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Det akuta omhändertagandet är av
största vikt för att nå ett optimalt resul-
tat avseende traumapatienter. År 1980
introducerades i USA ett strukturerat
och standardiserat program för initial
handläggning av traumapatienter, den
så kallade ATLS-utbildningen (Ad-
vanced Trauma Life Support). Den vän- der sig till läkare som handhar trauma-

patienter och syftar till att alla ska ha
samma baskunskap och följa samma
principer vid handläggningen av trau-
mafall. Utbildningen består av föreläs-
ningar, demonstrationer, praktiska öv-
ningar, gruppdiskussioner och exami-
nation.

Sedan april 1996 genomförs kurser
även i Sverige, och i dagens läge har
ca 1 000 läkare genomgått ATLS i
Sverige. Inspirerade av denna utomor-
dentliga utbildning har vi under kir-
urgterminen, sedan mer än tre år, ett
tredagarsprogram för läkarstuderande
med utbildning i akut omhänderta-
gande av traumapatienter. Cirka 200
studenter har redan deltagit i utbild-
ningen.

Utbildningens upplägg
Traumautbildningen har dispone-

rats så att två av de tre dagarna ägnas

åt teoretisk utbildning i systematiskt
akut traumaomhändertagande. Under
den tredje dagen genomförs praktiska
övningar på gris. Det teoretiska och
praktiska innehållet är helt anpassat
till studenternas utbildningsnivå, och
vi har försökt att anknyta till de
kunskaper som vi i övrigt lär ut under
»kirurgterminen». Genom att följa
ATLS-utbildningens principer fås
också en standardisering av den basa-
la traumautbildningen för de blivande
läkarna. Denna plattform kan de sedan
bygga vidare på under sin specialist-
utbildning.

De praktiska övningarna har omfat-
tat friläggning av kärl, laparocentes,
explorativ laparotomi, perikardiocen-
tes, torakotomi, krikotyreoidotomi,
splenektomi, tarmresektion och inläg-
gande av pleuradrän. Samtliga prak-
tiska moment utförs av studenterna
själva med kirurger som instruktörer. 

Traumakurs för studerande
rustar läkaren för akuten
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Eftersom nyutbildade läkare
tidigt hamnar på akutmottag-
ningen, med ett stort ansvar
för omhändertagandet av trau-
mapatienter, erfordras god ut-
bildning i traumatologi. Med
nuvarande utbildningsupplägg
har studenterna inte blivit op-
timalt förberedda för denna
uppgift vare sig teoretiskt eller
praktiskt. Incidensen av svåra
trauman är på de flesta sven-
ska sjukhus så låg att inte ens
färdiga läkare på en rimlig tid
kan erhålla någon större prak-
tisk erfarenhet. Till följd av
detta har man vid Universitets-
sjukhuset i Lund funnit det an-
geläget att under »kirurgtermi-
nen» förbättra studenternas
kun-
skaper i traumaomhänderta-
gande.

Medicine
studerande under
koncentrerat arbete
med explorativ
laparotomi på gris.
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Till Läkemedelsförsäkringen
anmäls ofta ledbesvär och
andra reumatologiska besvär.
Det kan vara svårt att avgöra
om övervägande skäl talar för
samband mellan läkemedel och
anmälda besvär. Den proble-
matiken illustreras här med
några ärenden.

Läkemedelsförsäkringen får inte
sällan ta emot anmälningar rörande
nytillkomna eller förvärrade reumato-
logiska besvär. Först gäller det då att
bedöma om övervägande skäl talar för
samband mellan läkemedel och an-
mälda besvär. I vissa fall är sam-
bandsfrågan inte särskilt svår, till
exempel vid SLE (systemisk lupus
erythematosus) som ju kan förvärras
av många läkemedel. I andra fall är
sambandsfrågan svårare. Vi ger här
några exempel på ärenden där reuma-
tologiska frågeställningar varit aktu-
ella.

Fem fall
med ledbesvär
En nu 42-årig man anmälde att hans

kroniska reumatologiska sjukdom för-
värrats av Brufen under 1996. 1985
drabbades han av migrerande artriter,
lymfadenopati och feber. Han ordine-
rades Brufen (ibuprofen) 1 200 mg/
dygn, men försämrades inom ett dygn
dramatiskt med hög feber, oliguri,
leukopeni och trombocytopeni. Hans
tillstånd krävde initialt intensivvård.
Brufen sattes ut, och man ställde dia-
gnosen SLE, som senare ändrades till
MCTD (mixed connective tissue

disease). Hans ledbesvär blev kronis-
ka. Sommaren 1996 besvärades han av
artriter, trots Prednisolon 10 mg dagli-
gen. Prednisolon höjdes till 15 mg,
dessutom insattes Orudis Retard samt
klorokinfosfat. Efter några veckor ad-
derades Brufen, 800 mg per dag. Man
hade inte tillgång till journalhandling-
arna från vårdtillfället 1985, och pa-
tienten kände själv inte till någon lä-
kemedelsöverkänslighet. Efter två
dygn blev han högfebril, illamående
och kräktes. Besvären klingade av
inom några dygn efter att Brufen satts
ut. 

