetssäkrade utbildningar på avancerad nivå i bland annat 

särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse, PS-prehospital sjuk-

vårdsledning, räddning vid stora buss-/tågkrascher och hypotermiutbild-

ningar, genomförs av utbildnings- och kunskapscentrum inom katastrof-

medicin. 

Socialstyrelsens kunskapscentrum i 

katastrofmedicin 
Socialstyrelsens kunskapscentrum har som huvudsyfte att stimulera 

forskning och utveckling och att bidra till att krisberedskapsplaneringen 

grundas på kunskap och erfarenhet.  
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Sedan starten runt millenniumskiftet har formerna för verksamheten vid 

kunskapscentrumen utvecklats och svarar idag mot följande tre syften: 

 Bidra till forskning och utveckling inom området katastrofmedicin.  

 Bidra till Socialstyrelsens arbete med Risk- och sårbarhetsanalyser ge-

nom omvärldsbevakningsarbete. 

 Utgöra en kunskapsresurs för Socialstyrelsen och för det svenska 

krishanteringssystemet i stort. 

 

Kunskapscentrumens arbete har bidragit till att bygga upp en samlad re-

surs som är till nytta för hälso- och sjukvården, myndigheter och den 

svenska krisberedskapen. Verksamheten har varit förhållandevis bred, 

avseende både forskningsinriktningar och vilken sorts forskning som be-

drivits (tillämpad respektive mer grundforskningsbetonad) och har lett till 

att ny kunskap har tagits fram och att samlad kompetens och expertis har 

säkerställts som finns tillgänglig för relevanta aktörer inom krishante-

ringssystemet.  

I nuläget finansierar Socialstyrelsen delar av verksamheten vid sex 

olika kunskapscentrum för katastrofmedicin:  

 Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Linköping 

 Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Stockholm 

 Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Umeå 

 Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala 

 Kunskapscentrum för katastroftoxikologi i Umeå 

 Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer i Stockholm 

Merparten av kunskapscentrumen är förlagda vid universitet med anknyt-

ning till akutsjukvård.  
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Åtgärdsförslag för en förbättrad 

traumavård 

För att förbättra traumavården över hela landet krävs åtgärder inom det 

prehospitala omhändertagandet, transportmedicin samt utveckling av 

traumaenheter med kompetens och utrustning för både det akuta och det 

definitiva omhändertagandet. Dessa olika delar ska vara sammanlänkade 

som en kedja vilka är beroende av varandra för att uppnå bästa möjliga 

vård. Alarmering, dirigering och den prehospitala akutsjukvården utgör 

viktiga delar av traumaomhändertagandet. Samverkan mellan den prehos-

pitala och den hospitala organisationen är synnerligen viktig och bör vara 

väl utvecklad och tydlig i alla led. 

Följande underlag utgörs av två delar. Den första delen riktar sig till de 

enskilda landstingen och ska ses som ett stöd i syfte att upprätthålla en så 

god traumavård som möjligt, även vid allvarliga händelser med många 

svårt skadade.  Den andra delen pekar på övergripande åtgärder som kan 

vidtas på längre sikt och som kräver landstingsgemensamma insatser för 

att bättre kunna hantera händelser där utökad samverkan krävs.  

Underlaget grundar sig i huvudsak på Socialstyrelsens enkätundersök-

ning och de platsbesök som genomförts och bygger således på de problem 

och de möjligheter som företrädare för landsting och profession lyft fram 

som viktiga för en ändamålsenlig traumavård vid allvarlig händelse. Soci-

alstyrelsen bedömer att delar av det bakomliggande material som tagits 

fram inom ramen för detta uppdrag, bland annat av företrädare för olika 

professioner, kan utgöra ett stöd för landstingens arbete med att genom-

föra nedanstående åtgärder.   

