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Sammanfattning 

Det finns ett behov av en genomgång av traumalarm-kriterier på Akademiska sjukhuset för 
att kunna använda sjukvårdsresurser optimalt utan att riskera patientsäkerheten, samt för 
att se om fastställda kriterier verkligen följs. Samtliga traumafall på Akademiska sjukhuset 
under ett år sammanställdes och studerades med avseende på över- och undertriagering 
samt följsamhet till larmkriterier. Resultaten visar på låg följsamhet till “litet larm”-kriterier 
samtidigt som hästolyckor larmas i onödan. Författaren rekommenderar att man 
understryker att hästolyckor inte slentrianmässigt ska larmas som ”litet trauma”, samt att 
man påtalar vikten av att noggrant följa triagekriterierna i traumajournalen. Vad gäller 
triagering av penetrerande våld är det svårare att uttala sig; det tycks vara en tendens till 
övertriagering men innan man kan överväga att modifiera larmkriterierna bör ytterligare 
studier genomföras. 

 
Abstract 

There is a need for a review of the trauma call criteria at Akademiska sjukhuset in order to 
be able to use medical resources in the most optimal way, without risking the safety of the 
patients, and also to see if the criteria in place are truly adhered to. This report studied all 
trauma cases at Akademiska sjukhuset during one year and focused on over- and 
undertriage and compliance to call criteria. The results show a low compliance to “trauma 
response”-criteria and also that equestrian accidents are called unnecessarily. The author 
recommend that one emphasizes that equestrian accidents should not perfunctory be called 
as “trauma response”, and that one stresses the importance of careful compliance to the call 
criteria in the trauma journal. As for triage of penetrating violence, it is harder to say 
something definite; there seems to be a tendency towards overtriage but before one can 
consider revising the call criteria, further studies should be made.   
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Fö rkörtningar 

 ”L”: Litet traumalarm 

 ”S”: Stort traumalarm 

 ”Ö”: Övrigt trauma 

 AAST: The American Association for the Surgery of Trauma 

 ACS-COT: American College of Surgeons Committee on Trauma  

 AIS: Abbreviated Injury Score 

 AKM: Akutmottagningen 

 CDC: The Centers for Disease Control and Prevention  

 CT: Datortomograf, skiktröntgen 

 ISS: Injury Severity Score 

 MOI: Mechanism Of Injury, skademekanism 

 NISS: New Injury Severity Score 

 RTG: Röntgenavdelningen 

 SweTrau: Svenska nationella traumaregistret 

  



 
5 

Inledning 

Trauma och triage 

Trauma är den vanligaste dödsorsaken hos människor under 40 år i Sverige och västvärlden 
[1], varför det är en angelägen fråga hur man kan förbättra det initiala omhändertagandet 
och snabbt identifiera de patienter som är i behov av mer avancerad sjukvård. Själva idén 
om en metod för att kunna sortera skadade blev först framlagd inom militären och 
begreppet ”triage” myntades av en fransk chefskirurg under Napoleons fälttåg [2]. Triage 
innebär att man prioriterar vem som ska få vård först utifrån skadornas allvarlighetsgrad 
och används numera inom både krigssjukvård och civil akutsjukvård [2].  

Triagesystem 

American College of Surgeons Committee on Trauma (ACS-COT) har sedan 1986 publicerat 
”Field Triage Decision Scheme”, ett flödesschema till hjälp för prehospital personal i USA att 
kunna triagera skadade patienter till de sjukhus som har rätt kompetens vad gäller trauma. 
2005 deltog ACS-COT i ”National Expert Panel on Field Triage” tillsammans med ”The 
Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) varefter CDC började publicera 
”Guidelines for Field Triage of Injured Patients” baserat på vad panelen kommit fram till [3]. 
33 stater i USA hade år 2011 anammat 1999 eller 2006 års riktlinjer, helt eller delvis, enligt 
en studie som publicerades strax innan de senaste riktlinjerna (2011) tillkännagavs [4]. I 
2011 års revision av flödesschemat vill man understryka att det är avsett att användas för 
enskilda patienter och inte för massolyckor eller katastrofer med många skadade som kräver 
en annan slags triagering [3]. Tittar man på Sverige så finns här inte ett traumasystem 
liknande det i USA som bygger på traumacenter med olika nivåer, utan istället en 
organisation som ska leda fram till att rätt sorts larm dras på sjukhuset dit patienten 
kommer; i USA så kallad ”secondary triage”. ”Secondary triage” kan ungefär jämställas med 
svenska kriterier för ”stort traumalarm” och är ofta baserat på American College of Surgeons 
”Major Resuscitation Criteria” vilket innefattar sex situationer där en kirurg ska vara 
närvarande vid traumapatientens ankomst [5]. ”Field triage-kriterierna” omfattar dock 
naturligtvis även ”secondary triage-kriterierna” för att kunna identifiera patienter som ska 
till sjukhuset med den högsta traumakompetensen [3]. Därför kan man till stor del anse att 
”field triage” motsvarar triagesystemet så som det i huvudsak ter sig i Sverige, där de övriga 
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kriterierna i princip kan översättas till ”litet traumalarm”. Det bör dock påpekas att det även 
inom Sverige finns avsevärda skillnader mellan olika landsting vad gäller val av 
triagesystem och antal larmnivåer. Vissa av dessa skillnader är nödvändiga; till exempel kan 
inte larmkriterierna i regioner med fjällmiljö vara desamma som på Gotland, på grund av 
att skadepanoramat skiljer sig åt. Detta faktum gör jämförelser mellan olika triagesystem 
svåra att genomföra, både inom landet men även internationellt. 

Triagering i Uppsala 

På Akademiska sjukhuset i Uppsala används en traumajournal för att triagera patienter som 
råkat ut för trauma till antingen ”inget larm/övrigt” (Ö), ”litet traumalarm” (L) eller ”stort 
traumalarm” (S). Vid ”inget larm/övrigt” sorteras patienten tillsammans med övriga patienter 
på akutmottagningen (AKM). När ”litet traumalarm” aktiveras varnas röntgenavdelningen 
(RTG) och kirurgjouren meddelas så att denne ska kunna vara närvarande när patienten 
ankommer till AKM. ”Stort traumalarm” innebär att kirurgjouren, husjouren (en mer 
erfaren kirurg), traumajouren (dagtid), ortopedjouren, thoraxkirurgjouren, 
neurokirurgjouren, röntgenjouren, tre narkosjourer (en som arbetar vid patienten), en 
narkossköterska samt en röntgensjuksköterska larmas. RTG stoppar datortomografen (CT) i 
händelse av behov av en så kallad ”trauma-CT” där man skiktröntgar från huvudet till 
bäckenet. Förutom ovanstående personer består traumateamet även av flera 
akutsjuksköterskor samt undersköterskor. Detta betyder att ett ”stort traumalarm” innebär 
ett avbrott i ordinarie verksamhet vilket gör att antalet ”stora traumalarm” i möjligaste mån 
enbart ska utlösas vid mycket allvarligt skadade patienter. För att inte missa någon svårt 
skadad patient accepteras dock en viss andel traumalarm (både ”stora” och ”små”) på 
patienter med lindrigare skador, så kallad ”övertriagering”. 

