
Ett gott traumaomhändertagande kan påverka konsekvenserna av skador när de inträff ar, där döds-
fall orsakats av trauma kan förhindras med snabbare insatta eller mer eff ektiva åtgärder i primärt 
omhändertagande. Det har visat att dödlighet i förhållande till skadans svårighetsgrad skiljer sig 
mellan olika sjukhus och är kopplad till organisation, kunskap och intresse för traumatologi. Det har 
också visat sig att sjukhusets storlek och resurser inte varit det avgörande utan viktigare är att det 
fi nns en god organisation för omhändertagande av skadade, och att personal inom sjukvården har 
fullgod utbildning för traumaomhändertagande.

På många sjukhus är svårt traumatiserade patienter något som inte tillhör vardagen. Allvarliga olyckor 
är trots allt relativt ovanliga vilket innebär att det blir svårt för de fl esta enskilda yrkesutövare i vården 
att få någon mängdträning. Trots detta är kraven och förväntningarna höga att allt ska fungera när 
det väl händer, vilket gör att behovet av utbildning och träning större. En ökad kunskap ger en ökad 
trygghet i sin roll som operationssjuksköterska i traumasammanhang vilket bidrar till en ökad kvalitet i 
omhändertagandet akuta och svårt skadade patienter.

Syfte och målgrupp
Nivå 1 ger teoretiska baskunskaper om traumapatienten, skademekanismer.
C/ABC vid traumaomhändertagandet etc. och vänder sig till operationssjuksköterskor som i sitt arbete 
kommer i kontakt med trauma- och akuta patienter och de som vill öka sin kompetens inom trauma-
området.

Nivå 1 Traumautbildning ”Basic Trauma”
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Program

08.30 Registrering, kaff e och smörgås

09.00 Välkomna! Introduktion

 Traumapatienten, skademekanismer

 Trauma omhändertagande A-E principen

 Operationssjuksköterskans roll i Trauma teamet 

 Gruppdiskussioner 

12.00 Lunch

12.45 Trauma kirurgi, operationssjuksköterskans roll på ett traumacenter

14.00 Kaff e

 Omedelbar kirurgi

15.30  Avslutning

Inbjudan

KONCEPTUTBILDNING

Trauma

Anmäl er här

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre
När: 28 oktober 2022, kl. 08.30-15.30
Kostnad: 2 150 kr  ex moms, inklusive lunch och kaff e.
Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang
Målgrupp: Operationssjuksköterskor.

Föreläsare: Olga Carlquist, specialistsjuksköterska inom operations- och ambulanssjukvård, 
Östersunds Sjukhus. Anna Lindblom, specialistsjuksköterska inom operations, ATSS instruktör, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Lars Salomonsson, RFop, styrgruppen Säker Traumavård. 

RFop i samverkan med KS Solna och traumakoordinator Susanna Eriksson.