Stärkt traumavårdskedja 
För att stärka traumavårdskedjan i vardag och vid allvarliga händelser 

bedömer Socialstyrelsen sammanfattningsvis att landstingen behöver be-

akta följande aspekter i sin planering av traumavården: 

 Ändamålsenlig och rätt kompetenssatt alarmeringsfunktion 

 Tydligt utpekade mottagande akutsjukhus för traumaomhänderta-

gande 

 Definierad kravbild för utpekade akutsjukhus för traumaomhänderta-

gande 

 Nivåindelade traumalarm 

 Fördelningsnycklar inom landstingen/regionen för att säkerställa rätt 

mottagandekompetens och vårdnivå 

 Tydliga riktlinjer och vårdprogram för traumaomhändertagande  
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 Strategisk kompetensförsörjning utifrån identifierade behov, exem-

pelvis vad gäller pediatrisk trauma- och intensivvårdskompetens 

 Uppföljning utifrån kvalitetsindikationer 

 Inrapportering till nationella kvalitetsregister 

Landstingen bör också säkerställa att utpekade akutsjukhus organiserar 

traumavården utifrån följande aspekter. 

 Rutiner gällande det medicinska omhändertagandet inklusive rehabi-

litering 

 Kapacitetsbedömning på akutmottagning  

 Multidisciplinärt och tvärprofessionellt första omhändertagande uti-

från vedertaget traumavårdskoncept (exempelvis ATLS) 

 Rutin för överflyttning av patient från akutmottagning till annan en-

het 

 Ändamålsenliga lokaler på utpekade sjukhus för traumaomhänderta-

gande 

 Dokumentation av insatser i särskild traumajournal 

 Undervisning och träning av hälso- och sjukvårdspersonal i omhän-

detagande av patienter med allvarligt psykosocialt trauma 

 Undervisning och träning av hälso- och sjukvårdspersonal i hantering 

av händelser med farliga ämnen  

Bakomliggande bedömningar 

Socialstyrelsen kan konstatera att det är av stor vikt för en god traumavård 

att den prehospitala och hospitala vården bildar en väl fungerande vård-

kedja. Exempelvis är det av stor betydelse att direkt kunna hantera patien-

ten på rätt vårdnivå och med tillgång till tidig kirurgi. Möjligheter till 

snabbt omhändertagande på sjukhus av svårt skadade individer varierar i 

landet, framför allt beroende på avstånd till sjukhus. Ett väl utarbetat 

samarbete mellan prehospital och hospital verksamhet är därför nödvän-

digt för att motverka dessa skillnader. 

Inom sjukhusen ställer omhändertagande av patienter, som utsatts för 

stort trauma, krav på korta transportvägar, god logistik, anpassade lokaler 

och specifik utrustning. Detta ser i dag mycket olika ut mellan olika sjuk-

hus. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla erbjudas lika vård på lika vill-

kor. Detta är en utmaning i Sverige på grund av såväl geografi, väder, 

avstånd, befolkningstäthet som tillgång till relevanta resurser. Detta riske-

rar leda till fördröjning för patienter att få tillgång till definitiv vård. För 

traumapatienter gäller det både innan hjälp anländer till skadeplats och 

tiden för transport från skadeplats till adekvat sjukvård. 

För att möta denna problematik krävs att alla resurser tillvaratas och ut-

nyttjas på adekvat sätt. Det är väsentligt att den prehospitala organisation-

en utarbetar väl fungerande logistik för att minska tidsfördröjning och för 

att säkra adekvat kompetens i alla led. Även vid mindre sjukhus, vårdcen-
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traler eller liknande vårdenheter där traumapatienter kan behöva handläg-

gas ska det finnas, i förväg upprättade, riktlinjer för att stabilisera trauma-

patienten i enlighet med konceptutbildning ATLS. Det bör också finnas 

tydliga riktlinjer för överförande av patient till adekvat vårdnivå. Inform-

ationsöverföring (telemedicin) för beslutsstöd måste kunna erbjudas i 

denna miljö. 

För att upprätthålla en ändamålsenlig traumavårdskedja bör all prehos-

pital hälso- och sjukvårdspersonal ha en formaliserad och strukturerad 

traumautbildning för att säkerställa övergången mellan den prehospitala- 

och hospitala vården. Det kan även konstateras att återkommande övning-

ar och fortbildning samt tidig tillgång till läkarkompetens stärker för-

mågan i traumavårdskedjan. 