Över- och undertriagering 

Enligt ACS-COT är ett övertriage på ca 50 % nödvändigt för att hålla nivån av undertriage 
(att man missar patienter med en allvarlig skada) under en acceptabel nivå på ca 5 %, även 
om vissa anser att detta är en alltför hårt dragen gräns att klara av [6]. Flera studier har 
påvisat att en stor del av övertriageringen kan relateras till gruppen ”skademekanism” eller 
”MOI” (Mechanism Of Injury) vilken främst innefattar till synes oskadda patienter som varit 
med om något slags högenergivåld (trafikolycka i viss hastighet, annan person död i samma 
fordon etc.) [7-10]. Svårigheten att skapa triagekriterier som sjukvården kan enas om, både 
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internationellt och nationellt [8-11], belyser det faktum att man ännu inte hittat det bästa 
sättet att minimera både undertriagering och övertriagering. För att minska undertriagering 
har det föreslagits att man i larmjournalen tar med ett mycket stort antal triagekriterier, 
dock på bekostnad av en ökad övertriagering [7, 9]. Detta kan vara till den enskilde 
patientens fördel i det korta perspektivet men riskerar i slutändan leda till hård belastning 
på sjukvårdens resurser och möjligen försena vården för de allvarligast skadade [7, 9, 11]. 
Ytterligare en risk med detta skulle vara att personalen blir för ”vana” vid traumalarm och 
därför missar skador [8]. Således är det en stor utmaning för sjukvården att på ett säkert sätt 
optimera användandet av resurser när det gäller trauma. 

Injury Severity Score 

Allvarlig skada räknas i denna rapport som en Injury Severity Score (ISS) på mer än 15 
poäng, en gräns som de flesta forskare och läkare som arbetar med trauma anammat [2], 
även om det finns data som tyder på att gränsen möjligen bör sänkas [12]. Med hjälp av 
Abbreviated Injury Score (AIS) – som poängsätter skador på olika kroppsregioner – kan man 
beräkna ISS [2, 13] och New Injury Severity Score (NISS). ISS är ett poängsystem som 
började användas på 1970-talet i USA eftersom man efterlyste en metod att bättre kunna 
förutse mortaliteten beroende av allvarlighetsgraden av skadorna som en viss patient ådragit 
sig, och man ville även ha möjlighet att jämföra mortalitet mellan olika skador. Tidigare 
hade man bara haft AIS-systemet som visserligen beskrev allvarlighetsgraden hos respektive 
skada på ett adekvat sätt men som inte gick att använda för att addera poäng för flera skador 
på ett linjärt sätt. Det framgick att mortaliteten ökade med flera skador, även om dessa i sig 
inte var livshotande eller ens svåra skador. Man såg då att mortaliteten hängde samman 
med kvadraten på AIS-poängen adderat för de tre mest skadade kroppsdelarna och därmed 
var ISS uppfunnet [2, 13]. Värt att notera är att ISS skapades efter en studie av drygt 2000 
patienter inblandade i trafikolyckor (bilförare, passagerare, fotgängare etc.) och författarna 
lyfte då ett varningens finger för att dra alltför långtgående slutsatser vad gäller andra typer 
av våld [13]. ISS har efter det förfinats ett flertal gånger och används nu som mått i många 
studier om triagering och trauma som inte enbart behandlar trafikolyckor [2].  

Följsamhet (compliance) till larmkriterier 

Det har rapporterats om nedsatt följsamhet (compliance) till larmkriterier runtom i världen 
[7, 14-17]. Detta äventyrar inte bara tillförlitligheten hos kvalitetsuppföljningar (eftersom 
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en konsekvent bedömning av patienter med samma slags skador då inte blir möjlig) utan 
även patientsäkerheten. Tidigare forskning har kommit fram till att krångliga och 
svårtolkade triagekriterier [7, 14], tillsammans med triagerande personals egna beslut har 
varit en bidragande faktor till detta [7, 14-16]. Graden av utbildning hos personal som 
triagerar verkar också spela roll; oerfarna sjuksköterskor eller personal under utbildning 
tenderar att följa triagekriterierna i högre utsträckning än mer van personal, liksom 
vidareutbildade narkossköterskor/intensivvårdssköterskor [16]. En faktor som i dessa studier 
har påverkat följsamheten till triagekriterier är ”ålder” där det visat sig att äldre personer 
triagerats för lågt i förhållande till fastställda kriterier [14-16, 18]. Även personer som råkat 
ut för fallolyckor löpte större risk att feltriageras [14-16] och i några studier såg man också 
att kvinnor triagerats för lågt [14, 16, 18].  När patienter ankom till AKM med eget 
färdmedel (alltså inte ambulans, helkopter eller annat sjukvårdsfordon) utlöstes larm för 
sällan i relation till larmkriterierna [15], medan penetrerande våld visade sig ha högst 
följsamhet till kriterierna [15, 16, 18]. 

Hästolyckor  

En viktig skademekanism att studera när det gäller trauma är hästolyckor, där studier visat 
att de kan leda till mycket svåra skador eller till och med död – detta gäller speciellt mer 
krävande övningar till häst, med fälttävlan som det tydligaste exemplet – och det finns även 
data som pekar mot att ridsport är farligare än motorsport [19]. En större andel kvinnor än 
män drabbas och de vanligaste skadetyperna är extremitetsskador följt av huvudskador [20-
22]. De flesta skadas i fall från hästar även om skador till följd av spark från häst inte är en 
helt ovanlig skademekanism [21, 22]. På Akademiska sjukhuset i Uppsala faller inte 
hästolyckor inom kriterierna för ”litet trauma” i traumajournalen från 2012. Det finns dock 
en ruta för ”övrigt trauma” under rubriken ”litet trauma” där ambulanspersonalen själva får 
bedöma om skadan bör föranleda ett litet traumalarm, vilket ställer höga krav på den 
prehospitala personalens kompetens att bedöma möjliga riskpatienter. Generellt gäller dock 
att om inte patienterna har förändrade vitalparametrar – exempelvis påverkad andning eller 
cirkulation, vilket i så fall ska föranleda ett stort traumalarm – så ska ambulanserna inte 
larma innan ankomst till AKM. Detta leder till en möjlig risk för fördröjd handläggning av 
potentiellt allvarliga skador. Denna studie ämnar därför bland annat till att ta reda på om 
man med dagens larmkriterier på Akademiska sjukhuset missar svåra skador orsakade av 
hästolyckor. 
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Penetrerande våld 

