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Varje år dör ungefär 3 000 männi-
skor i Sverige av olycksfall, medan
6 000 får bestående men. Vid retrospek-
tiva undersökningar avseende hand-
läggningen av skadefall i olika delar av
Sverige [1, 2] har kritik framförts mot
vårdens kvalitet. Anmärkningarna har i
huvudsak berört för sent insatta respek-
tive felaktiga åtgärder samt diagnostis-
ka brister. 

På Östra sjukhuset påbörjades 1990
lokalt arbetet med att se över omhänder-
tagandet av de svårast skadade. En ar-
betsgrupp tog fram en traumamanual,
»Stort Trauma», i syfte att skapa förut-
sättningar för en enhetlig behandling av
olika skador. En separat beredskapslin-
je av seniora kirurger/ortopeder, kallad
traumajouren, organiserades också. Till

denna jourverksamhet knöts en pro-
spektiv registrering av traumafallen i
avsikt att möjliggöra kvalitetskontroll
och uppföljning av vården för de svårast
skadade patienterna. 

Östra sjukhusets centralklinik
(CKÖ) är akutsjukhus för den vuxna be-
folkningen i de östra och norra delarna
av Göteborg, vilket motsvarar ungefär
260 000 personer. Inom sjukhusets
upptagningsområde ligger huvuddelen
av stadens tunga industrier, liksom de
bostadsområden där merparten av sta-
dens befolkning med invandrarbak-
grund är bosatt. Akutmottagningen på
CKÖ handlägger årligen ca 50 000
akutbesök i kirurgi, ortopedi och medi-
cin. I omedelbar anslutning till akut-
mottagningen ligger en tryckkammar-
enhet med beredskap dygnet runt. Den-
na betjänas av en separat jourlinje.

Sjukvårdare i helikopter
Östra sjukhusets anestesiklinik har

sedan 1980 beredskap att på begäran av
SOS Alarm omedelbart skicka ut en
sjukvårdsgrupp med den polishelikop-
ter som är stationerad i Göteborg–Säve.
Regionkliniker avseende thoraxkirurgi,
neurokirurgi, plastikkirurgi, öron-, näs-
och halssjukdomar och ögonskador är
lokaliserade till Sahlgrenska sjukhuset
och saknas följaktligen på CKÖ.

Barnkliniken på Östra sjukhuset
(BKÖ) betjänar hela Göteborg, men har
ett separat akutintag som handlägger ca
33 000 akutbesök per år.

Den fortsatta beskrivningen av trau-
maverksamheten hänför sig endast till
omhändertagande av vuxna patienter på
CKÖ.

Vid den medicinska revision som ut-
fördes avseende traumavården i Göte-
borg och Bohuslän [2] kunde följande
antal livshotande skador identifieras:
Sahlgrenska sjukhuset 153 fall under
tre år (varav sju remitterade från annat
sjukhus), Östra sjukhuset 123 fall under

tre år, Mölndals sjukhus 58 fall under
fyra år och Kungälvs sjukhus 64 fall un-
der fyra år [2].

Inom Göteborgs sjukvård behandlas
således årligen ca 90 patienter med livs-
hotande skador, vilket motsvarar en un-
gefärlig incidens på 1 per 6 000. 

Standardiserad behandling
Den 1 oktober 1992 infördes trauma-

jouren som en beredskapslinje på CKÖ.
Tio specialister i kirurgi eller ortopedi,
vilka dokumenterat ett speciellt intresse
för eller kunskap inom traumatologi,
ansvarar för verksamheten. Traumajou-
rens uppgift är att tillse att behandling-
en av svårare traumafall standardiseras
enligt de direktiv som ges i den framtag-
na manualen »Stort Trauma». I prakti-
ken innebär detta att jouren skall funge-
ra som koordinator vid den multidisci-
plinära handläggning som ofta blir ak-
tuell. Han skall med andra ord fungera
som beslutskompetent patientansvarig
läkare för den skadade och tillse att rätt
åtgärder vidtas i rätt sekvens.

Dessa åtgärder liksom de bedöm-
ningar som ligger till grund för besluten
skall dokumenteras i en speciellt fram-
tagen traumajournal, vilken sedan lig-
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ger till grund för kvalitetskontroll av
handläggningen.

