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Hur optimal vård av patienter drab-
bade av trauma skall erhållas, vilka svå-
righeter som kan förutses och vilka
vinster som kan uppnås har analyserats
på Akademiska sjukhuset under de se-
naste åren i samband med att ett vård-
program för svårt skadade patienter har
utarbetats [1].

De flesta individer som söker sjuk-
vården på grund av trauma har enkla
skador, eller åtminstone skador som
drabbat endast ett organsystem. En liten
grupp (skattad till ungefär 5 procent) av
alla traumapatienter bedöms som svårt
skadade. Med detta menas endera att de
har en påtaglig systemreaktion (påver-

kan på blodtryck, andning och/eller
medvetande) eller att själva organska-
dan är av en sådan omfattning att pati-
enterna bedöms riskera att avlida. Inte
mindre än hälften av dessa svårt skada-
de patienter uppvisar skador i flera or-
gansystem [2]. De ortopediska skador-
na dominerar både antalet vårddagar
och antalet operationer (Tabell I).

Flera studier visar att den tidiga mor-
taliteten orsakad av trauma beror på an-
tingen stor blödning i thorax/buk eller
intrakraniell skada. Den sena morbi-
diteten orsakas i princip av intrakraniel-
la skador eller skelettskador. Påtagligt
stor del av sjukskrivningsdagarna och
antalet sjukpensioneringar efter trauma
orsakas av andra skador än de som krä-
ver akut ingripande i samband med det
omedelbara omhändertagandet. 

Definitioner
Det är viktigt att ha klargjort vad

några av begreppen innebär vid vård av
svårt skadade. På vårt sjukhus har vi
valt följande definitioner: 

Stort trauma. Potentiellt livshotan-
de skador i en eller flera kroppsdelar el-
ler risk för att dolda livshotande skador
föreligger. Stort trauma kan indelas i
stort multitrauma och stort singeltrau-
ma.

Stort multitrauma. Skador enligt
ovan i mer än ett organsystem.

Stabilt stort multitrauma. Patient
med stort multitrauma, som är adekvat
utredd och där diagnostiserade organ-
skador är adekvat behandlade så att in-
tegrerad allmän intensivvård inte be-
hövs.

Stort singeltrauma. Skada enligt
»stort trauma», men engagerande en-
bart ett organsystem. Utöver detta kan
mindre allvarliga skador förekomma.

Dessa definitioner syftar till att iden-
tifiera de patienter som fordrar skärpt
övervakning samt snabb och adekvat
behandling för att minskad morbiditet
och mortalitet i gruppen skall uppnås.
Rent logistiskt bedömer vi således alla
patienter med potentiellt livshotande
skador samt patienter som utsatts för
högenergetiskt våld som hörande till
kategorin »stort trauma». Efter adekva-
ta undersökningar/behandlingar kan så-

ledes patienten senare under vårdperio-
den sägas höra till kategorin »stort mul-
titrauma» eller »stort singeltrauma», el-
ler inte alls till gruppen »stort trauma».

Härav följer att en patient som ska-
das vid cykelolycka och som har svår
skallskada, men även okomplicerad fot-
ledsfraktur och radiusfraktur, primärt
kommer att definieras som stort singel-
trauma. En annan patient som skadats
vid bilolycka och som endast uppvisar
tecken på lätt skallskada men där vål-
dets typ anger att det kan finnas en int-
ratorakal skada eller bukskada primärt
kommer att definieras som stort multi-
trauma tills fortsatt utredning och/eller
observation uteslutit svårare skador i
thorax respektive buk.

Traumateamet
Traumateamet är en multidisciplinär

grupp som ansvarar för det initiala om-
händertagandet av patienter med stort
trauma. Teamet leds i vår organisation
av allmänkirurgjour(er) eller trauma-
jour (se ruta »Traumateamets medlem-
mar och arbetsuppgifter»). Gruppen be-
står dessutom av anestesiolog, två till
tre sjuksköterskor och en till två under-
sköterskor. Arbetsfördelningen är i för-
väg definierad och klargjord för alla.
Målsättningen är att traumateamet skall
vara samlat när patienten ankommer.

