
för samtliga traumavårdsproblem.
Dessutom ingår grundläggande anatomi
och fysiologi, skademekanismer, pato-
fysiologi samt initialt omhändertagande
vid olika skador men även aspekter och
råd för det psykosociala omhänderta-
gandet av patienter och närstående [3].

Två förmiddagar ägnades åt föreläs-
ningar inom traumavård gällande skade-
mekanismer, initial utvärdering och
handläggning, chock, skall- och ansikts-
trauma, thorax- och nackskador, buktrau-
ma, rygg- och ryggmärgsskador, extre-
mitetstrauma, brännskador, graviditets-
trauma, barntrauma, psykosociala aspek-
ter vid trauma, stabilisering, förflyttning
och transport. Eftermiddagarna ägnades
åt praktiska övningar, s k skillstations,
där man övade på initialt omhänderta-
gande, upprättande av fria luftvägar och
ventilationsåtgärder, immobilisering, åt-
gärder vid thoraxtrauma, avtagning av
hjälmar, vändning och sträckbehandling
av frakturer [3].

Tredje dagen startade med en skriv-
ning, där man måste klara 80 procent av
frågorna för att bli godkänd. Därefter
testades man på de praktiska momen-
ten, till exempel skulle man efter ett be-
skrivet patientfall utföra de initiala åt-
gärderna.

Svenska instruktörer
Efter kurserna utvaldes 16 sjukskö-

terskor för utbildning till TNCC-in-

struktörer i Sverige. Instruktörskursen
hölls under en dag och innehöll bland
annat instruktioner i pedagogik. In-
struktörskandidaten undervisar sedan
tillsammans med en färdigutbildad in-
struktör på nästföljande kurs.

Genom att använda algoritmen A–I
ges ett incitament att tänka och agera på
samma sätt i alla akuta traumasituationer:

A = airway with simultaneous cervi-
cal spine stabilization and/or immobili-
zation; B = breathing; C = cirkulation;
D = disability; E = expose; F = Fahren-
heit; G = get a complete set of vital
signs; H = history and head to toe as-
sessment; I = inspect posterior surface.

Man måste lära sig A–I-konceptet
och följa det till punkt och pricka för att
bli godkänd, detta för att man alltid
skall göra likadant oavsett vilken skada
patienten har och på så sätt inte missa
något [3].

Fördelar med TNCC
Svenska sjuksköterskor har nu fått

en möjlighet att förbättra sina kunska-
per i traumaomhändertagande utan att
behöva resa utomlands. För svenska lä-
kare kommer det att vara en trygghet att
sjuksköterskorna i traumateamet arbe-
tar efter samma koncept och är säkra i
sin roll. Till gagn för patienter och när-
stående kommer TNCC att öka intresset
för de psykosociala aspekterna i sam-
band med trauma.

Det borde i framtiden vara ett krav att
både läkare och sjuksköterskor som ar-
betar med traumapatienter skall ha en
godkänd traumautbildning.

Jag önskar därför att alla traumaen-
gagerade läkare i hela Sverige påverkar
och stöttar sina sjuksköterskor att delta
i utbildningen för att höja kvaliteten på
traumavården i Sverige. För att få delta
på en TNCC-kurs krävs sjuksköterske-
legitimation, men det finns möjlighet
för till exempel läkare eller ambulans-
sjukvårdare att närvara på kursen som
auditör.

För ytterligare information om
TNCC: Riksföreningen för sjuksköters-
kor inom trauma, Utmarksvägen 9,
740 22 Bälinge, tel 018-33 40 99, fax
018-33 41 27, minicall 0740-37 93 77,
e-post sluys/swipnet.se eller TNCC
kurssekretariat, SSFs Utbildningsinsti-
tut AB, Östermalms-gatan 19, 114 26
Stockholm, tel 08-412 24 14, fax 08-
412 24 24, e-post ubi/swenurse.se 
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»Alla krav och förväntningar
jag hade på mig, om att lyckas i
livet och att bli något, försvann i
samband med olyckan. Ganska
snart insåg jag att jag hade bli-
vit någon på min väg tillbaka». 

Så skriver en 38-årig man som vid 25
års ålder blev ryggmärgsskadad och
rullstolsburen, för resten av livet, efter
en cykelolycka. Livet förändrades på ett
ögonblick. Det tog tid att hitta tillbaka –
från att med sorg inse att han aldrig mer
skulle kunna dansa på sina ben, till den
härliga buggen som fixades med suve-
rän rullstolsteknik.

Han är en av de tolv spinalskadade
människor som i boken »Bryt aldrig
ryggen på en söndag. Spinalskadade
(ryggmärgsskadade) berättar» (Riksför-

bundet för trafik och polioskadade, Nor-
diska museet, 1997) skildrar sin egen
livshistoria – före och efter traumat.

»Nu har ett annat liv börjat»
»En del av mitt liv är ju slut nu. Nu

har ett annat liv börjat: livet efter olyck-
an. Har jag tagit till vara på mitt tidiga-
re liv på rätt sätt? Hade jag kunnat gjort
det mera innehållsrikt? Borde jag ha äg-
nat mer tid och kärlek åt mina barn?
Borde jag ha sett mig om i världen lite
mera?» funderar en man som i femtio-
årsåldern får sjätte bröstkotan krossad i
en cykelolycka:

»På kvällen får jag tala med läkaren
som har opererat mig. Jag ställer natur-
ligtvis frågan:’Kommer jag någonsin
att kunna gå igen?’ Han är tyst ett par
sekunder, så säger han: 

– Jag skulle ljuga om jag säger att du
kommer att kunna gå igen. Du får för-

bereda dig på att sitta i rullstol resten av
ditt liv.» 