Skadepanoramat skiljer sig påtagligt mellan barn och vuxna och de 

barn som drabbats av svårt trauma kräver specifika fysiologiska, medi-

cinska och tekniska insatser. Det har konstaterats att intensivvårdstrans-

porter utförda av personal med särskild utbildning i barnintensivvård, 

inklusive trauma, sker med färre antal incidenter jämfört med icke specia-

liserad personal [19]. Det är enligt Socialstyrelsen därför nödvändigt att 

personal med rätt kompetens i så stor utsträckning som möjligt larmas till 

olycksplats vid svårt barntrauma. Detsamma gäller vid sekundärtranspor-

ter av svårt barntrauma. 

En av grundkomponenterna för en välfungerande traumavård är en 

ändamålsenlig och rätt kompetenssatt alarmeringsfunktion. Tillgången till 

medicinskt beslutsstöd i larm- och prioriteringsprocessen skiljer sig mel-

lan olika delar avlandet vilket medför att vård- och resursbehovsbedöm-

ningarna riskerar att göras olika.  

Inom akutsjukvården varierar belastningen över tid. Det är väsentligt att 

enheternas kapacitet är utredd och känd på förhand och att en plan finns 

för hur man ställer om verksamheten, när flera skadade patienter kommer 

in samtidigt. Det finns ingen klar gräns mellan omhändertagande av flera 

skadade patienter enligt ordinarie traumaorganisation och omhänderta-

gande enligt katastrofmedicinsk beredskapsplan. Det ska finnas tydliga 

riktlinjer för hur varje utpekat mottagande sjukhus ska agera vid en ska-

dehändelse med flera skadade. I dessa ska det klart framgå vem som är 

ansvarig beslutsfattare under initialskedet. Det ska vid varje sjukhus fin-

nas klara riktlinjer hur man omdisponerar personal och lokaler vid ökat 

inflöde av patienter på kort tid. Gränsen för hur många skadade som di-

rekt ska kunna tas emot ska vara definierad och väl känd av både den reg-

ionala katastrofmedicinska organisationen och ambulansorganisationen. 

Väl utformade och övade katastrofmedicinska beredskapsplaner på lo-

kal och regional nivå är en förutsättning för en väl fungerande traumavård 

vid en allvarlig händelse. Socialstyrelsen ser även ett behov av multipro-

fessionella simuleringsövningar under utbildningarna, liksom katastrof-

övningar i samverkan. Detta bör bidra till en bättre förmåga att hantera en 

allvarlig händelse särskilt vad gäller ledning, samverkan, organisation, 
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triagering och omhändertagande av skadade. Socialstyrelsen anser också 

att framtagandet av kriterier och mätbara kvalitetsindikatorer skulle stärka 

kvaliteten inom området. 

En särskild aspekt av krisberedskap och katastrofmedicin rör förmågan 

att hantera händelser med farliga ämnen. Socialstyrelsen noterar att en av 

de stora utmaningarna för landstingen i förmågan att hantera sådana hän-

delser ligger i att hålla jämn takt i utbildning av personalen, både på akut-

sjukhusen och inom ambulanssjukvården, mot bakgrund av personalom-

sättningen. Ett särskilt behov är utbildning och träning för 

omhändertagande av kombinationsskador, till exempel traumaskador och 

exponering av farliga ämnen. Vidare noterar Socialstyrelsen att det är 

viktigt att den medicinska kompetensen är tillräcklig inom området farliga 

ämnen för att bedöma och hantera de medicinska konsekvenserna av ex-

ponering. 

Socialstyrelsen vill understryka vikten av att personal inom vård och 

omsorg som kommer att möta drabbade individer, vittnen och dess famil-

jer vid en allvarlig händelse har adekvat utbildning och erfarenhet. Det är 

också viktigt att krisstödet och dess ledning samordnas som en integrerad 

del i den särskilda sjukvårdsledningen för att säkerställa professionellt 

krisstöd till drabbade och anhöriga. 