Erfarenheten visar att enkla riktlinjer
bör finnas för larmning av traumatea-
met. Dessa riktlinjer är i sig så formule-
rade att en viss »överlarmning» är
ofrånkomlig. Vi har valt en rutin där
gruppen i första hand larmas via sjukhu-
sets växel av den sköterska på akutmot-
tagningen som mottagit larm från SOS-
alarmering AB eller motsvarande, och
som anger att en patient som uppfyller
definierade kriterier (se ruta »Kriterier
för larmning av traumateamet») är på
väg in till sjukhuset. Anestesiolog eller
läkare inom sjukhusets kirurgiska disci-
pliner kan även sammankalla trauma-

Klassning, prioritering och ansvarsfördelning

SPECIALISTSAMVERKAN
VID OPTIMAL TRAUMAVÅRD

Författare
BENGT GERDIN

professor, överläkare, brännska-
deenheten, plastik- och handkirur-
giska kliniken

ULF HAGLUND
professor, chefsöverläkare, kirurg-
kliniken

OLLE NILSSON
professor, chefsöverläkare, ortope-
diska kliniken

LENNART PERSSON
professor, överläkare, neurokirur-
giska kliniken

LARS WIKLUND
professor, chefsöverläkare, aneste-
sikliniken; samtliga Akademiska
sjukhuset, Uppsala.
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enter utgör en av akutsjukvår-
dens viktigaste funktioner sam-
tidigt som skadornas typ och
omfattning varierar mycket.
Omhändertagande av en trau-
matiserad patient kräver därför
kunskap om dels systemreaktio-
nen och hur den skall behand-
las, dels hur olika lokala skador
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att erhålla optimal patientvård
är det nödvändigt att ett flertal
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teamet senare om de uppfattar att opti-
malt omhändertagande av en skadad pa-
tient förutsätter gruppens insats.

Kriterierna för sammankallande av
traumateamet har i princip baserats på
de riktlinjer som utarbetats av Ameri-
can College of Surgeons traumagrupp.
Kriterierna baseras på information från
ambulans eller iakttagelser gjorda när
patienten ankommit till sjukhuset och
innefattar såväl tecken på stört allmän-
tillstånd som uppenbara skadetyper och
traumats typ (se ruta »Kriterier för
larmning av traumateamet»). På samma
sätt som kriterierna för larm är enkla
och otvetydiga skall larmproceduren
vara otvetydig. Vi har valt en lösning
där sjukhusets växel larmar individer
efter ett strikt schema och där larmpro-
ceduren aktiveras genom att en akut-
sköterska meddelar sjukhusets växel
exempelvis: »Stort trauma på akutmot-
tagningen om x minuter.» Begreppet
stort trauma får då samma larmvärde
som exempelvis orden »Hjärt-
stillestånd» eller »Katastrofsnitt».

Ansvarsförhållanden
och kliniktillhörighet
Vi har valt en rutin där allmänkirurg-

jouren har det primära (initiala), över-
gripande vårdansvaret för patienter
med stort trauma som primärt ankom-
mer till Akademiska sjukhuset. Detta
ansvar omfattar den initiala perioden
tills det endast föreligger kriterier för
»singeltrauma» som kan skötas av an-
nan klinik än kirurgkliniken. Allmän-
kirurg/traumajouren har således ansva-
ret tills han/hon aktivt överlämnat trau-
mafallet till annan kliniks behöriga fö-
reträdare. Om inte skadebilden är myc-
ket tydlig sker detta överlämnande tidi-
gast efter det att nödvändig röntgenun-
dersökning genomförts.

Den som leder traumateamet (all-
mänkirurg- eller traumajour) avgör när
jourhavande från andra kliniker skall
kallas om de inte redan larmats. När re-

presentanter för olika kliniker deltar
sker handläggningen gemensamt, fort-
farande under allmänkirurgjourens led-
ning. Vid behov av flera simultana åt-
gärder följs i förväg definierade priori-
teringsregler.

