
att kroppsdelar mer eller mindre slits av
eller till och med att hela kroppen des-
integreras. Kroppen kan även slungas
iväg för att sedan skadas vid fallet.

Kvartära skador. De kvartära ska-
dorna orsakas av värmeutvecklingen
vid explosionen. Oftast är dock denna
värmeutveckling av kort duration var-
för brännskadorna i regel begränsas till
icke beklädda kroppsytor.

Utöver detta kan skador uppstå av
kollapsande byggnader, sekundära
bränder och av giftiga gaser m m. 

Sammanfattning
Det initiala omhändertagandet av en

sprängskadad patient skiljer sig inte
från andra svårt skadade patienter, utan
skall ske med samma systematiska till-
vägagångssätt som ATLS-systemet
(Advanced trauma life support) före-
skriver. Viktigt är att inte förbise inre
skador till förmån för  iögonfallande
yttre ofta dramatiska skador.

Inspektion av trumhinnorna är obli-
gatoriskt. Alla sårskador betraktas initi-
alt som kontaminerade och handläggs
enligt gängse krigskirurgiska principer.
Antibiotika och stelkrampsvaccin ges
på samma indikationer som vid andra
traumafall.

Vid en explosion kan flera  potenti-
ellt livshotande tillstånd utvecklas från
bröstkorgen. Ventilpneumothorax, lung-
kontusion och ARDS-bild kan ses.
Ibland kan de initiala lungförändringar-
na vara diskreta för att något dygn sena-
re utvecklas till livshotande tillstånd.
Tarmperforationer kan ibland uppkom-
ma först efter flera dagar till följd av
ischemi i tarmväggen. Patienter som
har varit utsatta för ett signifikant explo-
sionstrauma bör därför observeras på
sjukhus i flera dygn även om de inte in-
itialt har några andra påtagliga skador. 
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De stora skillnaderna i tillgång på
och geografisk placering av traumamot-
tagningar i USA visades bra genom två
»arbetsmodeller» som beskrevs av de
två inbjudna traumakoordinatorerna på
symposiet vid Akademiska sjukhuset i
april i år. Bara i San Diego, som får re-
presentera storstadsmodellen, finns det
sex traumacentra, medan det på lands-
bygden kan vara 50 mil till närmaste
enkla sjukhus.

Storstad
Peggy Hollingsworth-Fridlund är

sjuksköterska och traumakoordinator
på UCSD Medical Center, Division of
Trauma, San Diego, där man omhän-
dertar 2 000 patienter per år i trauma-
rummet.

Omhändertagandet på akutmottag-
ningen – i »the resus(ciative) room» – är
starkt schematiserat enligt ett mönster
som nu förs in också på större svenska
sjukhus med tillräckliga resurser. Varje
befattningshavare har noggrant definie-
rade uppgifter och sin behövliga utrust-
ning direkt gripbar på ett bord.

Arbetet skall försiggå under största
möjliga tystnad, och kommunikation
sker hela tiden via den ansvarige trau-
makirurgen, som i princip »står med ar-
marna i kors och leder arbetet».

Omhändertagandet av varje patient
inleds med att ambulansbesättningen
under högst 45 sekunder redogör för
gjorda fynd: traumaorsak, initialstatus,
genomförda åtgärder etc. Detta har bli-
vit mycket uppskattat av ambulanssjuk-
vårdarna, som tidigare upplevde att ing-
en var intresserad av det de hade att
säga. Samtidigt har det lett till att ambu-
lanssjukvårdarnas redogörelse struktu-
rerats så hårt att de ofta lämnar den på
kortare tid än 45 sekunder!

Den enda som får störa/avbryta am-
bulanssjukvårdaren är en av sjukskö-
terskorna, och då med repliken »I feel
no radial pulse», vilket resulterar i ome-
delbart livräddande insatser.

All väsentlig information noteras på
en stor tavla, lätt avläsbar för alla i rum-
met.

Videoupptagning
Numera videofilmas alla traumaom-

händertaganden på UCSD Medical
Center. En fast monterad videokamera
av professionell kvalitet täcker akut-
rummets brits och aktörerna kring den.
Bandet startas rutinmässigt innan pati-
enten anländer, och kameran stängs inte
av förrän patienten rullats ut från rum-
met.

