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Abstract

Aims: To describe the presence of trauma team activation and outcomes of health care interventions

in two trauma team levels.

Background: Trauma is the most common cause of death among Swedish men aged <44 years. 

Every year ca 4500 people in Sweden dies due to trauma. During the 90’s, hospitals in USA 

developed a two level trauma activation algorithm to speed up the initial assessment for the injured 

patients who needed it, and to conserve resources when patients didn’t need to see the full trauma 

team.

Design: This study is a retrospective records audit over trauma team activations during 2 years.

Methods: This study audited trauma team activations through medical records during the period 1/1

2013 - 31/12 2014 on Norrlands university hospital in Umeå, Sweden.

Results: Of all the trauma team activations 35% activated the large trauma team and 65% the small 

trauma team. Average age was 44 years and 61% of the patients were men while 39% were women.

36,3% of the large trauma team activations were in need of anaesthesiological interventions and 1%

of the small trauma team activations. 47,8% was in need of Intensive care of the large trauma team 

activation and 3,5% of the small trauma team activation. 41,6% of the large trauma team activation 

was planned for surgery within the first 24-hours and 4,5 of the small. Mean wardtime was 8,49 

days for the large trauma team activation and 2,86 days for small trauma team activation. Mortality 

for large trauma team activation was 8,8% compared to 1,5 of the small.

Conclusion: This study shows that two levels of trauma team activation can provide a safe and 

appropriate care. More longitudinal and multicenter studies is necessary for increased evidence.

Keywords: trauma team activation, emergency department, anesthesia, triage, NUS.



Abstrakt

Syfte: Att beskriva förekomst av aktiverade traumalarm samt utfall av vårdinsatser i två 

traumalarmsnivåer.

Bakgrund: Trauma är den vanligaste dödsorsaken bland män under 44år i Sverige, totalt avlider ca 

4500 personer per år till följd av trauma. I USA infördes under 90-talet två traumalarmsnivåer för 

att öka patientsäkerheten och spara vårdresurser.

Design: Denna studie är en retrospektiv journalgranskning över traumalarm som inträffat under en 

2 års period.

Metod: Studien granskade aktiverade traumalarm via journaldata från perioden 1/1-2013 t.o.m 

31/12-2014 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. 

Resultat: Av de aktiverade traumalarmen var 35% stora och 65% små. Medelåldern var 44år och 

61% av patienterna var män medan 39% var kvinnor. 36,3% av de stora traumalarmen var i behov 

av narkoskompetens och 1% av de små. 47,8% av de stora traumalarmen var i behov av IVA-vård 

samt 3,5% av de små. 41,6% av stora traumalarm planerades för operation inom 24timmar och 

4,5% av de små. Medelvårdtiden var 8,49 dygn för stora traumalarm och 2,86 dygn för små 

traumalarm. Mortaliteten för stort traumalarm var 8,8% jämfört med 1,5% av de små traumalarmen.

Slutsats:  Denna studie visar på att triagering enligt två traumalarmsnivåer för vuxna kan i hög grad

ge en patientsäker och ändamålsenlig vård. Fler longitudinella och multicenterstudier  i området är 

nödvändigt för ökad evidens

Sökord: traumalarm, traumateam, akutmottagning, anestesi, triage och NUS,
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Bakgrund

En skada har traditionellt blivit definierat som en fysisk skada skapad av akut överföring av energi. 

Denna kan vara mekanisk, termisk, elektrisk, kemisk eller strålning eller av plötslig frånvaro av 

värme eller syre. 2010 avled en av tio i världen tillföljd av en skada (Norton & Kobusingye, 2013). 

Trauma är den vanligaste dödsorsaken bland män under 44år i Sverige, totalt avlider ca 4500 

personer per år till följd av skador. Ungefär 20% av de dödsfall som orsakats av trauman hade 

kunnat förhindras genom snabbare tillgång till kvalificerad vård (Lennquist, 2007).