Penetrerande våld är en mer ovanlig skademekanism i Sverige som är intressant att studera i 
traumasammanhang på grund av sin potentiella risk för dödsfall. Enligt CDC:s senaste 
publikation av ”Guidelines of Field Triage of Injured patients” (2011) rekommenderas 
patienter med ”penetrerande våld mot huvud, hals, bål eller extremiteter proximalt om 
armbågsled eller knäled” att föras till ett traumacenter där högst kompetens finns och inte 
enbart till närmaste sjukhus, i enlighet med traumasystemets uppbyggnad i USA [3]. 
American College of Surgeons ”Major Resuscitation Criteria” har i en av sina sex punkter 
fastslagit att vid ”skottskada mot huvud, hals eller buk” ska en kirurg vara närvarande vid 
patientens ankomst till sjukhus [5]. I larmjournalen på Akademiska sjukhuset 2012 var 
definitionen: ”penetrerande skada på huvud, hals eller bål” för aktivering av stort 
traumalarm. I och med en naturlig respekt för penetrerande våld som skademekanism har 
man sett att penetrerande våld på bålen varit den vanligaste orsaken till övertriage – dock 
med reservationen, med tanke på svårigheten att bedöma djupet av skadan, att det i vissa fall 
varit den enda indikationen att patienten behövt en akut operation [23]. Penetrerande våld 
var dessutom den starkaste prediktorn till att patienten behövde en akut kirurgisk åtgärd 
eller operation [5, 7, 23], även om man i en studie tillade att också hypotension (systoliskt 
blodtryck under 90 mmHg) var ett starkt observandum för skyndsam kirurgisk intervention 
[5]. Mot bakgrund av detta är en av studiens teorier att penetrerande skador som inkommer 
till Akademiska sjukhuset i Uppsala övertriageras. 

Syfte och hypoteser 

Det finns ett behov av en genomgång av traumalarm-kriterier på Akademiska sjukhuset för 
att kunna använda sjukvårdsresurser optimalt utan att riskera patientsäkerheten, samt för 
att se om fastställda kriterier verkligen följs. Huvudhypotesen är att följsamheten till ”litet 
trauma” är låg (<70 %) medan följsamheten till ”stort trauma” är hög (>90 %), och 
bihypoteserna att hästolyckor undertriageras samt penetrerande våld övertriageras. 
Samtliga traumafall på Akademiska sjukhuset under ett år (2012) sammanställs och 
studeras med avseende på över- och undertriagering samt följsamhet till larmkriterier. 
Sammanställningen avses även fungera som ett stöd för framtida undersökningar och 
forskning inom samma område. 
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Metöd 

Inklusionskriterier 

Studien är en retrospektiv journalstudie i syfte att studera triagering av traumapatienter som 
inkommit till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala under 2012. 
Inklusionskriterierna innefattade alla patienter som råkat ut för trauma och larmats in som 
”stort” eller ”litet” trauma samt de som haft ”trauma” som sökorsak i akutliggaren under 
tidsperioden 2012-01-01 till 2012-12-31. För att få fram underlaget av patienter så 
begärdes växelns lista ut över alla ”stort” och ”litet” traumalarm som gått ut via sökarna på 
sjukhuset. Denna lista innehöll inga personnummer utan enbart larmnivå och larmdatum 
samt larmtid.  Därefter kompletterades växelns lista med en lista över alla patienter som 
registrerats med sökorsak ”trauma” i akutliggaren för den aktuella tidsoperioden. Listorna 
överlappade varandra till stor del vilket gjorde att man kunde knyta de flesta ”stort” och 
”litet” traumalarm till personnummer. Övriga personnummer som inte kunde kopplas till 
något larm registrerades som ”övrigt”. På de larm som inte kunde bindas till ett 
personnummer kontrollerades tidpunkt och därefter söktes rätt patient fram i akutliggaren, 
vilket lyckades i alla fall utom tre – två ”stort” traumalarm och ett ”litet” traumalarm som 
inte kunde härledas till någon enskild patient och därför förmodades vara larmade av 
misstag, alternativt larmats dubbelt.   

Studerade parametrar 

Detta arbete resulterade i totalt 1461 patienter som fördes in i ett Excel-dokument där 
följande 32 parametrar skulle dokumenteras: ålder (vid traumat), födelsedatum, 
personnummer, kön, inkomstdatum, larmnivå, skattad larmnivå (med hjälp av 
traumajournalens kriterier för litet och stort trauma, detta utfördes i efterhand som referens 
till vad larmnivån borde ha varit), skademekanism (bil, häst, fall etc.), prehospitalt 
(nackkrage, spineboard, helikopter, KED-väst etc.), statusfynd (enligt läkaranteckning), 
preliminär bedömning (enligt läkaranteckning), etanol (S-etanol i blodprov), trauma-CT, 
riktad röntgen (i så fall vilket), fynd, ändrat preliminärsvar, bifynd, huvuddiagnos, 
bidiagnos, operation (i så fall vilken åtgärdskod), intensivvård, missade skador/senare 
utredning, ISS-bedömning (AIS för de tre mest skadade kroppsregionerna), ISS, NISS-
bedömning (AIS för de tre mest allvarliga skadorna, även inom samma kroppsregion), NISS, 
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vidare utredning av missad skada/bifynd, observationstid (på akuten om patienten ej lades 
in, beräknades från inskrivning till utskrivning), inlagd (i så fall vilken avdelning), utskrivs 
(datum), avliden (ja/ja, ej pga. trauma/nej), särskilt viktiga fall (saker som upptäcks under 
arbetets gång, exempelvis röntgensvar som ej noterats av ansvarig läkare som vi kunde göra 
denne uppmärksam på i efterhand). 

Exklusionskriterier 

Därefter exkluderades patienter på grund av följande orsaker: avviker innan 
läkarundersökning, regionpatienter som handlagts primärt på länsdelsjukhus och som 
inkommer i efterhand för planerad operation eller vidare behandling, felregistrerade 
patienter som inte råkat ut för trauma, patienter med skyddad identitet, patienter som av 
någon anledning inte läkarundersöks, patienter med spärrad journal, patienter som av 
misstag dubbelregistrerats, patient som inkommer för att dödförklaras. Detta gav en slutlig 
studiepopulation på 1424 patienter. 

Analys av studiepopulationen 

Data från dessa 1424 patienter studerades närmare för att kunna ge en översiktlig bild av 
studiepopulationens demografi samt för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
Relevanta parametrar (utvalda av författaren i samråd med handledaren) av de 32 ovan 
nämnda sammanställdes i tabeller och statistiska analyser genomfördes.  