Efter varje insats går man igenom det
som gjorts. Målet är att om möjligt kor-
ta omhändertagandetiderna ytterligare
och att eliminera olämpligt uppträdan-
de. »Any surgeon, who has seen himself
on video, yelling at a nurse, will never
do it again.»

Numera är medlemmarna i trauma-
teamet så vana vid videokameran att ett
och annat skämt produceras, om tid där-
till finns, innan patienten anlänt. Man
har t ex satt EKG-elektroder under sko-
sulorna och genomfört ett improviserat

3476 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  40  •  1996

TRAUMAVÅRD
PÅ SKILDA NIVÅER
Sjuksköterskor startar ny förening

I samband med starten av en
svensk traumaförening för sjuk-
sköterskor anordnades ett sym-
posium om traumatologi med
speciell inriktning på barntrau-
ma, utbildning och organisation.
För att belysa organisation ur
olika vinklar hade två ameri-
kanska föreläsare bjudits in, vil-
ka gav exempel på vitt skilda or-
ganisationer utifrån lika skilda
förutsättningar.

Initiativet till bildandet av en
traumaförening – som togs av
sköterskorna själva – torde upp-
skattas av de flesta läkare med
akutinriktning.

Författare
BROR GÅRDELÖF

chefsöverläkare, Ambulanssjukvår-
den i Östergötland, Linköping.
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steppdansnummer till åskådarnas (och
sin egen?) uppbyggelse.

Vid ett annat minnesvärt tillfälle bar
patienten en dunjacka, som rutinmäs-
sigt klipptes upp, vilket omedelbart re-
sulterade i totalt »snökaos» på rummet
när jackans innehåll virvlade upp och
gjorde fortsatt videoupptagning omöj-
lig. (Hur omhändertagandet för övrigt
gick förtalte inte historien.)

Glesbygd
Eileen Whalen är också sjuksköters-

ka och traumakoordinator, och har spe-
cialiserat sig på att organisera trauma-
omhändertagandet i glesbygd. Hon in-
ledde med en kort beskrivning av hur en
del amerikanska traumaprogram have-
rerat: »... alltför många personer flögs
alltför långa sträckor med helikopter
och fick sina märkesjeans sönderklipp-
ta i traumarummet. Så småningom kun-
de man konstatera att patienterna inte
var allvarligt skadade, varpå de sattes i
en taxi för den långa hemresan. Syste-
met helt enkelt imploderade.»

Vissa delar av USA är glesbygd, som
väl kan mäta sig med Norrlands inland.
Hela staten Nevada t ex har 780 000 in-
vånare. Sjukhusen är små (18 bäddar)
och ligger glest (30–50 mils avstånd).
Mycket av samhällets räddningsinsat-
ser genomförs av frivilliga eller i sam-
manhanget relativt lågutbildad perso-
nal, och det finns inte resurser för
snabbt täckande, dyra helikopterorgani-
sationer. (Kombinerat med att det all-
männa säkerhetstänkandet i samhället
ligger på en betydligt lägre nivå än i
Skandinavien, och att skjutvapen är en
självklar var mans egendom, så finns
stora förutsättningar för svåra trauman.)

Mot denna bakgrund har man klassi-
ficerat resurser för traumaomhänderta-
gande i fem nivåer, där UCSD Medical
Center är ett exempel på nivå I. Nivå V
kan snarast beskrivas som en svensk
vårdcentral men med en speciellt vida-
reutbildad sjuksköterska, »practicing
nurse», som högsta ansvarig.

På alla dessa nivåer har standarder
för traumaomhändertagande införts.
Eileen Whalen räknar med att det tar tre
år att skapa ett traumaprogram för ett
amerikanskt glesbygdsområde. Man
börjar med en problem- och resursin-
ventering, varpå följer skapandet av
själva programmet, som sedan skall im-
plementeras.