Traumajouren larmas från akutinta-
get via sjukhusets växel. Detta sker när
patienten bedöms uppfylla kriterierna
på stort trauma, dvs ha potentiellt livs-
hotande skador omfattande huvud, hals,
thorax, buk, skelett – var för sig eller i
kombination. Denna bedömning görs
oftast av primärjouren på akutintaget,
men kan också göras av ambulanssjuk-
vårdare under transport av patienten in
till sjukhuset.

Första årets erfarenheter
Under verksamhetens första år, 1 ok-

tober 1992 – 30 september 1993, tillkal-
lades traumajouren 36 gånger. Under
samma tidsperiod vårdades 232 patien-
ter på kirurgiska kliniken och 1 539 pa-
tienter på ortopediska kliniken under
diagnoser svarande mot yttre våld enligt
den internationella sjukdomsklassifika-
tionen ICD-9. Endast 2 procent av de
skadefall som krävde sjukhusvård har
således bedömts kräva traumajourens
insatser.

Majoriteten av de patienter som
handlagts av traumajouren hör till de
yngre ålderskategorierna (Figur 1). Hu-
vuddelen av traumafallen (55 procent)
inkom mellan klockan 21.30 och 07.30,
dvs på jourtid (Figur 2).

Definitiv klassificering avseende
ISS (injure severity score) kan inte gö-
ras förrän i samband med utskrivning-
en (Figur 3). En primär överskattning
av skadans livshotande karaktär har
skett i 18 fall ( ISS 1–10). Typexempel
på detta är knivstick i buk eller thorax,
utan att djupare liggande organ har
skadats.

Under den aktuella perioden dog
fyra av patienterna efter ankomst till
sjukhus. Samtliga uppvisade höga ISS-
poäng. Granskning av de rättsmedicins-
ka protokollen visar att dödsfallen be-
tingats av svåra intrakraniella skador
(multipla kontusioner med generellt
hjärnödem). Endast ett av fallen be-
döms efteråt som potentiellt möjligt att
klara. I detta fall fattade traumajouren
aktivt beslut om att inte vidta maximala
åtgärder (respirator plus kraniotomi) på
grund av patientens ålder och tidigare
hälsotillstånd.

Uppsåtliga skador
Uppsåtligt tillfogade skador (miss-

handel och suicidförsök) är hos oss van-
ligare än trafikolyckor som orsak till
livshotande skador (Tabell I). Samtliga
skademekanismer finns representerade:
trubbigt våld, stick- och skottskador.
Flera av dessa skador hade åsamkats i
samband med uppgörelser i den s k
undre världen. Intransport till sjukhuset
skedde i flera av dessa fall med person-

bil eller taxi. Någon förvarning till akut-
mottagningen skedde då inte.

Under motsvarande tidsperiod inför-
des också till sjukhuset 13 patienter för
formellt konstaterande av dödsfall. De-
ras journalhandlingar (ambulansjournal
samt sjukhusjournal), liksom utlåtan-
den från rättsmedicinsk obduktion, har
också inskaffats och analyserats.

I dessa fall är trafikolyckor lika ofta
orsak till skadorna som uppsåtligt våld
(Tabell I), ofta i kombination med alko-
holpåverkan. Skadorna skulle i de fles-
ta fall ej varit förenliga med fortsatt liv
(ISS = 75 hos tio patienter) även om pa-
tienten kommit in till sjukhuset vid liv.
Majoriteten av trafikolycksfallen har
avlidit omedelbart i en kombination av
massiva skallskador, totala torakala
aortarupturer samt hjärtruptur.

Analys av omhändertagandet på ska-
deplats ger vid handen att man i endast
ett av fallen (ISS = 35) kan spekulera i
huruvida utgången kunde ha blivit en
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Figur 1. Åldersfördelning avseende
patienter som överlevt skadan (vitt),
respektive avlidit på sjukhus (skuggat).
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Figur 2. Illustration över när på dygnet
patienterna inkom till akutmottagningen.
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Figur 3. Skadornas svårighetsgrad enligt
ISS (injury severity score) utförd vid
utskrivning. Vitt fält = överlevande,
skuggat fält = avlidit på sjukhus.



annan om bilaterala thoraxdrän ome-
delbart anlagts på en person som fått
skott- och stickskador i båda thoraxhal-
vorna.