Larm från SOS-alarmering AB eller
motsvarande får endast tas emot av
sjuksköterska. Denna får därvid ome-
delbart ansvar dels för att registrera de-
finierad information, dels för att förbe-
reda för omedelbart omhändertagande
enligt plan (se ruta »Larmmottagare»).

Målsättningen för det initiala om-
händertagandet är att snabbt och simul-
tant diagnostisera och åtgärda livsho-

tande skador. Det är därför viktigt att
alla i traumateamet är i förväg samöva-
de och har klart för sig vilken roll de har
och vilka uppgifter de skall utföra. En
primär bedömning av patientens till-
stånd/skador görs omedelbart efter an-
komsten till sjukhuset. En sekundär
evaluering som innefattar ett helkropps-
status och bedömning av effekterna av
given behandling görs därefter inom 20
minuter.

Regelverket innefattar bland annat
regler för personalens individuella
skydd (handskar, eventuella glasögon,
blyförkläde vid röntgenundersökning).
De som inte arbetar direkt med patien-
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Tabell I. Relativ vårdbelastning i vårddagar
respektive operationer (fördelade på specia-
liteter) för patienter vårdade för trauma i den
brittiska incidensstudien [2]. Den relativa in-
delningen i specialiteter påverkas naturligtvis
av rutinerna i Storbritannien.

Antal Antal
Specialitet vårddagar operationer

Ortopedi 19 000 1 212
Plastikkirurgi 1 600 91
Neurokirurgi 1 250 50
Thoraxkirurgi 270 5
Allmän kirurgi 360 26
Ögonsjukdomar 230 17
Maxillofacial kirurgi 90 62
Öron-, näs- och
halskirurgi 50 6
Multipla
specialiteter 2 600 ej beskrivet

Traumateamets medlemmar och arbetsuppgifter 
Traumateamet består av 8 definierade individer/positioner. Arbetssättet är så an-

passat att vid mindre skador/konkurrerande uppgifter övertar individerna varandras
uppgifter så att teamet i princip kan fungera nödtorftigt med mindre än hälften av be-
manningen. 

Läkare 1: traumajour Arbetsplats: »en bit från patienten»
Leder och bevakar handläggningen; Prioritering/strategi
snabbhet och kvalitet! Fyller i traumajournal, gradering
Kontakt med ambulansmän och kolleger Läkare 2 fungerar även som läkare
Information från/till anhöriga 1 vid behov

Läkare 2: allmänkirurgjour Arbetsplats: vid bålens vänstra sida
Primär evaluering Sekundär evaluering
Alla typer av ingrepp (urakut torakotomi, 
friläggning, pleuradränage, peritoneallavage,
perikardpunktion m m)
Fungerar även som läkare 1 vid behov

Läkare 3: anestesiläkare Arbetsplats: vid huvudänden
Luftväg, andning och cirkulation Vätskor/blod
övervakas. Intubation, artärkateter, CVK,
eventuellt pleuradränage m m
Neurologisk övervakning

Sjuksköterska 1: patientansvarig Arbetsplats: vid extremiteter samt
sjuksköterska »en bit från patienten»
Andning/luftväg innan läkare 3/ Information från ambulans, anhöriga
sjuksköterska 3 kommit m fl
Dokumentation på övervakningskurvor Telefonkontakter, konsulter, röntgen,
Assisterar sjuksköterska 2 vid behov labprov m m
(venväg, vätskor, blod) Ansvarar för att registrering och gra-
Omhändertar anhöriga efter den akuta dering blir utförda
handläggningen

Sjuksköterska 2: vätskesjuksköterska Arbetsplats: vid extremiteter
Stoppar yttre blödning Två stora venvägar
Provtagning Vätskor/blod
Läkemedel Assisterar eventuellt vid friläggning