Patientsäkerhet

För att kunna uppnå en patientsäker vård krävs att alla som är inblandade i vården arbetar utifrån ett

system som gör vården så systematisk och enkel som möjligt under komplexa situationer. Ett 

patientsäkert system ska vara så enkelt som möjligt och i största möjliga mån detaljstyra vården så 

att alla vet vad de ska göra, även vid oväntade situationer (Emanuel et al., 2008). Ett så kallat 

snabbspår är den flödesprocess som har bäst vetenskapligt underlag. Denna flödesprocess ger 

kortare tid till första läkarkontakt och kortare vistelse på akutmottagningen (SBU, 2010).

Traumalarm

Under 1990-talet införde flertalet traumacenter i USA två olika nivåer av traumalarm då de flesta 

patienter som kom in som trauman var relativt oskadda och kunde skickas hem direkt från 

akutmottagningen. Att bara utgå ifrån skademekanismen gav en låg träffsäkerhet och ofta var 

patienterna inte i behov av att träffa narkospersonal och traumakirurger i det initiala 

omhändertagandet (Kouzminova et al. 2009). Istället visar exempelvis Smith, Caldwell och Sugrue 

(2005) att påverkat vitalstatus är en bättre markör för att se vilka som är i behov av ett snabbt 

omhändertagande efter trauma. De beskriver exempelvis att patienter som hade ett initialt blodtryck 

<90mmHg efter trauma i 50% av fallen var i behov av omedelbar kirurgi för att kontrollera 

blödning.

Genom att minska antalet patienter som är i behov att träffa ett stort traumateam så sparar sjukhuset 

pengar både på direkta personalkostnader och kan samtidigt bibehålla en effektiv verksamhet i 

övriga delar av sjukhuset så som exempelvis röntgen, operation och blodcentralen, vilket ger en 

indirekt besparing (Jenkins et al. 2015).
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Det finns dock även nackdelar med att dela upp antalet traumalarm i två nivåer, särskilt på sjukhus 

som inte hanterar större mängder trauman. Detta eftersom antalet larm där hela traumateamet är 

samlat minskar och således får teamet färre tillfällen att öva på samarbete och arbetsflöde (Smith et 

al. 2005). På grund av Sveriges geografiska förutsättningar med stora glesbefolkade områden finns 

inte förutsättningarna för att samla all traumavård på stora traumacenter som i andra mer 

tätbefolkade delar av världen (Lennquist, 2007).

Triage

Triage innebär att sortera och bedöma patienter. Det är ett turordningssystem som baseras på den 

sjuka eller skadade personens medicinska angelägenhetsgrad. Det innebär att personen bedöms 

utifrån sitt hälsotillsånd. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall patienter som söker 

till en akutmottagning snarast bedömas utifrån deras medicinska behov, och att turordningen skall 

byggas på patienternas medicinska tillstånd (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Rapid emergency 

triage and treatment system (RETTS) är ett triagesystem som används av alla landsting i Sverige 

och är ett validerat och bevisat pålitligt verktyg för att upptäcka svårt sjuka patienter inom 

akutsjukvård (Widgren & Jourak, 2008; Widgren, Nilsson & Örtenwall 2009). I sjuksköterskans 

uppgifter vid triagering ingår bedömning, sortering och prioritering enligt lokalt PM. Det vill säga 

exempelvis kontroll av anamnes och vitalparametrar (Västerbottens läns landsting, 2011).

Balansgången mellan över- och undertriagering är viktig. Man måste undvika komplikationer och 

motverka dödsfall samtidigt som man vill undvika onödigt utnyttjande av traumateamet. 

Övertriagering påverkar resursåtgången medan undertriagering har stor effekt på den enskilde 

patienten (Granström et al., 2012). Rehn et al. (2012) beskriver att ett sätt för att minska risken för 

både över- och undertriagering är att låta en läkare vara den som triagerar patienterna.

Kriterier för utlösande av traumalarm

Kriterier på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) för att utlösa traumalarm delas upp i “Händelse”, 

“Skador” och “Vitalstatus”. För att utlösa ett stort traumalarm krävs en händelse tillsammans med 

skador eller påverkat vitalstatus. 

