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Antalet allvarliga brännskadefall i
Sverige uppgår till ca 200 per år vilket
medför att de flesta läkare på svenska
sjukhus får ringa praktisk erfarenhet av
handläggningen vid dessa skador. Vid
brännskadecentrum i Linköping har en
kursverksamhet startat speciellt inrik-
tad på handläggning av brännskador. 

De första två ABLS-kurserna (Ad-
vanced Burn Life Support) genomför-
des under 1999. Syftet med utbildning-
en är att optimera det primära omhän-
dertagandet av patienterna genom en-
hetliga behandlingsstrategier enligt
moderna principer och förbättra den
mentala förberedelsen och kompeten-
sen hos sjukvårdspersonalen. 

Akut omhändertagande avgör
resultat av fortsatt behandling
Det akuta omhändertagandet vid ett

brännskadetrauma är av yttersta vikt för
att kunna få ett optimalt resultat av den
fortsatta behandlingen. Sedan april
1996 har kurser i ATLS (Advanced
Trauma Life Support; utbildning för
initial handläggning av traumapatien-
ter) genomförts i landet. Brännskade-
kurserna bygger på samma idé och vän-
der sig till läkare och sjukvårdspersonal
som tar emot och behandlar brännska-
dade patienter under det första dygnet
efter skadetillfället.

Genom att standardisera den primä-
ra handläggningen minimeras risken att
förbise livshotande tillstånd som inte är

uppenbara eller tillstånd som – om de
inte behandlas – ger komplikationer i ett
senare skede. Brännskadekurserna ger
baskunskaper enligt likartade principer
för stabilisering och handläggning på
samma sätt som traumakurserna men är
mindre omfattande, eftersom den dia-
gnosspecifika handläggningen endast
berör olika brännskadetrauman. 

Specialiserad traumautbildning
Avsikten med traumakurserna har

varit att utbilda och träna läkare som
inte dagligen kommmer i kontakt med
traumapatienter. Numera fungerar
ATLS-metoden [1] också som standard
för den primära handläggningen oavsett
om patienten befinner sig på ett trauma-
center eller på mindre specialiserade
enheter i landsorten. 

1978 hölls den första ATLS-kursen
och året därefter inkorporerades den
som ett utbildningsprogram av the
American College of Surgeons (ACS)
Committee on Trauma (COT). ATLS
baserades på grundtanken att om man
kunde ge traumapatienter adekvat vård
i rätt tid skulle resultaten för patient-
gruppen kunna förbättras avsevärt. Ut-
bildningsprogrammet bestod redan från
början av en kombination av föreläs-
ningar och praktiska övningar och se-
dan april 1996 genomförs ATLS-kurser
i landet och ett tusental svenska läkare
har redan genomgått utbildningen. 

Behovet av en speciell
brännskadeutbildning
ABLS-verksamheten startade i USA

i mitten av 1980-talet på initiativ av the
American Burn Association (ABA), ef-
tersom det fanns behov av en separat,
specialiserad kurs för brännskadeom-
händertagande. Kursen koordineras av
the National Burn Institute med Mrs Pa-
tricia Gillespie som executive director
för ABLS. Varje region inom ABA (tio
regioner i USA samt Kanada) driver
egen kursverksamhet under överinseen-
de av den centrala ABLS-organisatio-
nen. Innehållet i kursmaterialet styrs
centralt och kvaliteten kontrolleras ge-
nom att alla kursinstruktörer utbildas i
tre steg:

1) ABLS-kurs, »provider course»:
grundkurs med examination skriftligt
och praktiskt av ABLS-konceptet; 

2) ABLS instruktörskurs, »instruc-
tor course»: pedagogisk endagskurs för
instruktörer med praktisk examination;

3) »Instructor candidates»: Benäm-
ning på alla kursinstruktörer under de
två första ABLS-kurserna och examina-
tion sker praktiskt genom att vana in-
struktörer bedömer deras insatser. För
att vara självständig kursledare för
ABLS provider course krävs ABLS in-
structor course plus två genomförda
kurstillfällen under överinseende av er-
farna instruktörer.

Utanför USA och Kanada har ABLS
genomförts bl a i Hongkong och har ti-
digare nått Europa endast i form av kur-
ser genomförda på amerikanska flygba-
ser i Tyskland.

ABLS 1999 och i framtiden
I månadsskiftet september/oktober

1999 genomfördes två kurser med del-
tagare (plastikkirurger, allmänkirurger,
anestesiologer och sjuksköterskor) från
Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Vi hade glädjen att välkomna två pro-
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Sammanfattat

• Ett korrekt initialt omhänder-
tagande av en patient utsatt
för ett akut brännskadetrauma
är av yttersta vikt.

• ABLS (Advanced Burn Life
Support) ger dessa baskun-
skaper enligt principer likarta-
de dem inom ATLS (Advan-
ced Trauma Life Support).

• I Linköping pågår sedan år
1999 en kursverksamhet i
ABLS.