Stärkt samordning 
Socialstyrelsen vill sammanfattningsvis lyfta följande aspekter för att 

samordningen mellan landstingen ska kunna utvecklas i syfte att stärka 

förmågan vid allvarlig händelse: 

 Samordnade triage- och larmkriterier 

 Samordnade medicinska bedömningskriterier bland annat för medve-

tandegrad och samordnad skadeklassificering 

 Standardiserade rapportmallar för övergången mellan prehosptial och 

hospital vård 

 Gemensamt system för distribution av bilder från diagnostisk radio-

logi 

 Gemensam terminologi i hela traumavårdskedjan 

 Landstingsövergripande eller internationella avtal som säkerställer 

stöd vid allvarlig händelse, exempelvis för hälso- och sjukvårdsper-

sonal, vård av patienter, läkemedel och transporter 

 

Sverige är till skillnad från många andra europeiska länder relativt glesbe-

folkat med stor variation mellan storstadsområden respektive landsbygd. 

Inom sjukvården handlar det såväl om tillgång till nödvändig kompetens 

som om tillgång till resurser. Det är inte samhällsekonomiskt hållbart, 

eller av andra skäl möjligt, att upprätthålla en jämn fördelning av kompe-

tens och resurser över hela landet. Det är mot bakgrund av detta som riks-
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sjukvårdsystemet och högspecialiserad vård ska ses. Det är därför rimligt 

att dra slutsatsen att detsamma bör gälla även för hur traumavården i var-

dagen och vid en allvarlig händelse bör struktureras och organiseras.  Det 

decentraliserade ansvaret för organisation och struktur för traumavården 

riskerar, precis som inom andra områden, att leda till stora variationer 

mellan olika regioner. Olika organisation, struktur, rutiner och doku-

mentation försvårar enligt Socialstyrelsen förutsättningarna för att inrikta 

och samordna nödvändiga insatser vid en allvarlig händelse.  

Även om kartläggningen visar att grundläggande traumakompetens i 

stort sett finns vid samtliga sjukhus finns stora skillnader mellan lands-

tingen inom ramen för den specialiserade traumavården. En väl utvecklad 

samordning av resurser och kompetens för insatser vid allvarlig händelse 

är därför enligt Socialstyrelsen nödvändigt. Vid sidan av den speciali-

serade traumavården vid allvarlig händelse rör detta i stor utsträckning 

även den prehospitala traumavården, inte minst vad gäller luftburna trans-

porter. . Det nyligen tagna beslutet om att skapa ett kommunalförbund för 

upphandling och drift av ambulansflyg, ”Svenskt ambulansflyg”, där 

samtliga landsting förväntas ingå är ett exempel som Socialstyrelsen anser 

kunna prövas inom fler områden.   

För att säkerställa ändamålsenliga sekundärtransporter utan avbrott i 

vårdkvaliteten krävs utvecklad samordning och tillgång till både kvalifi-

cerad kompetens och ändamålsenliga transportresurser. 

Socialstyrelsen anser att det är av stor vikt för förmågan att hantera en 

allvarlig händelse att det finns gemensamma utgångspunkter för trauma-

omhändertagande, exempelvis framtagande av gemensamma algoritmer 

samt att det finns rutiner och avtal för samverkan kring förmågor och re-

surser. Det kan konstateras att flera landsting har rutiner men täcknings-

graden är oklar, dessutom saknas avtal mellan relevanta aktörer. Social-

styrelsen anser att detta försvårar möjligheten till samordning och 

samverkan med framförallt grannlandsting vid allvarliga händelser. 

Denna brist har även påtalats i Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 

under flera år.  

Mot bakgrund av den särskilda kompetens som krävs för att hantera 

barn som drabbats av svårt trauma ställs särskilda krav på traumavården. 

Landstingen bör därför verka för att koordinera tillgängliga barnintensiv-

vårdsplatser i landet samt samordna sekundärtransporter avseende barn 

med traumaskador och svårt sjuka barn. 