ISS- och NISS-beräkning 

När ISS och NISS beräknades tilldelades varje kroppsregion (huvud och hals inklusive 
cervikalryggraden, ansikte, bröstkorg och diafragma inklusive thorakalryggraden, buk och 
bäckenorgan inklusive lumbarryggraden, extremiteter och bäckenskelettet samt hud) en 
Anatomic Injury Score (AIS) baserat på hur allvarligt skadad respektive kroppsregion var. 
Till hjälp fanns ”Injury Scoring Scale” från ”The American Association for the Surgery of 
Trauma” (AAST) [24], ”Kontusioner” räknades generellt som 1, ”kontusioner på inre organ” 
fick en AIS på 2 medan ”lacerationer på inre organ” oftast blev skattade som 3-4 beroende 
på svårighetsgrad. Poängen motsvarade följande skadenivåer: 1 = minor, 2 = moderate, 3 = 
serious (allvarlig, ej livshotande), 4 = severe (allvarlig, livshotande, överlevnad trolig), 5 = 
critical (kritisk, livshotande, överlevnad osäker), 6 = maximal (i nuläget ej behandlingsbar 
vilket gör att patienten avlider av sina skador) [2]. Därefter lades den svåraste skadan i de 
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tre mest skadade kroppsdelarnas AIS-poäng i kvadrat ihop till ISS. Exempelvis kunde en 
patient ha en AIS på 3, 2, 2 från huvudet, armen och buken vilket gav ett ISS på 17 (32 + 22 + 
22 = 17). Vid beräkning av NISS behövde de tre mest svåra skadorna inte tas från tre olika 
kroppsregioner utan kunde beräknas från ett och samma område ifall patienten fått sina tre 
mest svåra skador där [2], Om patienten fått en AIS på 6 oavsett övriga AIS fick patienten 
automatiskt en ISS på 75 [2], 

Statistisk analys och beräkning av fel-, över- och undertriagering 

Deskriptiv och analytisk statistik beräknades med hjälp av IBM SPSS Statistics 22 och 
sammanställdes i tabeller i Microsoft Excel 2010. Chi2-test användes för beräkning av 
skillnad i följsamhet till larmkriterier mellan ”övrigt” (Ö), ”litet larm” (L) och ”stort larm” (S), 
där diskrepans mellan faktisk larmnivå och skattad larmnivå studerades (feltriagering). 
Chi2-test användes även för att se skillnader mellan larmgrupper för penetrerande våld och 
hästolyckor vad gäller ISS<15 resp. ISS>15. Detta gjordes för att sedan kunna kommentera 
eventuell undertriagering (ISS>15 + skattad Ö) eller övertriagering (ISS<15 + skattad L eller 
S). Signifikans bestämdes till p <0,05.  

Etiskt tillstånd 

Detta projekt är genomfört som ett kvalitetsarbete varför etiskt tillstånd för ej sökts. Alla 
patienter har avidentifierats efter datainsamling och sammanställningen av studien har 
således gjorts på avidentifierat data. Detta arbete bedöms falla inom kategorin för 
verksamhetsanalys och förbättringsarbete. 
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Resultat 

Traumafall i Uppsala under 2012 

Av 1424 patienter larmades totalt 56,5 % som ”litet traumalarm” eller ”stort traumalarm”. 
Män utgjorde 58,8 % av den totala populationen men i gruppen ”stort larm” stod männen 
för 80,8 % av fallen. Vanligaste skademekanism var ”skyddade motorfordon” (43,8 %) följt 
av ”fall <3m” (18,3 %) och ”cykelolyckor” (9,6 %). 30-dagarsmortaliteten var 1,1 % för hela 
materialet men 13,7 % hos patienterna med ”stort larm” (Tabell 1). Medelålder för hela 
populationen var 40,9 år och medelvärde för ISS 3,8 (Tabell 2). Den faktiska 
övertriageringen i materialet var 50,9 % medan den skulle varit 39,3 % om man följt 
triagekriterierna. Undertriageringen i materialet var 0,4 % men den skulle ha varit 0,8 % om 
följsamheten till larmkriterierna varit högre (Tabell 3). Följsamheten till ”stort larm” och 
”övrigt” var relativt hög (79,5 % resp. 79,2 %) medan den till ”litet larm” var låg (54,4 %) 
(Tabell 1). Skillnaden mellan dessa grupper var statistiskt signifikant (p <0,01) (Tabell 4). 

Tabell 1 – Traumafall på Akademiska sjukhuset 2012 (X = ej tillämpbar) 

 Övrigt (n) Litet larm (n) Stort larm (n) Totalt (n) 

Antal patienter 43,5 % (619) 51,4% (732) 5,1 % (73) 100,0 % (1424) 

Kön     

Män 51,5 % (319) 62,2 % (455) 80,8% (59) 58,5 % (833) 

Kvinnor 48,5 % (300) 37,8 % (277) 19,2% (14) 41,5 % (591) 

Skademekanism     

Brännskada 0,0 % (0) 1,5 % (11) 8,2 % (6) 1,2 % (17) 

Cykel 11,5 % (71) 8,2 % (60) 8,2 % (6) 9,6 % (137) 

Fall, <3m 22,9 % (142) 16,0 % (117) 2,7 % (2) 18, 3 % (261) 

Fall, >3m 2,1 % (13) 4,1 % (30) 15,1 % (11) 3,8 % (54) 

Fotgängare 0,8 % (5) 1,6 % (12) 6,8 % (5) 1,5 % (22) 

Hästolyckor 5,0 % (31) 7,0 % (51) 1,4 % (1) 5,8 % (83) 

Idrott 4,2 % (26) 1,4 % (10) 1,4 % (1) 2,6 % (37) 

Oskyddade motorfordon 5,2 % (32) 7,7 % (56) 6,8 % (5) 6,5 % (93) 

Penetrerande våld 0,6 % (4) 0,7 % (5) 12,3 % (9) 1,3 % (18) 

Skyddade motorfordon 40,5 % (251) 48,2 % (353) 26,0 % (19) 43,8 % (623) 

Sårskada 0,2 % (1) 0,3 % (2) 0,0 % (0) 0,2 % (3) 

Övrigt trubbigt våld 6,9 % (43) 3,4 % (25) 11,0 % (8) 5,3 % (76) 

Följsamhet till larmkriterier 79,2 % (490) 54,4 % (398) 79,5 % (58) 66,4 % (946) 

Triagerats för lågt 20,8 % (129) 4,5 % (33) X 11,4 % (162) 

Triagerats för högt X 41,1 % (301) 20,5 % (15) 22,2 % (316) 