Sjuksköterska 3: anestesisjuksköterska Arbetsplats: vid huvudänden
Stöder läkare 3 Se läkare 3

Undersköterska 1: steril undersköterska Arbetsplats: vid läkare 2
Sterilklädd vid behov Dukar upp akutgaller
Assisterar vid ingrepp

Undersköterska 2: assisterande Arbetsplats: »en bit från patienten»
undersköterska
Klipper kläder Kopplar EKG
Lab, blod etc Dukar upp och assisterar vid behov
»Löpare» utanför akutrummet vid behov, 
t ex till förråd, blodcentral, lab



ten bör hålla sig borta och inte mer än
sex individer skall samtidigt arbeta med
patienten. Alla inblandade måste känna
till sina roller, sina arbetsuppgifter och
sina instrument. Trots den ofta mycket
stressade situationen får den skadade
inte reduceras till själlös patient – spe-
ciellt inte om denne är vaken – och ar-
betet bör ske under tystnad. Till sist
måste givna tidsramar hållas (sekundär
evaluering och plan för fortsatt diagno-
stik eller kirurgiska ingrepp inom 20
minuter). 

Resultatet av den sekundära evalue-
ringen avgör den fortsatta handlägg-

ningen. Om patienten inte är stabiliser-
bar på grund av stor blödning, med up-
penbart asystolihot eller med elektro-
mekanisk dissociation, kan det finnas
indikation för urakut torakotomi på
akutrummet innefattande intratorakal
aortaavstängning. Samlad internatio-
nell erfarenhet visar att dessa patienter
annars avlider under transport till ope-
rationsavdelningen.

Patient som är svår att stabilisera på
grund av fortsatt blödning transporteras
omedelbart till en dessförinnan förbe-
redd operationssal. På relativt stabil pa-
tient görs omedelbart fortsatt röntgen-
diagnostik under pågående intensiv-
vård. Detta innebär att hela eller delar
av traumateamet måste följa patienten
till röntgenavdelningen. Det är ytterst
sällan optimalt att föra patienten till en
intensivvårdsavdelning innan adekvat
röntgenologisk utredning genomförts.

Prioriteringsproblemen
På varje patient med flera skador

måste vissa skador prioriteras framför
andra. Det innebär ett tidigt ställnings-
tagande till i vilken ordningsföljd ska-
dorna skall behandlas. En sådan priori-
tering skall göras upprepade gånger: på
traumarummet efter sekundär evalue-
ring, på röntgenavdelningen och på in-
tensivvårds- eller operationsavdelning-
en. De viktigaste beslutstillfällena är ef-
ter sekundär evaluering och efter ge-
nomförd röntgendiagnostik. Ansvarig
allmänkirurg svarar för prioritering och
koordination. Lämplig tid och plats för
dessa diskussioner/beslut är i samband
med den sekundära evalueringen på
akutmottagningens traumarum eller på
röntgenavdelningen omedelbart efter
genomförda undersökningar. Innan be-
slut fattas skall alla inblandade specia-
lister klargöra hur starka indikationerna
är för deras önskade åtgärder och be-
skriva vilka konsekvenserna blir vid
dröjsmål. 

Vid prioritering och planering av
operativ åtgärd är målsättningen att vid
omedelbart livshotande skador på flera
organsystem kunna bedriva simultan
kirurgi på flera kroppsdelar. Framförallt
kan det vara aktuellt att simultant kun-
na utföra kraniotomi och thorax- eller
bukexploration.

Ett svårt prioriteringsproblem är hu-
ruvida skador skall åtgärdas definitivt
eller i form av seanskirurgi. Det kan
framförallt vara aktuellt att kunna göra
snabb akut stabiliserande frakturkirurgi
och senare definitiv kirurgi. Under det
senaste decenniet har flera rapporter be-
skrivit goda resultat av seanskirurgi på
patient med stor blödning/peroperativ
chock där definitiv åtgärd förväntas
kräva flera timmars stor kirurgi. Man
har myntat begreppet »damage control»
för denna strategi som framförallt inne-

fattar packning av stor blödning i
buk/bäcken, följt av timmar/dygn av
chockbehandling på en intensivvårds-
avdelning och därefter relaparotomi för
definitiv åtgärd. Beslut om denna stra-
tegi skall fattas tidigt under operatio-
nen, innan avkylning och koagulopati
hinner uppträda [3].