Slutligen bör varje militärregion och de landsting som ligger inom reg-

ionen utveckla tydliga mål och fortsätta arbetet med att upprätta gemen-

samma planer och rutiner, inkluderat förmågan att samutnyttja resurser 

inom kompetensutveckling, utbildning och övning.   
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Fortbildning och övning 
Hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap utgör en viktig del 

i den svenska krisberedskapen. För att ha en god förmåga att hantera all-

varliga händelser krävs bland annat en i förväg väl genomförd planering 

med en utbildad, tränad och övad organisation. Landstingen och regioner-

na ska enligt hälso- och sjukvårdslagen planera sin hälso- och sjukvård så 

att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) ska den hälso- och sjuk-

vårdspersonal som ingår i den katastrofmedicinska organisationen eller 

som ska delta i insatser vid en allvarlig händelse ha lämplig utbildning. 

Landstingen och regionerna ska även svara för att den berörda personalen 

regelbundet tränar och övar.  

 



 

30 
 

Strategiska vägval 

I föreliggande uppdrag ligger att presentera strategiska vägval bland annat 

i syfte att inom ramen för traumavården upprätthålla medicinsk kompe-

tens. Socialstyrelsen kan konstatera att frågan om landstingens kompe-

tensförsörjning, liksom andra centrala frågor för en förstärkt traumavård, 

åligger såväl landstingen själva som statliga aktörer, exempelvis universi-

tet och högskolor men också regering genom anpassad lagstiftning och 

ökad samverkan. 

Nedan redogörs för ett antal vägval där initiativ i första hand bör tas av 

regering och myndigheter.   

Koordinering av luftburen 

ambulanssjukvård 
Luftburen ambulanssjukvård, i vardaglig drift och vid allvarlig händelse, 

bör samordnas och ledas av ordinarie prioriterings- och dirigeringsfunkt-

ion. Försvarsmaktens, Sjöfartsverkets och Polismyndighetens luftburna 

resurser bör kunna användas av hälso- och sjukvården, genom ett samar-

bete mellan respektive myndighets lednings- och samordningsfunktion. 

För att få till stånd en sådan ordning krävs ett nationellt initiativ där det 

ingår att utreda förutsättningarna och föreslå formerna för en sådan funkt-

ion.  Ett ökat myndighetsgemensamt samarbete skulle enligt Socialstyrel-

sen kunna leda till en mer kostnadseffektiv användning av tillgängliga 

flygresurser och erbjuda fler patienter möjlighet till god traumavård. 

 

Civil-militär samverkan 
Försvarsmakten har en skyldighet att inom vissa ramar bistå samhället vid 

händelse av kris och är även skyldig att medverka i det förebyggande ske-

det för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga. Försvarsmakten har 

samtidigt en begränsad förmåga att kunna stödja hälso- och sjukvården 

vid en allvarlig händelse. Begränsningarna består bland annat av tillgäng-

lighet i fråga om transporter, möjligheten att bedriva vård under transport 

och bristen på planer och rutiner på regional nivå.  

    Försvarsmaktens roll i förhållande till hälso- och sjukvården är idag 

otydlig vilket påverkar förmågan. En utveckling av regelverk samt ge-

mensamma planer och mål för exempelvis samutnyttjande av resurser är 

inte enbart gynnsamt för civila aktörer i fredstid utan även i händelse av 

höjd beredskap då civila myndigheters roll är att stödja Försvarsmakten. 

Vidare behöver landstingens roll gentemot länsstyrelserna utvecklas ef-
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tersom det är länsstyrelserna som idag har till uppdrag att samverka med 

militärregionerna även i hälso- och sjukvårdsfrågor, samtidigt som För-

svarsmakten i flera fall bedriver en direkt samverkan med landstingen.  

    En utveckling av regelverk och planer är en första förutsättning för att 

Försvarsmakten och landstingen ska kunna utveckla sin förmåga, både 

inom militärregionerna och på nationell nivå. 