När programmet tas fram läggs stor
vikt vid att så många berörda som möj-
ligt är med och påverkar, vilket givetvis
är tungarbetat. Styrkan i det är dock att
resultaten blir konsensusbeslut, som in-
blandade parter sedan förbinder sig att
följa.

Eftersom resurserna är knappa präg-
las traumaprogrammen av en god por-
tion okonventionellt tänkande och

mycken idealism. Man är stolt över det
man har och vill göra det så bra som
möjligt. Ett exempel: två läkare som
kom ifråga för traumaomhändertagan-
de på en liten ort var äkta makar med
fyra barn. Alltså ingår en barnvakt i
larmplanen för traumafall.

Ett annat exempel är att ATLS-kur-
sen från början var avsedd enbart för lä-
kare. Efter inte så lite arbete lyckades
man dock få the American College of
Surgeons att inse att på en del platser är
sjuksköterskor de enda resurser som
finns. Därför står ATLS-kursen idag öp-
pen för dessa »practicing nurses».

När ortens traumapersonal är bort-
rest (kanske på traumakurs), så att det
normala omhändertagandet inte funge-
rar, finns det inlagt i larmplanerna att
patienten förs direkt till annan vårdin-
rättning, även om det alltså kan innebä-
ra en mycket lång resa.

Svensk traumaförening
för sjuksköterskor
Symposiet var också startskottet för

en svensk traumaförening för sjukskö-
terskor. Inte så få svenska läkare med
akutinriktning torde ha hyst viss oro un-
der det senaste decenniet, eftersom
sjuksköterskornas grundutbildning i
allt mindre grad kommit att ägnas åt
akutsjukvård och traumatologi. Det är
därför mycket glädjande att sköterskor-
na, med Kerstin Sluys, Akademiska
sjukhuset, i spetsen, själva skapar ett fo-
rum för utveckling av sin roll inom trau-
matologin. •
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Pneumokocker i blod
Uppgifter från Norge att incidensen

av pneumokocker i blododlingar har
ökat under 90-talet har fått oss att när-
mare analysera svenska data.

Sedan 1988 rapporterar de flesta la-
boratorierna i Sverige fynd av pneumo-
kocker i likvor eller blod till Smitt-
skyddsinstitutet i den s k frivilliga labo-
ratorierapporten. Genomgång av dessa
rapporter visar nu att antalet positiva
fynd från likvor legat mycket konstant
kring 65 per år från 1988 till 1995. Den
rapporterade incidensen av pneumo-
kocker i blododlingar har dock ökat
dramatiskt under dessa åtta år:

1988 262; 1989 367; 1990 449; 1991
643; 1992 873; 1993 812; 1994 945;
1995 1 155.

Ökningen är tydlig i alla åldersgrup-
per utom bland barn under 15 år, och är
ungefär av samma storleksordning (ca 4
gånger) bland unga vuxna som bland
mycket gamla.

Frånvaron av en uppgång bland de
allra yngsta är lugnande. I Finland har
man spekulerat att den nisch som förut
upptogs av H influenzae typ b skulle
fyllas av pneumokocker nu när vi ger
Hib-vaccin. Något tecken till detta syns
inte alls i våra data, och i Norge tycker
man sig tvärtom se en minskning även
av invasiva pneumokockinfektioner hos
barn som fått Hib-vaccin.

Orsaken till denna epidemi av pneu-
mokock-bakteriemier i Sverige är helt
oklar. Att siffrorna bara skulle spegla
vidgade indikationer för blododling
och/eller förbättrad odlingsteknik före-
faller osannolikt.

SMI öppnar hemsida
Från den 1 oktober öppnar smitt-

skyddsinstitutet en hemsida på World
Wide Web. Den är fortfarande experi-
mentell och kommer att kräva ett visst
tålamod av läsaren ett tag framåt (t ex
blandar vi svenska och engelska ganska
fritt).

Adressen är <http://130.237.97.98/
smi-page/index.htlm>. Under knappen
»Epidemiology» kommer initialt att
finnas adresser till oss på epidemiolo-
gen, tidningen »Smittnytt» i Adobe
Acrobat-version, grundläggande vacci-
nationsråd med aktuella uppgifter om
internationella utbrott, m m.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet

SMITTNYTT