Positivt S-etanol 5,7 % (35) 12,3 % (90) 21,9 % (16) 9,9 % (141) 

Trauma-CT 8,1 % (50) 37,7 % (276) 80,8 % (59) 27,0 % (385) 

Intensivvård 0,3 % (2) 3,1 % (23) 63,0 % (46) 5,0 % (71) 

Avliden < 30 dgr pga. trauma 0,0 % (0) 0,7 % (5) 13,7 % (10) 1,1 % (15) 

Skattad triage  55,5 % (791) 37,9 % (539) 6,6 % (94) 100,0 % (1424) 
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Tabell 2 – Medelålder och medelvärde av ISS 

 Övrigt Litet larm Stort larm Totalt 

Antal patienter 619 732 73 1424 

Åldermedel (år) 40,0 41,4 42,7 40,9 

ISSmedel 1,8 3,5 23,5 3,8 

 
Tabell 3 – Över- och undertriagering 

Antal patienter 100,0 % (1424) 

ISS > 15 6,0 % (85) 

Undertriagering (i materialet) 0,4 % (5) 

Övertriagering (i materialet) 50,9 % (725) 

Undertriagering (enl. larmkriterier) 0,8 % (12) 

Övertriagering (enl. larmkriterier) 39,3 % (560) 

  
Tabell 4 - Följsamhet till larmkriterier (* = Chi

2
-test) 

 
Ja Nej p-värde 

Följsamhet till larmkriterier % (n=1424) 
  

<0,01* 

Övrigt (Ö) 79,2 (490) 20,8 (129) 
 Litet trauma (L) 54,4 (398) 45,6 (334) 
 Stort trauma (S) 79,5 (58) 20,5 (15) 
 

Hästolyckor 

Medelåldern i gruppen med hästolyckor var 27,8 år; bland kvinnorna var den 26 år och 
bland männen 51,9 år. Medelvärdet för ISS var 3,1 (Tabell 5). 76 av 83 patienterna (91,6 %) 
var kvinnor. 79,9 % hade fallit av hästen, 16,9 % hade blivit sparkade medan resterande 
råkat ut för andra hästrelaterade olyckor. Den totala följsamheten till larmkriterierna var 
41,0 %. 47 (92,2 %) patienter i ”litet larm”-gruppen hade triagerats för högt i förhållande 
till kriterierna. 2 patienter hade ISS>15, Den faktiska övertriageringen i materialet var 60,2 
% medan den skulle ha varit 4,8 % om man följt triagekriterierna. Undertriageringen i 
materialet var 0,0 % men den skulle ha varit 1,3 % om larmkriterierna följts (Tabell 6). Det 
fanns en signifikant skillnad (p <0,05) mellan grupperna ”skattad Ö”, ”skattad L” och 
”skattad S” i jämförelse med ISS<15 resp. ISS>15 där majoriteten skulle hamnat i gruppen: 
”skattad Ö med ISS<15”, dvs. varit korrekt triagerade om kriterierna hade följts (Tabell 9). 

Tabell 5 – Medelålder och medelvärde av ISS vid hästolyckor (n=83) 

Åldermedel 27,8 

Kvinnor (n=76) 26 

Män (n=7) 51,9 

ISSmedel 3,1 
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Tabell 6 – Översikt av hästolyckor (X = ej tillämpbar) 

 Övrigt (n) Litet larm (n) Stort larm (n) Totalt (n) 

Antal patienter 37,3 % (31) 61,4 % (51) 1,2 % (1) 100,0 % (83) 

Kön     

Kvinnor 93,5 % (29) 90,2 % (46) 100,0 % (1) 91,6 % (76) 

Män 6,4 % (2) 9,8 % (5) 0,0 % (0) 8,4 % (7) 

Skademekanism     

Fallit av 74,2 % (23) 82,4 % (42) 100,0 % (1) 79,5 % (66) 

Sparkad av häst 25,8 % (8) 11,8 % (6) 0,0 % (0) 16,9 % (14) 

Övrig skada 0,0 % (0) 5,9 % (3) 0,0 % (0) 3,6 % (3) 

ISS > 15 0,0 % (0) 3,9 % (2) 0,0 % (0) 2,4 % (2) 

Skattad triage 94,0 % (78) 4,8 % (4) 1,2 % (1) 100,0 % (83) 

ISS > 15, skattad triage 1,3 % (1) 25,0 % (1) 0,0 % (0) 2,4 % (2) 

Undertriagering (enl. kriterier) 1,3 % (1) X X 1,3 % (1) 

Övertriagering (enl. kriterier) X 75,0 % (3) 100,0 % (1) 4,8 % (4) 

Följsamhet till larmkriterier 100,0 % (31) 5,9 % (3) 0,0 % (0) 41,0 % (34) 

Triagerats för lågt 0,0 % (0) 2,0 % (1) X 1,2 % (1) 

Triagerats för högt X 92,2 % (47) 100,0 % (1) 57,8 % (48) 

Undertriagering (i materialet) 0,0 % (0) X X 0,0 % (0) 

Övertriagering (i materialet) X 96,1 % (49) 100,0 % (1) 60,2 % (50) 

Penetrerande våld 

18 patienter inkom på grund av penetrerande våld. Av dessa var alla utom en (94,4 %) män. 
15 (83,3 %) hade blivit knivhuggna, medan resterande 3 (16,7 %) hade blivit skjutna. Den 
totala följsamheten till larmkriterierna var 66,7 %. Alla fem patienter i ”litet larm”-gruppen 
hade triagerats för lågt i förhållande till kriterierna. 7 (38,9 %) patienter hade ISS>15, Den 
faktiska övertriageringen i materialet var 38,9 % medan den skulle ha varit 53,3 % om man 
följt triagekriterierna. Det förekom ingen undertriagering varken i materialet eller om man 
följt kriterierna (Tabell 8). Dock fanns det ingen signifikant skillnad (p = 0,13) om man 
jämför grupperna ”skattad Ö” och ”skattad S” (ingen patient blev skattad som ”L”) i relation 
till ISS<15 resp. ISS>15 – dvs. övertriageringen om kriterierna hade följts var inte statistiskt 
signifikant (Tabell 9). Medelåldern i gruppen med penetrerande våld var 39,4 år. Etanol var 
påvisbar i hälften av fallen. Medelvärdet för ISS var 13,2 (Tabell 7). 