 

Risk-och sårbarhetsanalys och 

finansieringsprinciper 
En god generell krisberedskap är en förutsättning för den katastrofmedi-

cinska beredskapen och det är den som idag bedöms inom arbetet med 

risk- och sårbarhetensanalyser. Socialstyrelsen har gått igenom myndig-

hetens egna risk-och sårbarhetsanalyser för åren 2010-2014 som innehål-

ler myndighetens bedömningar av landstingen krisberedskapsförmåga.  

Sammanfattningsvis kan de brister som analyserna identifierat delas in i 

ett antal huvudområden som kvarstår från år till år. Dessa gäller framför-

allt rutiner, avtal, samverkan regionalt, nationellt och med privat sektor 

samt tillgång till nödvändig materiel och läkemedel.  

Socialstyrelsen har mot bakgrund av detta i olika sammanhang påtalat 

behovet av att se över landstingens krisberedskap och det stöd som staten 

lämnar för att utveckla denna, bland annat med anledning av konsekven-

serna av förändrade finansieringsprinciper för anslag 2:4 Krisberedskap 

och behoven av att återuppta landstingens planering för höjd beredskap.  

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att stärka arbetet med sektorsspe-

cifik krisberedskap i såväl vardag som vid allvarlig händelse och kris. 

Socialstyrelsen anser vidare att det bör utredas hur statens stöd till lands-

tingens arbete med krisberedskapsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområ-

det, exempelvis genom krisberedskapsanslaget, kan utvecklas för att 

stärka den katastrofmedicinska beredskapen. Detta har också påtalats i 

samband med budgetunderlaget för åren 2016 till 2018. 

 

Utbildning och forskning 
Socialstyrelsen anser att katastrofmedicin bör återinföras på alla grundut-

bildningar för läkare och sjuksköterskor. Som tidigare framhållits är ade-

kvat utbildning av central betydelse för en god traumavård både i varda-

gen och vid allvarlig händelse. Det framgår dock att utbildning inom 

traumavård varierar i omfattning och utformning mellan olika lärosäten. 

Detsamma gäller utbildningar inom katastrofmedicin. Här anger även 

flera lärosäten att sådan utbildning till läkare och sjuksköterskor helt sak-

nas.  
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När det gäller den psykotraumatologiska och katastrofpsykologiska ut-

bildningen vid landets psykolog- och socionomprogram visas det även 

inom detta område att innehållet varierar stort mellan olika lärosäten.  

Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna hälso- och 

sjukvårdens krisberedskap inför allvarliga händelser och detta sker bland 

annat genom utbildning och forskning. Utbildning inom det katastrofme-

dicinska området genomfördes tidigare dels, på uppdrag av Socialstyrel-

sen, nationellt via katastrofmedicinska centrum, dels på regional och lokal 

nivå inom landstingen och regionerna. Syftet var att säkerställa enhetlig-

het och god kvalitet på utbildningarna inom det katastrofmedicinska om-

rådet. Myndigheten anser att en nationell plan för trauma- och katastrof-

medicinsk utbildning, träning och övning kan skapa enhetlighet och bättre 

förutsättningar för ett gott omhändertagande vid allvarliga händelser.  

De nationella kvalitetsregistren utgör en värdefull resurs för framtida 

forskning och utveckling. Socialstyrelsen drar slutsatsen att en vidareut-

veckling av register och ökad registrering av god kvalitet skulle ytterli-

gare skulle öka möjligheterna för framtida forskning. 

Forskning på det katastrofmedicinska området är i Sverige begränsad 

till sin omfattning och satsningen som Socialstyrelsen gör genom stöd till 

kunskapscentrum i katastrofmedicin är därför av betydelse. Formerna för 

detta behöver utvärderas fortlöpande men fortsatt stöd är viktigt för att 

upprätthålla och utveckla kunskap och kompetens inom området.  

Det kan slutligen övervägas om Försvarsmedicinskt centrum skulle 

kunna utgöra en samverkanspart av ett nationell kunskapscentrum med 

inriktning på kris, krig och internationell humanitär verksamhet i samver-

kan med landsting och högskolor. 