Tabell 1. Kriterier för utlösande av traumalarm

Händelse     Skador
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Fotgängare/cyklist (oskyddad trafikant) 

-kastad från/över eller överkörd av fordon 

-påkörd av fordon > 10 km/tim

Bilist

-medpassagerare död i samma utrymme

-fastklämd i bilen med uttagstid över 20 min 

-högenergivåld (>70 km/tim, >5 dm 

bildeformitet, rollover) 

-utkastad ur krockat fordon

Motorcykelolycka 

> 35km/tim eller separation mc/förare 

Fall pa mer än 5 meter

-Penetrerande våld proximalt om 

knäled/armbåge

-Bäckenfraktur med möjlig instabilitet

-Instabil bröstkorg (flail chest)

-Två eller fler proximala långa 

rörbensfrakturer

-Öppna och nedpressade skallfrakturer

-Ansenlig brännskada (mer än 20% 

delhud/fullhud) 

-Extremitetsförlamning

-Amputation av extremitet proximalt ankel 

eller handled
Vitalstatus      Komplikationer

-Andningsfrekvens under 10 eller över 29

-Systoliskt blodtryck under 90 mm Hg

-GCS under 14 (RLS <3)

-Revised Trauma Score (AF, SBT, GCS) 

eller PTS under 11 (PediatricTS=vikt, 

luftväg, SBT, medvetande, fraktur, 

hudskada)

-Alder under 5 år eller över 55 år

-Sjukdom (hjärta, lungor, koagulopati, DM, 

immunosupprimerad) 

-Graviditet eller extrem fetma

Källa: Öman (red), 2013              

Kouzminova et al. (2009) samt Cherry et al. (2007) anser att kriterierna som american college of 

surgeons committee on trauma har tagit fram är fullt tillräckliga för att identifiera de traumafall som

måste träffa hela traumateamet. De kriterier som de använder är: Systoliskt blodtryck <90mmHg, 

glasgow coma scale <8, påverkad andning eller skottskador i hals/thorax. Shapiro, McCormack och 

Jen (2008) beskriver däremot i sin studie att en sänkning av blodtrycksgränsen från <90mmHg till 

<80mmHg minskade antalet aktiverade traumalarm utan att mortaliteten i gruppen ökade.

Traumateamet

Traumateamet är en bidragande orsak till att tiden förkortas på akutmottagningen genom att rätt 

kompetens är närvarande redan vid det initiala omhändertagandet (Gerigou, Lockey, 2010; Berg et 

al., 2011). Tid till röntgen och operation förkortas och leder till att dödligheten minskar (Gerigou, 

Lockey, 2010). Enligt en publikation av Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 
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Läkaresällskapet är en av de 6 kärnkompetenserna samverkan i team. Något som leder till att 

vårdens kvalité och säkerhet ökar. Man skall kunna samarbeta med olika proffesioner och utföra en 

personcentrerad, säker och evidensbaserad vård (Bergqvist Månsson, 2013).

På Norrlands universitetssjukhus ser traumateamets sammansättning olika ut beroende på om det 

dras ett stort eller ett litet traumalarm. Resursfördelningen ses på bild 1 och bild 2. På bild 3 syns 

arbetsuppgifterna för respektive yrkeskategori.

Bild 1. Resursfördelning “stort traumalarm”         Bild 2. Resursfördelning “litet traumalarm”

Bild 3. Arbetsuppgifter vid traumalarm. Källa: Öman (red), 2013

Vid efterforskning av aktuella studier finns lite beskrivet från Europa och Sverige angående 

traumasjukvård. Sveriges första nationella traumaregister startades så sent som juni 2011.

En tidigare studie på NUS efterfrågade olika nivåer av traumalarm. Författarna såg en stor spridning

i vårdbehov och menar att olika nivåer skulle vara till en fördel (Brander & Eliasson, 2010). Under 
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2013 införde NUS två traumalarmsnivåer, men det har inte gjorts någon studie på hur vårdinsatser 

skiljer sig mellan de två grupperna och i förlängningen om rätt patient får rätt vård.
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Syfte

Syftet är att beskriva förekomst av aktiverade traumalarm samt utfall av vårdinsatser i två 

traumalarmsnivåer hos vuxna.