I litteraturen finns flera fallbeskriv-
ningar där Brufen hos SLE-patienter
gett feberreaktioner, men också blod-
trycksfall och aseptisk meningit. Bru-
fen tycks i detta avseende vara mera
belastat än övriga NSAID-läkemedel.
I detta fall talade övervägande skäl för
samband, men besvären var kortvari-
ga och inte allvarliga. Ersättning ut-
gick inte.

En 38-årig kvinna behandlades
med Ciproxin (ciprofloxacin) för en
postoperativ infektion efter hysterek-
tomi. Efter tre veckor fick hon tenosy-
noviter i fingerleder, akillestendinit
och artritbesvär. Senare tillkom lik-
nande besvär från PIP-leder (proxima-
la interfalangealleder), handled, knä,
fotled samt MTP-leder (metatarsofa-
langealleder). Laboratorieutredning,
inkluderande mikrobiell serologi, var
utan anmärkning, likaså röntgenun-
dersökningar av berörda leder. Efter
ett fluktuerande förlopp upphörde be-
svären. 

I Fass finns sådana besvär beskriv-
na som biverkningar till Ciproxin.
Ledsmärtor och svullnad anges vara
mindre vanliga (1/100–1/1 000), teno-
vaginit och akillestendinit sällsynta
(<1/1 000). Sjukdomsbilden överens-
stämde inte med någon väldefinierad
reumatisk sjukdom. Övervägande skäl
talade därför för samband, och besvä-
ren varade mer än tre månader. Ersätt-
ning utgick. 

En 45-årig man som tidigare haft
akillestendiniter hade en böld som be-
handlades med Dalacina (klindamy-
cin). Som biverkning drabbades han
av Clostridium difficile-diarré. Denna

Influensavaccin
gav ledbesvär
Ersättning utgick från Läkemedelsförsäkringen
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Varje student kan givetvis inte göra
allt, men målet har varit att samtliga
skall ha lagt ett pleuradrän och gjort
perikardiocentes. 

I studenternas skriftliga och muntli-
ga sluttentamen i kirurgi ingår numera
frågor om prioritering och behandling
av traumapatienter. Resultaten har ge-
nomgående varit goda.

Begränsad extra resursåtgång
Utbildningen har varit integrerad

mellan flera kliniker. Lärare har varit
kirurger, ortopeder, urologer, anestesio-
loger, radiologer, toraxkirurger och
neurokirurger, vilka också i övrigt varit
aktiva inom grundutbildningen. Den to-
tala extra resursåtgången får betraktas
som begränsad med tanke på det förhål-
landevis extensiva utbildningsuppläg-
get. Medicinska fakulteten i Lund har
insett värdet av detta utbildningsmo-
ment och tillfört medel för genomföran-
det. 

Mycket uppskattad
Närvaron vid både föreläsningar och

praktiska övningar har varit mycket
hög, oftast över 90 procent. Kursen har
genomgående varit mycket uppskattat,
och studenterna har betygsatt kun-
skapsinnehållets relevans till 4,7 på en
femgradig skala. De framhåller att den
ökade kunskapen om hur man handläg-
ger traumapatienter också ger en bättre
förmåga att behandla andra svårt sjuka
patienter, framför allt att fokusera på de
vitala funktionerna. Utbildningen bi-
drar till en ökad säkerhet som läkare och
en större förståelse av vad som förvän-
tas av dem i framtiden. Diskussionerna
rörande prioritering och handläggning
uppfattas även som en träning i ledar-
skap och beslutsfattande. Många har
dessutom varit mycket positivt inställda
till att längre fram genomgå den forma-
liserade ATLS-utbildningen.

Planer för framtiden
De kliniska terminerna har blivit

kortare under de senaste åren. Många
viktiga kliniska ämnen trängs på alltför
kort tid, och en del har nästan helt för-
svunnit. Vi tycker dock att denna utbild-
ning är så värdefull för studenternas
kommande läkargärning att vi planerar
att fortsätta med den.

Utbildningen kan förbättras ytterli-
gare. Det är önskvärt att införa grupp-
diskussioner samt praktiska övningar
med skademarkörer. Planering pågår
också för en samordning med undervis-
ningen i katastrofmedicin. Våra erfa-
renheter från denna traumautbildning
för läkarstuderande har således varit
mycket positiva, och det är vår förhopp-
ning att denna presentation kan initiera
liknande utbildningsmoment på övriga
lärosäten i Sverige. •