Frakturbehandling har en tendens att
lågprioriteras i fråga om patienter med
andra akut livshotande skador. Även
om definitiv frakturkirurgi kan förvän-
tas ta ett flertal timmar i anspråk finns
goda möjligheter att tidigt genomföra
en akut frakturstabilisering. Denna åt-
gärd i kombination med mekanisk ven-
tilation postoperativt medför betydan-
de minskning i morbiditet och morta-
litet, framförallt genom minskad risk
för akut svår andningsinsufficiens
(ARDS).

Röntgen av
traumatiserade patienter
Det är ett oavvisligt krav att patienter

med stort trauma skall kunna erbjudas
adekvat röntgendiagnostik utan dröjs-
mål. Denna diagnostik skall kunna utfö-
ras rationellt och effektivt samtidigt
som patienten hela tiden är föremål för
observation och vård av intensivvårds-
kunnig personal. Ansvarig läkare skall
finnas tillgänglig i patientens omedel-
bara närhet under diagnostiseringen.
Denne skall kontinuerligt prioritera vil-
ka undersökningar som skall göras och
omfattningen/noggrannheten av dessa.

För att röntgenpersonalen skall kun-
na arbeta effektivt bör så få personer

2658 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  30–31  •  1996

Kriterier för larmning
av traumateamet
Traumateamet skall alltid larmas

om något av nedanstående kriterier
föreligger.

Allmäntillstånd
– systoliskt blodtryck <90 mm Hg
– andningsfrekvens <10 eller >29 an-

detag/min
– patienten lyder inte uppmaningar,

dvs RLS 85 (Reaction level scale
85) ≥3
Skadetyper

– penetrerande skada i huvud, hals,
thorax, buk och/eller proximalt på
extremiteter

– instabil bröstkorg
– kombinationstrauma med 10-pro-

centig yttre brännskada och inhala-
tionsbrännskada

– bäckenfraktur 
– mer än en fraktur på långa rörben
– extremitetspares

Allmänkirurgjouren/ortopedjou-
ren kan överväga att larma traumatea-
met när det finns uppgift om högener-
getiskt våld, dvs
– fall från hög höjd (mer än 3 meter)
– fotgängare/cyklist påkörd av bil
– mc-olycka i hastighet över 50 km/h
– personbilsolycka där skador på bil

och andra passagerare antyder hög
energiutveckling
Allmänkirurgjouren/ortopedjou-

ren skall även larma
– ortopedjouren vid misstanke om

större skelettskada
– neurokirurgjouren om patienten

har RLS över 3 och/eller extremi-
tetspares

– thoraxkirurgjouren om patienten
har hjärtnära penetrerande våld och
tecken på stor blödning/respira-
tionssvikt

– plastikkirurgjouren vid brännskada
eller stora lacerationsskador

– gynjouren vid skada på gravid
kvinna samt vid penetrerande bäck-
en- och perinealskador på kvinnor

– barnkirurgjouren  vid skada på indi-
vid som ej har fyllt eller bedöms ej
ha fyllt 15 år

– kärlkirurgjouren vid misstanke om
stor kärlskada

Larmmottagare
Ansvarsuppgifter för den akut-

mottagningssjuksköterska som tar
emot larm från SOS-alarmering AB
eller liknande. Den som mottar larmet
har ansvaret för att: 
– olycksfallstyp och skadetyp,

olycksplats och tidpunkt, antal ska-
dade, rubbningar i vitala funktioner
och vidtagna åtgärder (chockad/
stabil, medvetslös/vaken, intuberad
etc), beräknad ankomsttid samt
transportsätt antecknas,

– traumateamet larmas om ett kriteri-
um angivet i kap 1 sid 2 [1] är upp-
fyllt,

– personal i traumateamet identifie-
ras,

– identifierad personal förbereder pa-
tientens ankomst med preliminär
uppdukning m m,

– erhållen information överlämnas
till allmänkirurgjouren/traumajou-
ren,

– mottagande på helikopterplattan
arrangeras om helikopterjouren så
önskar.



som möjligt befinna sig i kontrollrum-
met. 