Nordiskt samarbete 
Socialstyrelsen anser att ett fördjupat nordiskt samarbete skulle kunna 

medföra samordningsvinster och skapa ännu bättre förutsättningar för att 

hantera en allvarlig händelse i Sverige. Det skulle även kunna bidra posi-

tivt vid händelser utanför norden där många nordbor drabbas, exempelvis 

genom samordnade evakueringsresurser och andra konsulära uppdrag 

som följer av det. 

Socialstyrelsen anser att de förslag som lämnades i den så kallade Kön-

bergrapportenligger i linje med en sådan utveckling. 

 

Frivilligorganisationer som stödresurs  
Inom ramen för propositionen Samverkan vid kris – för ett säkrare sam-

hälle (2005/06:133) uttalade sig regeringen om frivilligverksamhetens 

betydelse för hanteringen av stora skadehändelser och extraordinära hän-

delser.  
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Även Socialstyrelsen bedömer att frivillorgansationer skulle kunna 

spela en större roll vid insatser vid allvarliga händelser. Det finns dock en 

rad aspekter vad gäller ansvar och andra juridiska frågor som idag be-

gränsar möjligheten för att utveckla stödet från denna resurs. Det finns 

därför god anledning att se över dessa frågor ur ett hälso- och sjukvårds-

perspektiv i syfte att stärka krishanteringssystemet som helhet. 
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Särskilt förslag om nivåindelat 

traumavårdssystem 

I Socialstyrelsen omvärldsanalys för år 2015 konstateras att finansiering-

en av det svenska välfärdssystemet står inför stora utmaningar. Antalet 

personer i arbetsför ålder i slutet av detta sekel i princip kommer att vara 

detsamma som antalet personer utanför arbetsför ålder vilket medför att 

en allt mindre andel människor kommer att behöva försörja en allt större 

andel. 

För välfärdssektorn är detta extra problematiskt eftersom produktivi-

tetsökningarna, för sektorn som helhet bedöms som relativt små och un-

derstiger sektorns andel av BNP.  

Till detta ska läggas en snabb teknologisk utveckling och nya, ofta 

kostsamma behandlingsmetoder i kombination med en befolkning som 

ställer högre krav i takt med en ökad valfrihet, patientmakt och brukarin-

flytande.  

Sammantaget medför utvecklingen en utmaning för den offentliga sek-

torns traditionella finansiering och organisation. Vid sidan av priorite-

ringsfrågor och politiska ställningstaganden om gränserna för det offent-

liga åtagandet liksom frågor om effektiviseringspotential inom den 

offentliga sektorn kommer principer för ansvarsfördelningen mellan stat 

och landstingen att aktualiseras ytterligare.  

Mot bakgrund av den ovanstående utvecklingen har diskussioner om 

hur den svenska sjukvården organiseras på bästa sätt initierats under se-

nare år och sedan år 2007 ansvarar Socialstyrelsen för tillstånd till så kal-

lad rikssjukvård. Syftet är att ur såväl samhällsekonomiska som kompe-

tensmässiga skäl koncentrera viss specialiserad vård till ett antal 

landsting. 

Våren 2014 tillsattes även en utredning med uppgift att se över hur den 

högspecialiserade vården kan utvecklas och effektiviseras genom att kon-

centera denna till ett visst antal landsting och regioner. I uppdraget ligger 

att ta fram en så kallad nivåstrukturering. I dag finns nivåstrukturering 

inom exempelvis cancervården där de regionala cancercentrumen anger 

var vissa typer av behandling inom regionen ska ske. När det kommer till 

behandling av ovanliga och svårbemästrade cancerformer har cancercent-

rumen i samverkan beslutat om var i landet sådan behandling bör ske.  

Det finns enligt Socialstyrelsen skäl att överväga om liknande nivå-

strukturering skulle kunna tillämpas även inom traumavården. Detta visar 

inte minst erfarenheter från de länder som Socialstyrelsen besökt inom 

ramen för föreliggande uppdrag. 