Diskussion
Amerikanska undersökningar har vi-

sat att behandlingsresultatet efter multi-
trauma är korrelerat till antalet svåra
skadefall som behandlas per år [3]. Det-
ta har lett till skapandet av s k trauma-
centra. En likartad utveckling har ägt
rum även i England [4] och Tyskland,
och har förespråkats även för svenskt
vidkommande. Vårt land är till stora de-
lar glesbefolkat, med en uttalat decen-
traliserad traumavård. Trots detta är
transportavstånd och transporttider till
närmaste sjukhus långa på många håll i
Sverige. Incidensen av multitrauma är
lägre och skadepanoramat är annorlun-
da än i t ex USA. Retrospektiva analy-
ser antyder att svensk traumavård kan
förbättras [1, 2], men någon prospektiv
studie avseende kvaliteten på den nuva-
rande traumavården i Sverige finns inte
tillgänglig.

Omhändertagandet av en svårt ska-
dad patient är inte enbart begränsat till
den vård som ges på akutsjukhuset. Ett
bra resultat förutsätter också ett kvalifi-
cerat omhändertagande på skadeplats
och under transport in till sjukhus. Det-
ta ställer krav på hög medicinsk kompe-
tens hos ambulanssjukvårdare och an-
nan sjukvårdspersonal som agerar utan-
för sjukhuset. Geografiska förutsätt-
ningar och skadetyp är avgörande för
vilken behandling samt vilket trans-
portmedel som är optimala i det enskil-
da skadefallet. 

Organisationen inom sjukhuset är
den faktor som kanske är svårast att
mäta i entydiga termer, men den har en
mycket stor inverkan på den enskilde
patienten. Uttrycket »the golden hour»
har myntats för att poängtera att det är
tidigt i förloppet som de stora vinsterna
finns att hämta. Brister i primär diagno-
stik och beslutskompetens kan leda till
tidsförluster i handläggningen av ska-
dorna, vilket kan vara deletärt för pati-
enten [5].

Traumajouren är ett försök att skapa

ett personbundet, entydigt och klart ut-
talat ansvarsförhållande avseende stra-
tegin för patientens vidare handlägg-
ning och på så vis förbättra omhänder-
tagandet av multitraumafall inom ra-
men för nuvarande decentraliserade
traumaorganisation. Trots Östra sjuk-
husets relativt stora upptagningspopu-
lation och en »centralisering» av dessa
patienters handläggning till ett mindre
antal läkare inom sjukhuset blir den en-
skilde läkarens årliga erfarenhet liten.
Riktade utbildningsinsatser inom trau-
matologi är således nödvändiga.

Ett rimligt krav på sjukhus som skall
ta hand om svårt skadade patienter, men
som saknar specialkliniker inom fram-
för allt neuro- och thoraxkirurgi, är att
kompetens ständigt kan garanteras för
att omedelbart kunna utföra (eller åt-
minstone adekvat påbörja) kraniotomi-
er och torakotomier. Alla bakjourer har
inte denna kompetens, varför vi nu
kommer att ändra vår traumajour så att
denna beredskap ständigt kan garante-
ras på sjukhuset. Schematekniskt går
detta att avstämma med utläggningen
av ordinarie jourpass för kirurgjour el-
ler kirurgbakjour.

Vår första analys av traumafallen vi-
sar att uppsåtligt våld nu är vanligare än
trafikolyckor som orsak till livshotande
trauma inom vårt upptagningsområde.
Några »undvikbara» dödsfall har ej
identifierats under den aktuella perio-
den.

Fortlöpande kvalitetssäkring
möjlig med traumaregister
Våra förväntningar inför skapandet

av en separat beredskapslinje för svåra
traumafall var självfallet att behand-
lingsresultaten skulle bli bättre. Detta är
dock omöjligt att visa då vi tidigare inte
registrerat svårighetsgraden avseende
patienternas skador med de poängsy-
stem som står till buds (AIS, ISS, RTS)
[6–9]. Genom koppling till ett särskilt
traumaregister finns möjlighet till fort-
löpande kvalitetssäkring och kontroll av
traumavården [10]. Ett sådant register
(VESTRA) är nu i drift och omfattar
samtliga akutsjukhus i den västra sjuk-
vårdsregionen. Först genom prospektiva
studier mellan sjukhus med olika orga-
nisation kan vi få tillräckligt stora mate-
rial för att med någon grad av säkerhet
kunna bedöma vad som kan betraktas
som optimal traumavård i Sverige. 
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Tabell I. Skadeorsaker under aktuell tidsperi-
od.

Skadeorsak/ Döda vid
sammanhang Levande ankomst Totalt

Misshandel/suicid 17 5 22
Arbetsrelaterade 7 2 9
Fotgängare/
mc/moped 4 2 6
Bil 7 3 10
Övrigt 1 1 2

Summa 36 13 49


