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Till deltagare under workshops för processkartläggning av traumavårdskedjan inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen (SÖSR), september och oktober 2019. 

Som ett resultat från dessa två tillfällen bifogas dokumentation och  iakttagelser. Dokumentet ska ses 
som ett arbetsmaterial avseende fortsatt förbättringsarbete av traumavårdskedjan.  

Utifrån resultatet har ett antal områden identifierats, dessa presenteras i tabellen nedan utan 
inbördes ordning. Prioritering av fortsatt arbete kommer att ske i samråd med den regionala 
arbetsgruppen för trauma (RAG-T), regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samt planeringen 
för civilt försvar både i egen region och inom SÖSR.   

Område Kommentar 
Helikopter Beslut 2019 att ingen helikopter kommer att köpas in. Vad 

innebär detta för traumavården? 
Prehospitala förstärkningsresurser 

- läkarstöd 
- sjukvårdsgrupp 

Rutiner ser olika ut. Går det att höja förmågan genom 
gemensamma riktlinjer? 

SOS Alarm 

 

Inom SÖSR finns tre SOS Alarm centraler. Index och instruktioner  
som styr SOS Alarms uppdrag ser olika ut mellan regionerna. 

Traumamanual sjukhus Bör grunden vara samma mellan alla sjukhus? 
Sekundärtransport/direkttransport 
(direkttriagering) 

Kan vissa skadade ”direkttriageras” från skadeplats till USiL?  
Finns det gemensamma kompetenskrav för medföljande personal 
för transport mellan sjukhus 

TiB/Särskild sjukvårdsledning 
- fördelningsnycklar 

Går det att hitta gemensamt arbetssätt och underlag? 

Triage prehospitalt, intrahospitalt Risk för missförstånd mellan ”sållningstriage” och RETTS.  
Olika triagemetoder. 

Materiella förstärkningsresurser 
- gemensamt förråd i SÖSR? 

Kartläggning av resurser i syfte att kunna nyttja gemensamt vid 
behov. Gemensamt förråd? Det saknas en gemensam digital 
plattform för att dela dokument. 

Förmågeanalys i SÖSR En analys för gemensam kunskap av kapacitet 
Utbildning och 
informationsinsatser 

Gemensamma satsningar 

Paratus Samma digitala system som inte används på samma sätt. 
Möjlighet att kunna dela information mellan regioner. 

Traumacentrum US Vad är USiLs kapacitet?  
Termer och begrepp Många olika förkortningar, rapporteringssystem mm. 
Samverkan med försvarsmakten Otydliga samarbetsytor- MRS, FÖMEDC, högkvarteret mm.  

Vad är TFÖ och vad är CF/verklighet 
Vårdprinciper i kris och krig Pågående nationellt arbete vilket är en förutsättning för fortsatt 

arbete inom regionerna. 
 