Nedan redogörs för hur ett sådant system skulle kunna organiseras. So-

cialstyrelsen bedömer att systemet, utifrån ett landstingsövergripande ini-



 

35 
 

tiativ och integrerat med arbetet med införandet av en nivåstrukturering 

av den högspecialiserade vården, skulle gå att genomföra inom rådande 

övergripande struktur av hälso- och sjukvården. 

System för nivåstrukturering 
Internationella erfarenheter visar på att en nivåstrukturerad traumavård 

minskar dödligheten vid allvarliga händelser [20, 21]. Erfarenheterna från 

Norge, där ett sådant system finns är också goda. 

Precis som i dagens traumavård och i enlighet med vad som tidigare 

lyfts fram i planeringsunderlaget till landstingen är en stark traumavårds-

kedja central, inte minst för förmågan att hantera en allvarlig händelse 

med många svårt skadade. Traumavårdskedjan skulle inom ändamålsen-

liga regioner kunna organiseras genom den prehospitala vården, trauma-

enheter och traumacenter. Det är också väsentligt att det finns en nära 

koppling mellan traumasjukvården och den katastrofmedicinska bered-

skapen. Den prehospitala vården måste vara anpassad utifrån det övergri-

pande systemet för nivåstrukturering för att därigenom styra patienter 

med specifika trauman till respektive utsedd traumaenhet.  I ett nivåinde-

lat traumasystem ser Socialstyrelsen det som naturligt att traumacentrum-

en samverkar i bland annat utbildnings- och forskningsfrågor för att stärka 

förmågan inte minst vid allvarlig händelse. För att skapa en så enhetlig 

och jämlik vård som mjöligt bör i ett sådant system ett landstingsövergri-

pande nätverk skapas för att säkerställa gemensamma grunder. Samord-

ningen bör även omfatta gemensamma riktlinjer och kvalitetsmått för att 

säkerställa ett likvärdigt traumaomhändertagande i hela landet. Nivåerna i 

systemet skulle struktureras enligt följande.  

Traumacentrum  

Inom varje region bör det finnas ett traumacentrum med liknande uppgif-

ter som dagens universitetssjukhus. Varje traumacentrum ska ha utrust-

ning, kompetens och uthållighet för fullständigt omhändertagande även av 

de svårast skadade patienterna inklusive rehabilitering.  

Traumacentrumen skulle ha ett övergripande ansvar för utveckling, ut-

bildning, forskning, registrering och kvalitetsuppföljning avseende 

traumaomhändertagande inom respektive region. Till traumacentrumet 

bör det knytas en styrgrupp med representanter från övriga aktörer inom 

respektive region med ansvar för att traumaövningar och teamträningar 

genomförs regelbundet.  

Traumacentrumen bör också tillhandahålla en traumabakjour med upp-

gift att stödja såväl de olika traumaenheterna som personal på traumacent-

rumet.  
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Traumaenheter 
Till varje traumacenter bör det, utifrån bland annat regionens storlek och 

befolkningsstruktur finnas ett antal traumaenheter. Dessa akutsjukhus ska 

kunna ta emot traumapatienter dygnet runt utifrån fastställda rutiner och 

krav på exempelvis kompetens och kapacitet. Sjukhuset ska kunna ge-

nomföra det initiala omhändertagandet av alla typer av stort trauma och 

slutbehandla de flesta fallen. Detta medför att traumaenheterna ska svara 

för flera delar av traumavårdskedjan och därmed ha förutsättningar för att 

omhänderta ett större antal traumavårdspatienter samtidigt. Därigenom 

skapas bättre regionala förutsättningar för en god traumavård vid en all-

varlig händelse med många svårt skadade.   

För att kunna hantera större händelser är det även av stor vikt att sjuk-

husets riktlinjer är integrerade med den katastrofmedicinska beredskaps-

planen och riktlinjer för att kunna erbjuda krisstöd till såväl patient, anhö-

riga som personal bör finnas.  

 

 