• Fyra egna instruktörer har fått
utbildning i ABLS.

• Kursevalueringen har givit
kursen goda betyg.

• Kursen ges vid fyra tillfällen i
år, närmast den 4 och 5 maj.



fessorer från ABA som gästföreläsare
och ABLS-inspektörer (William Mona-
fo, St Louis, Missouri och Basil Pruitt,
San Antonio, Texas) tillsammans med
ABAs administrativa inspektör (Ms Va-
lerie Smith, ledamot i ABLS-organisa-
tionens styrelse). Allt material och alla
föreläsningar hölls därför på engelska. 

Utfallet i kursevalueringen var över-
vägande positivt. På 90 procent av de
fasta frågorna i kursevalueringen be-
dömde deltagarna att de tillgodogjort
sig kursen till fullo, dvs att kursens syf-
te hade uppnåtts. På de öppna frågorna
fick vi en hel del tips på förbättringar.
Vid nästa tillfälle ser vi det fullt möjligt
att genomföra en kurs på svenska och
nästa kurs, dagen efter, på engelska då
vi emotser deltagande från hela Skandi-
navien. Tills vidare finns det huvudsak-
liga kursmaterialet endast på engelska
medan den skriftliga examinationen
kommer att finnas både på svenska och
engelska. Förhoppningen finns att inom
kort kunna publicera en svensk bok för
handläggning av brännskadepatienter
där ABLS-konceptet ingår som en del.
Vi ser själva kursen som ett led i arbetet
för att höja kvaliteten i brännskadevår-

den på sjukhusen runt om i Sverige, vil-
ket framöver kommer våra patienter till
gagn. 

*
Vi hälsar alla intresserade av bränn-

skadevård hjärtligt välkomna till ABLS
Scandinavian Provider Courses i Lin-
köping.
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The management of patients with thermal
injuries presents a major challenge to hospital
staff. The physiologic response to thermal in-
jury is complex, and outcome is influenced by
adequacy of stabilization and resuscitation as
well as by speed. In the United States, the ABLS
(Advanced Burn Life Support) course has been
available for a long time and is designed for
physicians, nurses and auxiliary personnel. Sin-
ce 1999, a Scandinavian ABLS course is avail-
able in Linköping; evaluations from our first
two courses were highly favorable. The next
courses will be offered in May of this year. 

Correspondence:Pär Danielsson, bränn-
skadeavdelningen, hand- och plastikkirurgiska
kliniken, Universitetssjukhuset, SE-581 85
Linköping.
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Instruktörskurs: Utbildningen
finns för närvarande inte i Europa,
men Linköping har fyra instruktörer,
utbildade 1999 i Orlando, Florida,
USA. 

ABLS provider course är främst
avsedd för läkare, sjuksköterskor och
paramedicinare. Kursen ger riktlinjer
för bedömning av brännskadade pati-
enter och handläggning av vården un-
der de första 24 timmarna efter skade-
tillfället.

Kursmaterialet: Cirka 100 sidor
för instudering inför kursdagen på eng-
elska omfattar Initial assessment &
Management; Airway management &
Smoke inhalation injury; Shock and
fluid resuscitation; Wound manage-
ment; Electric; Chemical; Pediatric;
Transfer & Transport samt ett appen-
dix. 

Kursens uppläggning: Endags-
kurs med 20 deltagare. Föreläsningar,
därefter presenteras patientfall för
diskussion i mindre grupper. Med
hjälp av skademarkörer ges tillfälle
till praktisk övning av bedömning,
stabilisering och identifiering av the
American Burn Associations (ABA)
kriterier för remittering till brännska-
deenhet. 

Skriftlig examination: Multiple
choice-skrivning, 80-procentig gräns.
Icke-godkänd erbjuds att skriva ytter-
ligare en gång.

Praktisk examination: Bedöm-
ning och handläggning av brännska-
depatient. Den som inte klarar den
praktiska examinationen erbjuds yt-
terligare ett testtillfälle. Den som mis-
sar både den skriftliga och den prak-
tiska examinationen kan anmäla sig
till nästa kurstillfälle.

Certifikat: De deltagare som full-
följt ABLS provider course får ett in-
ternationellt gångbart certifikat.

Kursdatum: 4–5 maj 2000. An-
nonseras i pressen samt i separat ut-
skick till sjukhus. Anmälning kan ske
via e-post eller med konventionell
postgång.

Anmälningsblankett: Rekvireras
från Ann-Mari Olsson, HPK, Univer-
sitetssjukhuset, 581 85 Linköping.
E-postadress:  Ann-Mari.Olsson@lio.se

Kursansvarig:
E-post:Folke.Sjoberg@lio.se 

Kurskoordinator:
E-post:Ingrid.Steinwall@lio.se

FAKTARUTA

Gruppdiskussion kring ett
brännskadefall tillsammans med en
kursinstruktör.

Brännskadeteamets rätta bedömning och snabba handläggning är
av största betydelse för den akut brända patienten.
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