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1. Val av sekreterare 

Beslut: Petter Hollertz utses till sekreterare för mötet. 

2. Säker traumavård 

Pelle Gustafsson föredrag projekt Säker Traumavård. Nationellt projekt för kvalitetsförbättring 

av svensk traumavård. Eftersträvad arbetsmetod är ett professionsdrivet förbättringsarbete 

genom samarbete med en lång rad yrkes- och specialistföreningar. De projekt som hittills 

genomförts är gäller förlossningsvård (2007), protesrelaterade infektioner (2009), bukkirurgi 

(2011), traumavård (2014), suicidprevention (2017), sepsisvård (2018). Granskningsteam byggs 

upp av representanter från yrkes- och specialistföreningarna samt representanter för relevanta 

register. Utgångspunkten för granskningen är icke normativt och en central komponent är 

självvärdering. Struktur, process och utfall analyseras mot bakgrund av givna resurser och 

strukturer. Granskningen resulterar i en återföringsrapport där styrkor och förbättringsområden 

belyses. Härefter tas en överenskommelse om åtgärder fram. Uppföljande besök och 

återkoppling efter 6-9 månader. Utgångspunkter för säker traumavård är att Sverige är ett säkert 

samhälle som är glesbefolkat. Inom hälso- och sjukvård finns et pågående omstrukturering och 

det är begränsad samarbete mellan sjukhus. Fokus på historiskt legat på individer och individers 

uppfattning och brist på system för systematisk och nationell förbättring har funnits. Projektet 

Säker Traumavård har mynnat ut i nationella utvecklingsarbeten. Nationella 

traumalarmskriterier, utbildningskoncept (traumateamutbilding.se, ambulansteamutbildning.se), 

nationella riktlinjer för prehospital spinal rörelsebegränsning (ny version med tillägg för 

gällande barn samt inter- och intrahospital handläggning inom kort), riktlinjer för DT-trauma + 

penetrerande trauma samt arbete gällande rehabilitering och framtagande av en nationell 

traumamanual. Påverkan på struktur och resursfördelning har visat sig svårt inom ramen för 

arbetet. Uppföljning efter begäran planeras för sydöstra sjukvårdsregionen våren 2022 med 

fokus på vad som hänt sedan sist. Modell för detta arbete har tagits fram för VG-regionen och 

genomförts VG 2020-2021, i digital form, med gott resultat. Tidsplan SÖSR 6 april – utskick 

till lokala kontaktpersoner. 10 lokala frågor och 6 regionala frågor. 27 april – svar på frågor till 

Löf 16 maj – digitalt samtal under ca 2 timmar med respektive enhet (sätts upp av respekt enhet) 

17 maj – sammanfattande preliminär bedömning i digitala samtal 8 juni – återföringsrapporter 

skickas ut 22 juni – åtgärdsöverenskommelser klara. 
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3. Rapport från regionerna 

Norrköping Man är slutfasen för framtagandet av ny traumamanual. Denna kommer tyvärr ej 

vara implementerad vid LÖFs återgranskning. Övning och utveckling inom området fortsatt hårt 

drabbat av pandemins följdverkningar vad gäller kurser och övningar. CRM-kurs startar åter 

hösten 2022. Linköping Pandemin har drabbat verksamheten bl.a. i form av inställda övningar, 

fr.a. vintern 20/22. Det har lett till påverkan på hur arbetet i traumaomhändertagande har 

fungerat. Löpande teamövningar åter igång vilket snabbt gett effekt. CRM-kurser startat åter 

våren 2022. MDK-trauma har införts och man önskar deltagande från remitterande sjukhus vid 

sekundärtrauma. Nytt digitalt system för detta via akuten.li/ustrauma. Ett arbete för förbättring 

och strukturering av omvårdnadsarbete på vårdavdelning gällande traumapatienter har påbörjats. 

Ett fou-projekt för att adressera traumainducerad koagulopati, som uppmärksammats hos flera 

patienter den senaste tiden, har inletts. Man har börjat arbetet för att ta fram ett koncept för 

bakjoursutbildning/randning inom trauma-, thorax-, neurokirurgi som skall vara tillgängligt för 

regionen. Västervik Större övningar för hela traumaorganisationen planeras vecka 20. Här 

fokuseras på teamarbete men också specifika förbättringspunkter varav några från tidigare 

granskning inom projekt Säker Traumavård. Ett projekt för intern kvalitetsgranskning av 

registrering i Swetrau har påbörjats. Återföring av detta kommer till RAG-T och skall lämnas 

till Swetrau. Kalmar Johan Hallbeck är ny ordförande i lokal traumagruppen och representant i 

RAG-T. Organisationen har varit decimering under pandemi av medicinska skäl och nu p.g.a. 

personalbrist. Detta har påverkat övningsverksamheten negativt. Återstartande och återtag 

väntar. Jönköping Anders Lissell är ny ordförande i lokal traumagruppen och representant i 

RAG-T. Man identifierar ett behov av ökad frekvens teamträning i traumaomhändertagande. 

Inom kort planeras en regional traumaövning tillsammans med Försvarsmakten. Värnamo 

Personell resursbrist är gränssättande för lokal övningsverksamhet. Lokal 

traumagruppsordförande kommer från hösten sannolikt helt arbeta med utveckling av 

krigssjukvård. Här framhålls att det för närvarande finns gott om resurser inom ramen för 

utveckling av civil-militär samverkan vilket torde kunna utnyttjas för utveckling driven med 

initiativ från regionerna. Kanske kan detta sätta helikopterfrågan i nytt ljus. 

Ambulansorganisation Kalmar För närvarande pågår traumateamutbildning för 

ambulanspersonal.  

4. Ukraina 

Per Loftås. KMC har mottagit koordineringsuppdrag gällande mottagande av patienter från 

Ukraina. Aktuell bedömning är att 4-5 miljoner människor väntas fly från Ukraina varav 80 000 

- 90 000 kan förväntas komma till Sverige. I den Ukrainska befolkningen är täckningsgraden 

vad fäller covidvaccinering låg, ca 35%. Prevalensen tbc är hög med hög andel multiresistens 

tb. Mässlingutbrott förekommer. Förfrågan har ställts nationell och regionalt om mottagande av 

patienter från Ukraina. En europeisk samordning sker. Det gäller traumapatienter men också 

bl.a. inom onkologi, neonatoalvård, intensivvård, brännskadevård med mera. Vad gäller 

traumapatienter kan förväntas i första hand omhändertagande av patienter för vård av 

brännskador och rekonstruktiv kirurgi. På KMC startar hösten 2022 DSTC-kurs och det blir då 

tredje DSTC-fakultet i Sverige. I tidigt planeringsstadium är kurser i krigskirurgi. 

 

5. Civilmilitär samverkan 

Eva Bengtsson, beredskapssamordnare i Region Östergötland uppdaterar om arbetet civilmilitär 

samverkan. Utredning på området är klar och överlämnats till socialministern – ”Hälso- och 

sjukvårdens beredskap – struktur för ökad beredskap.” SOU 2022:6. Denna kommer att 

processas på socialdepartementet och mynna ut i remisser till bl.a. regionerna, propositioner för 
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lagändringar, och inarbetas i nästa försvarsproposition. Att notera är att frågan delvis är splittrad 

då utbildningsdepartementet styr över utbildningsfrågor. 
 

6. Nästa möte 3: e juni 2022 

Fysiskt möte på KMC. Kort möte inom gruppen följt av seminarium angående sjukvård i kris, 

krig och katastrof.  

 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Petter Hollertz 