Hypotes

Stort traumalarm är i behov av vårdinsatser i högre grad än litet traumalarm.

Frågeställningar

- Hur ofta har insatser krävt narkoskompetens?

- Hur ofta har patienterna krävt intensivvård?

- Hur många patienter har planerats för operation under de första 24 timmarna efter trauma?

- Hur förhåller sig ålders och könsfördelningen?

- Hur förhåller sig en 30-dagars mortalitet mellan de två traumalarmsnivåerna?

Metod

Design

Denna studie är en retrospektiv journalgranskning utförd på NUS. under perioden 1 januari 2013 

t.o.m 31 december 2014. 

Datainsamling

Via NUS växel fick författarna tillgång till datum och tid som traumalarm aktiverats. Dessa 

jämfördes mot akutmottagningens mottagningslista i NCS-cross och kunde därmed kopplas till 

specifik patient. Under datainsamlingen avidentifierades och kodades alla registrerade traumalarm 

till T1-T391. Inklusionskriterier för denna studie var att patienten aktiverat någon form av 

traumalarm på NUS under den 2 årsperiod författarna studerat. Exklusitionskriterierna för denna 

studie var patienter under 18 år, detta innefattade 54 patienter och har exkluderats från 

journalgranskningen. Bortfallet är 17 traumalarm där ingen patient kan kopplas mot det aktiverade 

larmet, 5 traumalarm är uppgraderade från litet till stort. Således finns 315 traumalarm som är 

inkluderade för journalgranskning. Det interna bortfallet är beskrivet under respektive rubrik i 
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resultatet. De inkluderade patienterna journalgranskades i akutjournalen och/eller i kirurgjournalen 

utifrån vilken klinik som var ansvarig för traumaomhändertagandet. 

Statistisk analys

Databehandlingen och samtliga beräkningar och grafer är framställt i SPSS version 23. Författarna 

beskriver datan och graferna i procent, medelvärde med och utan standarddeviation och/eller antal. 

För att bedöma signifikans användes T-test gällande vårddygn och Chi-tvåtest för övriga variabler. 

Gränsen för signifikans sattes till p =<0.05.

Etiska aspekter

Denna studie har inte genomgått en etisk granskning men verksamhetschefer för akutmottagningen 

och kirurgcentrum har skriftligen godkänt en journalgranskning. Varje journal är avidentifierad och 

kodad vilket inte kan leda till en koppling för specifik patient.

Resultat

Av de 315 aktiverade traumalarmen så är 158 aktiverade 2013 och 157 aktiverade 2014. 

Fördelningen är 100 små och 58 stora traumalarm för 2013 och 102 små och 55 stora traumalarm 

för 2014. Utslaget över båda åren är det aktiverat litet traumalarm 65% av gångerna och stort 

traumalarm 35%. Det finns ingen signifikant skillnad mellan åren (p=0,756).

  Figur 1. Översikt traumalarm fördelat i månader 2013                     Figur 2. Översikt traumalarm fördelat i månader 2014

Majoriteten av traumalarmsaktiveringar under 2013 och 2014 skedde mellan kl. 12.00 till 17.59, 

44.4 % (n=140). I figur 3 är tiden uppdelad i 4 grupper där frekvensen fördelat i de olika 

tidsgrupperna visas. Totalt antal aktiverade traumalarm är n=315.
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Figur 3. Översikt traumalarm fördelat i tidsgrupper.

Fördelat på bägge åren var andelen män i studien överrepresenterade med 61% (n=192) jämfört 

med 39% kvinnor (n=123). Det fanns en signifikant skillnad i könsfördelningen (p=0,015). De 

inkluderade i studien hade ett åldersintervall på 18-92 år. Figur 4 visar fördelningen mellan män och

kvinnor i de olika traumanivåerna. Medelåldern för män var 44,7 år jämfört med kvinnor som hade 

en medelålder på 42,5 år. Utslaget över hela gruppen var medelåldern 44 år. 

Figur 4. Fördelning mellan könen och traumalarmsnivå.
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I figur 5 visas hur antalet patienter fördelades över åldersspannet. I beräkningen exkluderades

två patienter där reservnummer användes och det inte kunde kopplas till en patient, således ingår 

n=313.