Mannen summerar så sin berättelse:
»Vad man än råkar ut för kan man ju
trösta sig med att ’det kunde ju ha varit
värre’ – jag är ju ändå intakt ovanför
femte bröstkotan.»

»Släng ut mig genom fönstret»
Den första tidens känsla av maktlös-

het kan hanteras på olika sätt. En be-
skriver situationen såhär:

»– Nej, det var inte jag som låg där.
Det var någon annan. Att monteras fast
i lyftduken och lyftas över till toastolen
eller min rullstol kändes genant och löj-
ligt. Den enda vägen för mig att stå ut
med denna behandling blev att skämta
om det och vara så självironisk som
möjligt. Personalen var fin och hjälpte
till med skämten och när jag väl var
uppe i stolen och lyckades rulla in till

Patienter skriver om före och efter traumat

Livet förändrades
på en sekund…
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sjukgymnastiken så var olustkänslorna
bortblåsta.»

För en annan tedde det sig annorlunda:
»– När okunnig personal kom för att

vända mig i gipsvaggan och ingen viss-
te hur det skulle gå till föreslog jag:
’Öppna fönstret och kasta ut mig så är vi
av med alla problem.’ Det var åtta trap-
por upp.»

Att inte lita till sina sinnen 
De ryggmärgsskadades handikapp

är till stora delar synligt för omgivning-
en. Mer osynligt är de hjärnskadades
handikapp: minnesstörningar, person-
lighetsförändringar, initiativlöshet, im-
pulsivitet etc.

I ytterligare en samlingsvolym be-
rättelser – »Allting blev så annorlunda.
Traumatiskt hjärnskadade berättar»
(Riksförbundet för trafik och polioska-
dade, Nordiska museet, 1996) – berättar
just människor som efter trauma fått en
hjärnskada.

I inledningen skriver Louise Asker-
ås-Nordgren (legitimerad psykolog
med erfarenhet av arbete med hjärnska-
dade): 

»Att kunna ta emot och förstå den in-
formation vi får via sinnesorganen är
självklar för oss, men vad händer då vi
inte längre kan förstå vad vi ser eller
hör? Sannolikt är det en upplevelse
långt svårare än vad vi kan föreställa
oss; att inte kunna lita till sina sinnen
kan leda till starka känslomässiga reak-
tioner.»

Också i denna volym är det dussinet
människor som berättar sin historia:

»Gemensamt för alla är att en

olyckshändelse radikalt förändrat deras
liv. Olikheten ligger i hur man, beroen-
de på skadan, personlighet och livssitu-
ation, hanterar sin situation», skriver
Louise Askerås-Nordgren.

En annan kvinna, 
en annan mamma
En kvinna som skadats i 40-årsål-

dern och nu levt med sitt handikapp i
sex år skriver:

– Idag frågar jag mig varför ingen
försökte hjälpa mig att hitta rätt, att fin-
na en plats i tillvaron. En plats där man
fick vara den man var, med handikapp
och allt. Det nästan osynliga handikap-
pet gjorde att jag kämpade ännu mer
frenetiskt. …  Det var bara det att or-
dercentralen inte fungerade riktigt som
tidigare. Det innebar att jag egentligen
var en annan kvinna men i samma kropp
som tidigare. Jag var inte längre den
kvinnan min man en gång sa ja till inför
prästen. Inte heller var jag mamman
som alltid hade lösningar på nästan all-
ting.»

Att kämpa med relationer som tänjs
till bristningsgränsen i den nya situatio-
nen beskriver flera. Samma kvinna som
ovan fortsätter:

»Vissa dagar kan jag känna tacksam-
het för att mannen i mitt liv fortfarande
orkar säga att han älskar mig och vill
stanna hos mig. Andra dagar skulle jag
nästan kunna döda honom för dessa out-
sägliga suckar som han döljer mer eller
mindre väl.»

»Idag är jag ingen»
En vilsenhet i det nya livet skildras.

En 28-årig kvinna som skadades 1991
skriver: 

»Jag har hela tiden försökt bli den jag
var, utan att veta hur. Därför har jag känt
mig värdelös. Det var inte förrän tre och
ett halvt år efter olyckan som jag förstod
att jag var tvungen att jobba med det jag
hade kvar.»

»Det är mitt i natten och jag står
framför fönstret och tittar ut. Tänker på
hur det var och på hur det är och gråter»,
skriver en 24-årig man som skadades
vid en bilolycka 1989, och fortsätter:

»Jag har varit i många länder, åkt ge-
nom nätter och dagar, varit respekterad
och aktad, men idag är jag ingen. Står
bara vid fönstret och famlar. Famlar ut
och tänker :’Vad var det som hände mig
egentligen?’ Jag försöker ge mig själv
ett svar. Det kan jag inte, det är jag all-
deles för trött för.»

Delar av större projekt
De båda volymerna med hjärnskada-

des och spinalskadades berättelser är
delar i ett större samarbetsprojekt mel-
lan Nordiska museet och Riksförbundet
för trafik- och polioskadade (RTP).

Hittills har fyra självbiografiska
samlingar givits ut där polioskadade,
traumatiskt hjärnskadade, spinalskada-
de och wiplashskadade berättar om sina
liv. 

(Böckerna kan rekvireras från RTP,
telefon 08-629 27 80, fax 08-28 15 60.)

Birgit Wilhelmson
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En del av mitt liv är ju slut nu. Nu har
ett annat liv börjat: livet efter olyckan. Har
jag tagit till vara på mitt tidigare liv på rätt
sätt?