Tabell 7 - S-etanol samt medelvärde av ISS vid penetrerande våld (n=18) 

Etanol påvisbar 50,0 % (9) 

Etanol ej påvisbar 16,7 % (3) 

Etanol ej taget 33,3 % (6) 

Åldermedel 39,4 

Kvinnor (n=1) 45 

Män (n=17) 39,1 

ISSmedel 13,2 
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Tabell 8 – Översikt av penetrerande våld (X = ej tillämpbar) 

 Övrigt (n) Litet larm (n) Stort larm (n) Totalt (n) 

Antal patienter 22,2 % (4) 27,8 % (5) 50,0 % (9) 100,0 % (18) 

Kön     

Kvinnor 25,0 % (1) 0,0 % (0) 0,0 % (0) 5,6 % (1) 

Män 75,0 % (3) 100,0 % (5) 100,0 % (9) 94,4 % (17) 

Skademekanism     

Kniv 75,0 % (3) 100,0 % (5) 77,8 % (7) 83,3 % (15) 

Skottskada 25,0 % (1) 0,0 % (0) 22,2 % (2) 16,7 % (3) 

ISS > 15 0,0 % (0) 20,0 % (1) 66,7 % (6) 38,9 % (7) 

Skattad triage 16,7 % (3) 0,0 % (0) 83,3 % (15) 100,0 % (18) 

ISS > 15, skattad triage 0,0 % (0) 0,0 % (0) 46,7 % (7) 38,9 % (7) 

Undertriagering (enl. kriterier) 0,0 % (0) X X 0,0 % (0) 

Övertriagering (enl. kriterier) X 0,0 % (0) 53,3 % (8) 53,3 % (8) 

Följsamhet till larmkriterier 75,0 % (3) 0,0 % (0) 100,0 % (9) 66,7 % (12) 

Triagerats för lågt 25,0 % (1) 100,0 % (5) X 33,3 % (6) 

Triagerats för högt X 0,0 % (0) 0,0 % (0) 0,0 % (0) 

Undertriagering (i materialet) 0,0 % (0) X X 0,0 % (0) 

Övertriagering (i materialet) X 80,0 % (4) 33,3 % (3) 38,9 % (7) 

 

Tabell 9 – Skillnader mellan larmgrupper för penetrerande våld och hästolyckor vad gäller ISS (* = Chi
2
-test) 

 
ISS>15 ISS<15 p-värde 

Penetrerande våld (n=18) 
  

0,13* 

Skattad triage: Övrigt (Ö) 0 3 
 Skattad triage: Stort trauma (S) 7 8 
 Hästolyckor (n=83) 

  
<0,05* 

Skattad triage: Övrigt (Ö) 1 77 
 Skattad triage: Litet trauma (L) 1 3 
 Skattad triage: Stort trauma (S) 0 1 
 

30-dagarsmortalitet 

Avliden <30 dagar innefattade alla patienter som bekräftades ha avlidit inom 30 dagar från 
traumat, vilket var fallet för 15 av 1424 patienter (tabell 1). En patient avled efter 37 dagar 
men då tidsgränsen var passerad ingår patienten inte i denna statistik. Det fanns ytterligare 
en patient där man inte kunde fastställa när denne avlidit eftersom patienten tillhörde ett 
annat landsting dit patienten fördes efter de initiala åtgärderna.  

Exkluderade patienter 

37 patienter exkluderades innan insamlat data för den slutliga studiepopulationen på 1424 
patienter sammanställdes. Orsaker till exkludering samt fördelning av patienter i de olika 
grupperna framgår av tabell 10. 
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Tabell 10 – Fördelning av patienter beroende av exklusionsorsak 

Exklusionskriterier Antal patienter 

Avviker innan läkarundersökning 11 

Regionpatienter 8 

Felregistrerade 6 

Skyddad identitet 4 

Ej läkarundersöks 3 

Spärrad journal 2 

Dubbelregistrerats 2 

Inkommer för att dödförklaras 1 

Totalt 37 
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Diskussiön 

Oklart kriterium orsak till låg följsamhet vid ”litet trauma”? 

Att det larmas korrekt visar sig stämma i enbart drygt hälften av alla ”litet trauma”; 
följsamheten till kriterierna är alltså låg, precis som initialt misstänkts. Hela 33 patienter 
som kommit in som ”litet trauma” skulle egentligen ha larmats som ”stort trauma”. De drygt 
40 % av ”litet trauma” som larmas utan att det finns stöd i traumajournalens kriterier utgörs 
troligen av larm dragna under den något oklara rutan ”övrigt trauma”. Detta är 
bekymmersamt då det läggs stor vikt på den prehospitala personalens förmåga att bedöma 
skadans allvarlighetsgrad, något som tidigare visat sig vara en mycket dålig prediktor för 
allvarliga skador [7, 14-16]. Dessutom visar denna studie att när personalen larmar utan att 
strikt följa kriterierna så ligger övertriageringen på 50,9 % medan den skulle ha legat på 
39,3 % om man följt traumajournalen (Tabell 3). Detta skulle också ligga i linje med ACS-
COTs mål med en övertriagering <50 %. Undertriageringen skulle visserligen stiga en aning 
från i detta material 0,4 %, men endast till blygsamma 0,8 % vilket gott och väl är under 
ACS-COTs mål på <5 %.  

Lite träning av ”stort traumalarm” skadar inte – eller? 

Det är både förvånade och oroande att följsamheten till ”stort larm” ligger på enbart strax 
under 80 %. Detta betyder i praktiken att ett av fem larm om ”stort” trauma är larmat för 
högt, medan hypotesen var att endast ett av tio larm skulle vara fellarmat (följsamhet >90 
%). Ser man till det totala antalet ”stora larm” under 2012 (73 stycken), i snitt sex larm per 
månad, så kan man möjligen resonera att det kan vara rimligt att larma ett larm i månaden 
för högt. Detta med tanke på den låga incidensen av ”stora larm” samt den höga 
omsättningen på läkare och övrig personal – lite som en ”gratis” trauma-övning. 
Resonemanget håller dock inte om man ser till att ifall man följt kriterierna (skattad triage) 
så hade 94 patienter hamnat i ”stort” trauma-gruppen (Tabell 1), vilket faktiskt skulle ge ett 
tillskott på 21 patienter. Därmed skulle frekvensen av stort trauma-larm öka utan att man 
skulle frångå triagekriterierna och således skulle personalen kunna upprätthålla 
kompetensen utan att patienter larmas för högt. Alltså måste rekommendationen ändå vara 
att istället hålla sig till triagekriterierna och inte acceptera frånsteg under devisen ”lite 
träning skadar inte”.  
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Hästolyckor undertriageras INTE 

Hypotesen om att hästolyckor undertriageras visade sig inte stämma. Av 83 patienter var 
enbart två stycken (2,4 %) allvarligt skadade med en ISS >15 (fallen beskrivs nedan). Dessa 
resultat skiljer sig från tidigare forskning som visat på allvarliga skador i samband med 
ridning [19]. Möjliga orsaker till denna diskrepans kan vara att studierna genomförts i 
länder med mycket terrängridning (Storbritannien och Australien) [20-22] eller att man 
tittat på skador i tävlingssammanhang [19]. En patient i denna studie var för lågt triagerad 
om man följt traumajournalens kriterier och skulle alltså ha larmats som ”stort trauma” på 
misstanke om fraktur på >2 långa rörben. Denna patient visade sig dock sedan ha en ISS på 
endast nio, och räknas därmed inte som allvarligt skadad.  