För att röntgenundersökningarna
skall kunna genomföras optimalt gäller
också att röntgenjouren larmas (= infor-
meras) omedelbart när patient med
»stort trauma» kommer till sjukhuset.
Röntgenjouren skall då informera sig
om pågående verksamhet på avdelning-
en och ha en handlingsplan för hur en
svårt skadad patient utan dröjsmål skall
kunna mottagas för adekvat diagnostik.

Så snart det står klart att en patient be-
höver röntgenologisk diagnostik kon-
taktas därför röntgenjouren av ansvarig
allmänkirurg för planering av utred-
ningen. Om förhållandena nödvändig-
gör detta måste i vissa fall röntgenjou-
ren på begäran bege sig till akutmottag-
ningen för att kunna delta i en diskus-
sion. Det skall även vara möjligt att på
akutrummet röntga lungor och hals-
rygg. 

På flera svenska sjukhus har man in-
fört rutiner för förenklad datortomogra-
fisk screening av patient med stort trau-
ma. Hos oss har röntgenavdelningen ut-
arbetat en speciell och icke delbar algo-
ritm för datortomografisk undersök-
ning av patienter med stort trauma. I
denna speciella algoritm ingår sidoto-
pogram (översiktsbild av hals-, bröst-
och ländrygg), frontaltopogram (över-
siktsbild av bröstkorg, buk och bäcken),
datortomografi hjärna, datortomografi
thorax, buk och bäcken (glesa snitt före
och efter intravenös kontrastinjektion).
Sedan detta utförts kan mer målinrikta-
de undersökningar genomföras. Med
detta förfarande kan viktig information
med stor sensitivitet och specificitet er-
hållas med ett undersökningsbatteri
som totalt tar obetydligt mer än 15 mi-
nuter.

Anhöriga
Omhändertagandet av anhöriga blir

ofta eftersatt när en stor del av akutmot-
tagningens resurser går åt för att ge
svårt skadade adekvat vård. Välplane-
rade vårdprogram kan förbättra detta
omhändertagande. För att hjälpa anhö-
riga på bästa sätt krävs kunskap, själv-
kännedom, hög ångesttolerans och
medmänsklig omsorg. Vi har utvecklat
ett system där en ur personalen på akut-
mottagningen utses att fylla denna
funktion redan i samband med larm.
Denna kontaktperson är den person
som har ansvar för all stödjande och
samordnande verksamhet gentemot  an-
höriga.

Övergripande ansvar
På Akademiska sjukhuset har vi valt

att lägga det övergripande ansvaret på
allmänkirurgen, samtidigt som vi för att
höja kompetensen i detta avseende in-
fört en traumajour på dagtid. Den an-

svariges uppgift är dels att leda trauma-
teamet och dels att ha vårdansvar för
alla multitraumatiserade patienter som
vårdas på intensivvårdsavdelningen.
Under jourtid överförs dessa uppdrag
på allmänkirurgjouren.

Inom den anglosaxiska världen finns
på de flesta ställen en organisation ba-
serad på att en traumatologiskt utbildad
allmänkirurg har det övergripande led-
ningsansvaret för patienten, omgiven av
en gruppering av »organspecialister»
och anestesiolog. Även om det kan sä-
gas vara rimligt att överföra samma ru-
tiner till Sverige bör det framhållas att
det finns flera olikheter mellan Sverige
och andra länder som kan motivera en
annan lösning.

