
Vilka utbildningar och kliniska riktlinjedokument behöver traumasjukvården 
inom SÖSR? 
Frågor gick ut till ordförande i traumakommittéerna i hela regionen (Östergötland, Kalmar, 
Jönköping) i mitten av december. En påminnelse skickades ut i början av januari. 
Svar från Värnamo, Eksjö, Ryhov och Västervik. 
Inget svar per 21/1-2018 från sjukhusen i Östergötland eller Kalmar. 
 
a: Basal (t.ex. innan primärjourskompetent) nivå individ (läkare, ssk) 

Värnamo: ATLS , TNCC/prehosp traumautb 
Egen utbildning ”primär undersökare” 
 
Eksjö: ATLS och teamledarutbildning. ATSS. 
Utbildning för fysioterapeuter kring rehab av TBI och neurologiska 
skador. 
 
Ryhov: ATLS/ATSS(TNCC)/PHTLS 
 
Västervik: ATLS/TNCC 
 

b: Basal nivå team 
Värnamo: ATLS 
Lokala återkommande teamövningar 
 
Eksjö: Läkare/ssk Teamutbildning 
 
Ryhov: ATLS/ATSS(TNCC)/PHTLS 
 
Västervik: Inga synpunkter 
 

c: Avancerad (t.ex. bakjoursnivå) nivå individ 
Värnamo: bakjoursskolan  sv.kir.förening. DSTC, Rand utb typ HUP 
alt SA. På försök egen Traumaledarutbildning 
 
Eksjö: Bakjoursutbildning SKF (kir), DATC (ane) 
Ssk op: DSTC- varianten för op ssk. Här finns ett önskemål om att få gå 
den praktiska delen ihop med ”egna” kirurger i den mån detta är möjligt 
 
Ryhov: DSTC/DATC (ssk med om möjligt). Teamledarutbildning. 
 
Västervik: DSTC och ASSET (Advanced surgical skills for exposure 
in trauma) 

 
d: Avancerad nivå team 

Värnamo: DSTC. (vore bra om Ane, skickar med ngn 
auskulterande) 
DSTC utb. är designad för anglosaxiska länder där kirurger även 
står för IVA mm.  



Det finns en hel del IVA och fysiologiska moment som är bra att 
samöva. 
 
Eksjö: Teamutbildning till läkare/ssk 
 
Ryhov: Läkare/ssk – ETC el motsv 
 
Västervik: Inga synpunkter 

 
2. Vilka gemensamma för SÖSR kliniska riktlinjedokument skulle ni vilja se (t.ex. 
Bäckenfrakturer, leverskador, maxillofacial, TBI etc) 

Värnamo: Telefonlista med direktnummer till diverse jourlinjer. 
Samarbete med US 
 
Eksjö: Gemensamma riktlinjer för pt som behöver flyttas. Rehab 
av pt med CNS skada (RLA 1-3) eller avancerade skador i columna 
m neurol symptom (vilka är aktuella för neurorehab i Lkpg) 
 
Ryhov: Bäckenfrakturer, TBI, leverskador, multipla frakturer, 
spinalskador. Övergripande över rehab resurser.  
 
Västervik: Bäckenfrakturer, lever (hepatopancreaticibiliära), 
instabila thorax/sternumskador. 