Fall 1 (hästolycka med ISS>15) 

Den första patienten hade en ISS på 16 och larmades som ”litet trauma”: Det var en 38-årig 
kvinna som blivit sparkad ett flertal gånger i ansiktet av en häst. Vid ambulansens ankomst 
hade patienten mycket blod i ansiktet och ett flertal lösa tänder vilket skulle kunna motivera 
ambulanspersonalens beslut att larma om ”litet trauma” under rubriken ”övrigt trauma” då 
patienten varit utsatt för kraftigt ansiktsvåld med potentiell risk för ofri luftväg inom en snar 
framtid (dock ej ofri luftväg vid larmtillfället). Patienten visade sig ha komplicerade 
ansiktsfrakturer utan övriga skador. 

Fall 2 (hästolycka med ISS>15) 

Den andra patienten, som också blivit larmad som ”litet trauma”, hade en ISS på 24. 
Patienten skulle dock vid eftergranskning inte ha larmats alls utan kommit som ”övrigt” 
enligt larmjournalens kriterier då denne var opåverkad frånsett smärtor i extremiteter. Fallet 
rörde en 64-årig kvinna som fallit av en häst och i samband med detta svimmat. Vid 
ambulansens ankomst klagade hon enbart på extremitetssmärtor. Patienten visade sig sedan 
ha ådragit sig en fibulafraktur, revbensfrakturer och en subarachnoidalblödning som först 
sågs vid eftergranskning av CT-bilder.  

Hur kan man minska larmfrekvensen av hästolyckor? 

51 patienter inblandade i hästolyckor larmades in som ”litet trauma” varav enbart tre 
stycken i efterhand visade sig rimligen kunna falla under rubriken ”övrigt trauma” och 
alltså korrekt larmats som ”litet trauma” efter en individuell bedömning av 
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akutsjuksköterskan. Denna låga följsamhet till larmkriterier (41,0 %) leder ofrånkomligen 
till stor belastning på AKM och dess personal då resurser mobiliseras (även om detta 
naturligtvis är ett större problem vad gäller ”stort” trauma). Den höga larmfrekvensen av 
hästolyckor skulle möjligtvis kunna förklaras med teorin att ambulansen på olyckplatsen 
väljer att immobilisera patienterna friskostigt med nackkrage och spineboard. Följden kan 
sedan bli att man automatiskt larmar som ”litet trauma” (genom att använda rutan ”övrigt 
trauma”) för patienten snabbt ska bli omhändertagen, eftersom det finns en tidsgräns på två 
timmar att ligga på spineboard.  Om detta är fallet skulle en lösning kunna vara att man inte 
larmar, utan istället lastar över patienten på en traumatransfer direkt vid ankomst till AKM. 
Akutsjuksköterskorna kan sedan meddela kirurgjouren om det gått mer än en timme som 
patienten legat fastspänd.  

För omfattande kriterier vid penetrerande våld? 

I den mansdominerande (94,4 %) gruppen ”penetrerande våld” har huvuddelen av 
patienterna blivit utsatta för knivvåld. Detta mönster ses även i övriga Europa till skillnad 
från USA och Sydafrika där det är vanligare med skottskador [25]. Följsamheten till 
triagekriterierna låg (66,7 %), dock på så sätt att det inte larmas när det ska larmas till 
skillnad från hästolyckor. Man kan i den här studien se tendenser till en betydande 
övertriagering om man hade följt larmkriterierna; denna övertriagering är dock inte 
statistiskt signifikant på grund av att det är så få patienter som ingår. En viktig sak att notera 
är att undertriageringen är 0 % (!) vilket tyder på att triagekriterierna kan vara aningen för 
omfattande för att kunna hålla övertriageringen på en acceptabel nivå.  Detta kan möjligen 
vara en förklaring till att man i fem fall valt att larma ”litet larm” istället för ”stort larm” där 
man kanske inte riktigt tyckt att triagekriterierna varit rimliga sett till skadan (fallen 
presenteras översiktligt nedan). Frågan blir således om kriterierna för penetrerande våld bör 
reevalueras, möjligen i form av att man adderar ett tilläggskriterium som exempelvis 
hypotension. För att styrka detta förslag, och bekräfta den misstänka övertriageringen som 
anas i denna studie, behövs dock ytterligare forskning med fler patienter i 
studiepopulationen för att kunna få signifikanta resultat.  

Feltriagerade fall av penetrerande våld 

Om man tittar på de sex fall som blivit för lågt triagerade i förhållande till kriterierna ser 
man att tre patienter har blivit knivhuggna i buken men undkommit med en ISS på 1. En 
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patient hade en ISS på 14 efter knivhugg i thorax och buk, och ytterligare en patient hade 
en ISS på 16 efter att ha blivit knivhuggen i ryggen och sedan väntat två timmar med att 
larma. Det finns även ett fall där inget larm inkommit men där det enligt kriterierna skulle 
ha dragits ett stort larm. Denna patient hade blivit knivhugen i ansiktet med penetration till 
munhåla, men klarat sig med en ISS på 8. 

Svagheter med studien 

ISS-skattningen är från början ett subjektivt instrument. I detta fall är den dessutom utförd 
av två personer som inte har genomgått specifik utbildning vad gäller detta, utan haft 
skattningsmallar och exempel på skador och dess AIS-poäng till hjälp. Dock har de 
eventuella skillnaderna försökts minimerats genom att alla patienter med ISS > 8 
dubbelkontrollerats ännu en gång av författaren. En annan möjlig felkälla är den successiva 
övergången till en ny larmjournal som utfördes på Akademiska sjukhuset under 2012. Det 
upptäcktes att det fanns en osäkerhet hos sjuksköterskorna på AKM vad gällde deras 
förmåga att ta rätt journal (larm- respektive inkomstjournal) innan den nya larmjournalen 
infördes. (Samma problem har även diskuterats i Frankrike i ett ”Letter to the Editor” [17]). I 
detta arbete har därför den nya larmjournalen uteslutande använts för att bedöma alla 
patienter lika och man alltså inte tagit hänsyn till ifall sjuksköterskan använt sig av den 
tidigare larmjournalen vid triageringstillfället. Vad gäller ”litet trauma” finns en osäkerhet 
vad gäller vilka som faktiskt larmats eller inte eftersom detta inte alltid dokumenterats i 
journalen. Därför har man i detta arbete utgått ifrån att alla som behandlats som ”litet 
trauma” blivit triagerade som ”litet trauma”, även om inget larm gått ut via växeln.  