Figur 5. Översikt traumalarm fördelat över ålder.Varje stapel representerar 5 år.

Vårdinsatser

I studien så hade 1% (n=2) av de små traumalarmen behov av narkoskompetens på 

akutmottagningen, jämfört med 36,3% (n=41) av de stora traumalarmen. Det fanns en signifikant 

skillnad mellan behovet av narkoskompetens mellan små och stora traumalarm (p=<0,001).

Tabell 1. Behov av narkoskompetens

Trauma Litet Trauma Stort Totalt
Inget behov av 

narkoskompetens

200 72 272

Krävt insatser av 

narkospersonal

2 41 43

Totalt 202 113 315

Patienter som planerades för operation inom 24 timmar var 4,5% (n=9) av de små traumalarmen 

jämfört med 41,6% (n=47) av de stora traumalarmen. Det innebär en signifikant skillnad 

(p=<0,001). Patienter som krävde intensivvård var 3,5% (n=7) av de små traumalarmen jämfört 

med 47,8% (n=54) av de stora traumalarmen. Det är en signifikant skillnad (p=<0,001).
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Tabell 2. Översikt antal traumalarm som planerats för operation och/eller krävt intensivvård.

Trauma Litet Trauma Stort Totalt
Ingen planerad 

operation inom 24h

193 66 259

Planerad operation 

inom 24h

9 47 56

Inget behov av 

intensivvård

195 59 254

Krävt intensivvård 7 54 61

Antalet vårddygn varierade i studien mellan 0-260 dagar. I beräkningarna inkluderades somatisk 

vårdavdelning. Medelvårdtiden var 2,86 dygn för de små traumalarmen och 8,49 för de stora 

traumalarmen (p=0,023). Av de små traumalarmen kunde 38,6% (n=78) gå hem direkt från 

akutmottagningen. 6,2% (n=7) av de stora traumalarmen gick hem direkt från akutmottagningen. 

Det fanns signifikant skillnad på hemgång mellan de olika traumalarmsnivåerna (p=<0,001).

Tabell 3. Översikt av vårddygn.

Trauma Litet Trauma Stort Totalt
Medelvärde 2,86 8,49 4,88
N 202 113 315
Std. Deviation 7,358 25,437 16,516

Under studiens tvåårsperiod avled totalt 13 st (4,1%) inom 30 dagar efter traumat. Av de små 

traumalarmen avled 1,5% (n=3) och 8,8% (n=10) av de stora traumalarmen. Detta var en signifikant

skillnad (p=0,002). 53,8% (n=7) av de avlidna var 66 år eller äldre. Aldersgrupper för avlidna 

fördelat i traumanivå kan ses i tabell 5.

Tabell 4. Översikt över antalet avlidna inom 30 dagar.

Trauma Litet Trauma Stort Totalt
Ej avliden 199 103 302
Avliden inom 30 dagar 3 10 13
Totalt 202 113 315
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Tabell 5. Aldersfördelning av avlidna.

Trauma litet Trauma stort

Ej avliden Alder 18-30 68 39

31-45 44 24

46-65 56 20

66-100 31 20

Total 199 103

Avliden Alder 18-30 0 2

31-45 0 2

46-65 0 2

66-100 3 4

Total 3 10

Av de små traumalarmen undertriagerades 8.1% (n=18). Dessa patienter krävde antingen insatser av

narkospersonal, intensivvård, operation inom 24h eller avled inom 30 dagar från traumat. 22,1% 

(n=25) fall av de stora traumalarmen övertriagerades, vilket i denna studien räknades som patienter 

som inte krävt vare sig intensivvård, operation inom 24h eller insatser av narkospersonal samt har 

en vårdtid på 1 dygn eller mindre. 

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva förekomst av aktiverade traumalarm hos vuxna samt utfall 

av vårdinsatser i två traumalarmsnivåer. Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad mellan 

de två granskade åren. De patienter som utlöste ett stort traumalarm hade ett större vårdbehov och 

högre mortalitet än de som utlöste ett litet traumalarm.

