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Årsrapport 2020 för RPO Akut Vård 
Sammanfattande analys 
RPO Akut vård är indelade i tre regionala arbetsgrupper; Akutmottagning, Prehospital vård och Trauma. 
En omstart av den regionala arbetsgruppen Akutmottagning är gjord under året med utbyte av 
medlemmar kopplat till förändringar i ledning på några av akutmottagningarna i regionen. Arbetet under 
året har till viss del varit haltande relaterat till den höga belastningen som den pågående pandemin 
innebär.   

 
Akutmottagning 
Arbetsgruppen återstartades med ett fysiskt möte i oktober på US i Linköping. Vid det mötet formerades 
gruppen och en ordförande utsågs. Under mötet fastställdes fokusområden inför fortsatt arbete. Gruppen 
han med ytterligare möte under året, som genomfördes digital.  

 
Prehospital 
Arbetsgruppen Prehospital vård har under året haft fyra möten blandat digitalt och fysiskt. Arbetet i 
gruppen har haft stor inriktning mot samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning inom det 
prehospitala området.  

 
Trauma 
Året 2020 har präglats av den pågående Covid-19-pandemin vilket påverkat allas möjligheter till 
engagemang och samarbete gällande, i detta fall, traumafrågor. Trots detta har flera planerade aktiviteter 
genomförts och utvecklingsområden identifierats och påbörjats. 

 
  

Genomförda aktiviteter 

Akutmottagning 
• Omstart av grupp med representanter för samtliga akutmottagningar i regionen.  
• Framtagande av fokusområden 

o Behålla kompetens/Kompetensförsörjning 
o Geriatrisk akutsjukvård 

• Kartläggning av nuläge samt önskat läge 

Prehospital 
• Möjlighet att sända EKG från ambulans till annan region 
• Genomför integration Paratus –Cosmic 
• Tagit fram rekommendation för Sekundärtransport av Traumapatient 
• Besvarat remiss vårdprogram Stroke och TIA 
• Påbörjat arbete för ett gemensamt SOS Avtal 
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Trauma 
• Under året har det genomförts fyra möten i RAG-T.  
• Ett seminarium genomfördes med utgångspunkten ”Vad kan Traumacentrum US  bidra med till 

övriga sjukhus i sydöstra sjukvårdsregionen”.  
• Tillsammans med RPO försäkringsmedicin, rehabilitering och habilitering genomfördes tre möten 

angående "Förstudie traumarehab SÖSR”. 
• Fortsatt och intensifierat arbete i samarbete med neurologen och Neo-Iva US kring behovet av 

ambulanshelikopter i SÖSR. Kontakter med politiker och tjänstemän på beslutandenivå i samtliga 
ingående regioner. 

 

Resultat 

Trauma 

2020 Antal 
traumapatienter 

Vårddygn Antal pat. 
NISS>15 

GOS 1-3 (död-> 
svår invaliditet) 
1.        2.         3 

US 180 1397 93 6          0.         30 
ViN 116 350 91 12        0.           0 
Jönköping 157 1101 37 8           1         12 
Eksjö   97  426 22 4           0.        13 
Värnamo  96 1486 45 3           0.          5 
Kalmar  223   718 24 6           0.          8 
Västervik   52    360 18 2           0.          3 

 

Utvecklingstendenser 
Pågående uppföljning gällande traumarehab planeras resultera i en vetenskaplig studie. Det svenska 
traumaregistret SweTrau ger möjlighet för vetenskapliga fördjupningar i olika omfattning.  

Resultat av samverkan 

Trauma 
Nationell nivå-  Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) har utvecklat och initierat en kurs för 
traumateamsledare vilket fått stor genomslag nationellt och inom SÖSR (sjukhus).  
Sjukvårdsregional nivå- regionernas uppdrag  gällande civilt försvar kopplat till trauma finns på agendan 
i RAG-T och företräds av respektive beredskapssamordnare. 
Lokal nivå och kommuner-företrädare från respektive sjukhus Traumakommitté, regional prehospital 
vård, regional kris och katastrofmedicinsk beredskap, brännskade- samt thoraxspecialistsjukvård tillser 
att frågeställningar och problemområden representeras genom hela traumavårdskedjan. 
Bland annat finns riktlinjer och rekommendationer gällande trauma i SÖSR för 
- Dödsfallanalys, gemensam mall 
- Spinal rörelsebegränsning 
- Kompatibel utrustning i ambulans 
- Kommunikation ”en väg in” (finns men förbättringsarbete pågår) 
- Avvikelsehantering (sårbart, behöver utvecklas) 

Rekommendation specifikt för SÖSR om prehospital behandling med Tranexamsyra vid TBI 
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