Sverige anses vara det land där anes-
tesiologin nått sin mest oberoende och
självständiga roll och det är mycket
vanligt att anestesiologer tagit ett hu-
vudansvar för akutverksamheten. På
många håll i Sverige har sjukhusens
akutmottagningar givits en självständig
ställning eventuellt under en anestesio-
logs ansvar, ibland som egen klinik. Det
är vanligt att den prehospitala vården
administreras av en anestesiolog, och
den organisatoriskt katastrofansvarige
är dessutom ofta en anestesiolog. Jäm-
fört med förhållandena i andra länder
har allmänkirurgins ansvarsområden
förskjutits till anestesins. Så kallad kir-
urgisk intensivvård sköts i exempelvis
Tyskland och USA av allmänkirurger, i
Sverige av anestesiologer.

Rätt väg i vårdkedjan
Den ansvariges viktigaste roll i om-

händertagandet av en svårt skadad indi-
vid är att effektivt leda patienten genom
vårdkedjan till den definitiva behand-
lingen.Vid trauman, liksom vid vissa
andra akuta kirurgiska tillstånd, är
snabbheten med vilken en adekvat ut-
redning genomförs och definitiv be-
handling insätts en viktig prognostisk
faktor. Ledningsorganisationen måste
ha sådan struktur att dessa krav upp-
fylls. Det kan möjligen sägas att det där-
för är en fördel om ledningsorganisatio-
nen och ansvarsförhållandena liknar
dem vid andra mycket akuta kirurgiska
tillstånd. I dessa fall har oftast kirurg-
specialisten ansvaret.

I detta sammanhang kan även anfö-
ras att en av de viktigaste funktionerna
för den som har det övergripande ansva-
ret är att prioritera. I den akuta fasen in-
nebär det att bedöma de olika skadorna,
avgöra vilka relevanta åtgärder som
skall riktas emot dessa, samt i vilken
ordning dessa åtgärder bör genomföras.
Ibland ingår att väga in om suboptimal
behandling kan accepteras för vissa
skador i syfte att förbättra patientens to-
tala chans att överleva eller få ett så litet
handikapp som möjligt. Denna uppgift

kan möjligen sägas vara mer av kirur-
gisk än av anestesiologisk karaktär.

En principiell fråga är om det är vä-
sentligt att ha en landsomfattande likhet
i organisationen. Det som talar för detta
är att skillnader i rutiner och organisa-
tion mellan sjukhus kan utgöra en risk-
faktor på grund av den rotation av såväl
läkare som sjuksköterskor som finns.
Det som talar emot är att det kan finnas
olika lokala personella förutsättningar
för att åstadkomma en lyckosam och
fungerande traumaorganisation. 

Här kan det vara på sin plats att
väcka frågan om huruvida avskiljandet
av vården av akut svårt sjuka patienter
till en egen specialistkår, med en angli-
cism benämnd »emergency-medicina-
re», skulle kunna vara en vettig lösning
för svenska förhållanden. En sådan spe-
cialitet finns bland annat i USA och
England. Dessa läkare har akutmottag-
ningen som sin arbetsplats, och på vis-
sa håll har de det övergripande ansvaret
för det omedelbara omhändertagandet
av den svårt traumatiserade patienten.

Sammanfattning
En optimal vård av svårt skadade pa-

tienter förutsätter ett integrerat och
självständig samarbete med flera olika
personalkategorier, och med olika dis-
cipliner inblandade. Traumats speciella
karaktär gör att improvisationer på fri
hand av en oövad gruppering av var för
sig individuellt kompetenta personer
har liten möjlighet att ge patienten opti-
mal vård. En noggrann vårdplanering,
enkla rutiner och en samövad grupp
som gått igenom och löst strukturella
problem i samband med utvecklingen
av vårdplanerna utgör sannolikt grun-
den för en optimal vård. Till detta till-
kommer adekvat utbildning, registre-
ring och kunskapsåterföring, ämnen
som i denna artikelserie behandlas på
annat håll.
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