Styrkor med studien 

En tydlig fördel med denna studie är det stora antalet inkluderade patienter (1424) samt 
mängden av de olika parametrar (32) som man har tittat på. Att studien pågick under så 
lång tid som ett år är även det helt essentiellt för att kunna bedöma exempelvis missade 
skador. Förutom att studera specifika hypoteser har man också kunnat skapa en omfattande 
datafil som med all säkerhet kommer underlätta för framtida studier att fortsätta titta på 
andra frågor än vad denna rapport valt att fokusera på. En så här omfattande studie om 
triagering av traumafall har inte tidigare genomförts vid Akademiska sjukhuset, och det är 
författarens förhoppning och övertygelse att den kommer vara till nytta som referensbas vid 
kommande liknande studier.  
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Metoddiskussion 

Litet trauma 

Vad gäller larmnivå är det viktigt att påpeka att det under arbetets gång upptäcktes att 
många fler patienter än de ”litet trauma” som larmats via växeln faktiskt behandlades som 
”litet trauma” på akutmottagningen avseende omhändertagande på akutrummet och 
förvarning av kirurgjouren (i dessa fall muntligen). Därför beslöts det att i de fall man 
kunde bekräfta att en ”larmjournal” registrerats i patientens journal, alternativt att det i 
läkaranteckningen stod att patienten omhändertagits som ett ”litet trauma” så fördes det in 
det i tabellen som L (litet trauma) eftersom triageringen av patienten varit denna även om 
röntgenavdelningen i dessa fall inte larmats. 

Patienter som söker lång tid efter traumat  

Under ”skattad triage” skrevs ”övrigt” (Ö) på de patienter som sökte mer än fyra timmar efter 
olyckan trots att de tekniskt sett uppfyllt larmkriterier för ”litet trauma”. Detta på grund av 
antagandet att om patienterna inte uppvisat någon påverkan av vitalparametrar efter fyra 
timmar – trots högenergivåld – är risken för akuta kirurgiska skador liten.  

Val av metod för beräkning av över- samt undertriage 

När det gäller beräkning av över- och undertriage upptäcktes snart att det finns olika 
metoder för att räkna på detta. Metod 1 räknade med 1-sensitivitet (undertriage) och 1-
specificitet (övertriage), där sensitivitet = a/(a+c) och specificitet = d/(b+d) (Tabell 10) [5, 7, 
11, 15]. Metod 2 tittade på hur många patienter i studiepopulationen som hade ett ISS>15 
och inte larmats (undertriage) respektive hur många som hade ett ISS<15 men ändå larmats 
(övertriage) [9]. Metod 3 innebar att man för undertriage tog 1-sensitivitet (undertriage) 
och för övertriage 1-PPV (positivt prediktivt värde), där PPV = a/(a+b) (Tabell 10) [8, 10]. 
Det valdes att i denna studie använda metod 2 då de övriga metoderna skulle påverkas för 
mycket vid beräkning av över- samt undertriage av hästolyckor respektive penetrerade våld, 
då populationerna i dessa grupper var förhållandes små. 

Tabell 20 - termer för beräkning av sensitivitet och specificitet 

 ISS>15 ISS<15 
Litet eller stort traumalarm a b 
Övrigt c d 
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Förslag avseende traumajournalen 

Den nya larmjournalen ter sig bättre än den gamla eftersom man inte riskerar att ta fel 
journal som tidigare när man var tvungen att välja mellan inkomst- och larmjournal. Med 
den nya journalen behöver man bara kryssa i ”litet traumalarm”, ”stort traumalarm” eller 
”inget traumalarm” längst ned i en kryssruta och man kan också ändra ruta vid förändrad 
triagering. Vad gäller larmjournalen föreslås dock en ändrad färg vad gäller ”litet” och 
”stort” trauma – i nuläget är det en mycket liten färgskillnad (orange/röd) och i akuta 
situationer kan det vara svårt att skilja på dessa. Om man istället väljer gul eller en ljusare 
orange för ”litet trauma” vore risken för ihopblandning inte lika stor. Det vore även önskvärt 
med obligatorisk utbildning i hur man använder traumajournalen för sjuksköterskor på 
AKM, med tydliga exempel på vad som menas med respektive ruta.  

Förfining av larmkriterier?  

I ljuset av denna rapport har man tittat närmare på larmkriterier och förbättringar som kan 
göras där. I ”stort traumalarm”-rutan kan det vara bra att klargöra att man med hypotermi 
menar t.ex. en temperatur <35 grader, för att det inte ska bli en subjektiv bedömning från 
fall till fall. Exemplifiering av skademekanismer som utlöser ”litet” traumalarm kan också 
behöva ses över – kanske ska rutan ”övrigt” helt tas bort? Ett förtydligande av hastighet vid 
trafikolyckor vore slutligen inte fel – gäller hastigheten endast avåkning i singelolycka, och 
vad händer om det är frontalkrock med två olika hastigheter eller påkörning bakifrån eller 
från sidan?  

Möjliga framtida studieområden 

Som tidigare nämnts är utgör detta arbete en stor datafil där man kan studera en mängd 
andra saker som denna rapport inte tar upp. Till exempel har det noterats att det möjligen 
kan finnas ett samband vad gäller kontakt med psykiatrin och inblandning i trauma. Filen 
innehåller även ett omfattande material om cykelolyckor för den som är intresserad av att 
forska vidare inom detta område. Naturligtvis kan man också studera enskilda 
triagekriterier noggrannare för att avgöra om de bör ingå i framtida traumajournaler. 
Andra saker att titta närmare på kan vara: åldersfördelning över året, S-etanol i förhållande 
till ISS eller skademekanism, prehospital immobilisering i jämförelse med ISS eller kanske 
observationstid i jämförelse med ISS? 
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Slutsatser 

Resultaten visar på låg följsamhet till “litet larm”-kriterier samtidigt som hästolyckor larmas 
i onödan. Med hjälp av dessa fynd har man kunnat föreslå förbättringar vad gäller 
larmjournalens utformning och även haft möjlighet att peka på viktiga punkter att ta upp 
när det gäller triagering av hästolyckor och penetrerande våld.  Det rekommenderas att man 
understryker att hästolyckor inte slentrianmässigt ska larmas som ”litet trauma”, samt att 
man påtalar vikten av att noggrant följa triagekriterierna i traumajournalen. Vad gäller 
triagering av penetrerande våld är det svårare att uttala sig; det tycks vara en tendens till 
övertriagering men innan man kan överväga att modifiera larmkriterierna bör ytterligare 
studier genomföras. 
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