
Mycket få av de knivskadade pa-
tienter som kommer levande till
Karolinska sjukhuset avlider. Att
inte lyckas rädda en patient till li-
vet och samtidigt stå i mediernas
fokus blir en stor påfrestning. 

❙ ❙ Å ena sidan är Karolinska sjukhusets
traumaenhet relativt sett van att hand-
lägga skador av penetrerande våld. Det
finns en fast organisation för att ta emot
traumapatienter på Karolinska sjukhu-
set, KS, och de fall som inträffar i Stock-
holm koncentreras dit. Å andra sidan är
svåra traumafall, som i utrikesminister
Anna Lindhs fall, inte särskilt vanliga
och erfarenheten av att handlägga dem
är relativt begränsad. Att en knivskadad
patient, som kommer levande till sjuk-
huset, avlider är ovanligt. Det handlar
om någon person om året.

– Utgången är helt beroende av blöd-
ningens storlek och vilka organ som är
skadade.

Det säger Tom Häggmark, docent i
kirurgi och ordförande i KS traumakom-
mitté. Han har arbetat på KS i trettio år
och var med i det team som behandlade
utrikesminister Anna Lindh natten till
den 11 september. Han var del av den 
kirurgiska expertis som kallades in un-
der natten.

När en svårt skadad patient kommer
in på larm till KS traumaenhet samlas en
traumagrupp på tio, tolv personer i ett
rum där alla diagnoshjälpmedel finns
och där alla stabiliserande åtgärder ome-
delbart kan göras. Ambulanspersonalen
kommer hela vägen dit. Strax intill finns
operationssalen. Rutinerna som följer ett
ATLS-program är mycket fasta,  berät-
tar Tom Häggmark. Om det behövs kal-
las ytterligare expertis in senare. Så var
det i det här fallet. Under kvällen och
natten kallades ytterligare tio personer
in. Man opererade i två lag som avlöste
varandra.

– Det var en jobbig situation och ett
långdraget förlopp.

Karolinska sjukhuset uttalar sig inte
om medicinska detaljer i handläggning-
en av Anna Lindh med hänsyn till pati-
entintegriteten och de anhöriga. Det har
lett till frågor från medierna om huruvida
KS »mörkar«, berättar Tom Häggmark.

– Så är det inte. Vi har gjort vårt yt-
tersta i ett svårt och väldigt tragiskt fall.

Saknade ni någon form av resur-

ser?

– Nej.
Den medicinska handläggningen var i

det här fallet inte annorlunda än om det
hade rört sig om en okänd kvinna i sam-
ma ålder, säger Tom Häggmark. Det som
skiljer sig i det här fallet är informa-
tionsbehovet, den massmediala delen.

– Den är ofta besvärlig att hantera.
Sådant här händer ju inte varje vecka.
Det här är en unik händelse. 

Tom Häggmark minns att ett liknan-
de massmedialt tryck förekom efter Stu-
replansskjutningen.

Ovanligt många journalister befann
sig i Stockholm förra veckan med anled-
ning av folkomröstningen. Informa-
tionschef Margareta Hamark berättar att
flera hundra journalister väntade på
sjukhustorget. Men sjukvårdspersona-
len fick arbeta ostört. Polisen och Säpo
spärrade av området.

– Läkarna blev inte störda av medier-

na, utan av oss på informationsenheten,
säger hon.

Tom Häggmark håller med.
– Nej vi blev inte störda under arbe-

tets gång. Det har kommit efteråt. Det
blir ju ett jättelikt informationsbehov
och det mesta håller informationsenhe-
ten i, men en del spiller över på läkarna.

Är man som läkare professionell på

samma sätt oavsett vem patienten är?

– Hur man påverkas är nog väldigt in-
dividuellt, men visst spelar det roll om
man vet vem personen är, det tror jag.
Och som i det här fallet att det är en högt
uppsatt politiker.

Hur är stämningen bland persona-

len idag?

– Det här har märkts. De som ingått i
teamet har känt en väldig frustration och
otillräcklighet och inte mått bra. Det
vore konstigt annars. De som jobbat med
det här har ett behov av att prata om det.

Får ni någon form av stöd, till ex-

empel debriefing?

– Generellt samlas man och pratar
med varandra inom gruppen efteråt. Vi
brukar inte ta in psykologhjälp eller lik-
nande. Vi har ingen organiserad eller re-
gelbunden debriefing. 

Tycker du att ni borde ha det i det

här fallet?

– Det får avgöras från fall till fall. Det
bör man känna av i gruppen. I speciella
fall bör det bedömas om hjälp utifrån be-
hövs, tycker jag.

Har du varit med om det någon

gång?

– Några gånger vid katastrofsitua-
tioner, till exempel vid Stureplansmor-
den och vid Gottröraolyckan. Jag tycker
det borde prövas. Och jag ska ta upp till
diskussion i traumakommittén om vi ska
införa rutiner för debriefing i svåra fall.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Efter att förgäves ha försökt rädda livet på Anna Lindh:

Svåra dagar för personalen 
på Karolinska sjukhuset
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Svårt skadade i Stockholm
I Storstockholm skadas omkring
2 000 personer svårt varje år.
Omkring 1 200 svårt skadade patien-
ter per år kommer in på larm till KS
traumaenhet. Den stora gruppen är
personer med trafik- och skallskador
medan omkring 100 utsatts för 

penetrerande våld. Omkring 70 av
dessa har knivskadats. De flesta av
dem är inte så allvarligt skadade,
men omkring 10–15 har skador på
inre organ som kräver omedelbara
kirurgiska åtgärder. Av dessa, förut-
satt att de kommer in levande, klarar
sig de allra flesta. •

Anna Lindh hedras med blommor och
ljus utanför Karolinska sjukhuset.