Denna studie visar att män (61%) drabbades av trauman i en högre grad än kvinnor (39%). Detta 

överensstämmer med Mitchell, Curtis & Fisher (2012) som analyserade registrerade traumalarm 

under en 4 årsperiod i Sydney, Australien. Deras resultat visade att 65% av traumapatienterna var 

män. Detta förklarades av författarna med högre incidens av jobbrelaterade trauman samt fritids- 

och sportolyckor. Medelåldern i denna studie var 44 år. I en tidigare studie om Traumalarm på NUS

(Brander & Eliasson, 2010) som innefattade åren 2008 och 2009 var medelåldern 40,5 år. Detta kan

förklaras genom att den tidigare studien inkluderade barn vilket författarna till denna studie valde 

att exkludera.
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Narkosinsatser krävdes vid 36,3% av de stora traumalarmsaktiveringarna. Med narkosinsatser 

menar författarna sövning eller säkerställande av luftväg. Självklart var narkospersonalen aktiv med

andra sysslor som tex. nålsättning och annan behandling. Detta räknades i studien inte som 

narkoskompetens eller insatser. Av de totalt 202 små traumalarmen krävdes narkosinsatser 2 

gånger, detta till följd av undertriagering och tolkas som att istället för att uppgradera till stort 

traumalarm har personal på akutmottagningen valt att söka narkoskompetens internt och således 

inte störa röntgens verksamhet. I studien planerades 17,8% av de totala traumalarmen för operation 

inom 24 timmar och 19,4% krävde intensivvård. Resultatet visar att 28 personer per år opereras 

akut när ett traumalarm har aktiverats. Socialstyrelsens publikation traumavård vid allvarlig 

händelse (2015) har granskat register som täcker ca. 50% av Sverige. Det visar att 20% av patienter 

som drabbats av ett trauma genomgår en operativ åtgärd. Den visar även att ca 33,3 % vårdas eller 

observeras på en intensivvårdsavdelning. Man skall beakta att rutiner och lokala förutsättningar kan 

skilja sig mellan olika sjukhus i Sverige. Således är resultatets överförbarhet begränsad.

Av de små traumalarmen kunde 38,6% återgå till hemmet direkt från akutmottagningen och av de 

stora traumalarmen 6,2%. Vilket är i linje med Jenkins et al (2015) studie från Storbritannien som 

beskriver att 39,7% av de små traumalarmen kunde återgå till hemmet och 7,1% av de stora. 

Enligt resultatet är mortaliteten för stora traumalarm relativt jämnt fördelat i åldergrupperna <65år 

men gruppen med patienter >66år är överrepresenterade. Av de avlidna i gruppen små traumalarm 

var alla över 66 år, även Newgard et al (2015) & Holzman et al (2015) beskriver att äldre är de som 

lider störst risk att skadas allvarligt även vid lågenergivåld.  Av de registrerade patienterna i studien 

avled totalt 4,1 % inom 30 dagar i båda traumalarmsnivåerna och enligt publikationen Traumavård 

vid allvarlig händelse (2015) är mortaliteten, sett över 50% av Sverige, vid ett traumalarm 5% inom 

30 dagar. Holzman et al. (2015) visar vidare på att äldre patienter i Västerbotten får lägre prioritet 

och får vänta längre på bilddiagnostik och har ökad risk för mortalitet, således finns det 

förbättringspotential för att fånga upp äldre patienter som utsatts för trauma. Brown et al. (2015) 

beskriver i sin studie att ett enkelt kriterium för att minska risken för undertriagering av äldre 

patienter och samtidigt inte öka övertriageringen lika mycket är att ändra den lägsta gränsen för 

systoliskt blodtryck från <90mmHg till <110mmHg. Enligt Öman (2013) räknas bland annat äldre 

(>55år) som en komplikation, även koagulopati och systemsjukdomar, någonting som den 

sjuksköterska som utlöser ett traumalarm ska ha i beaktande vid val av traumalarmsnivå. Kohn et al.

(2004) beskriver dock i sin studie att det kriterium som ökade övertriageringen mest utan att minska

undertriageringen nämnvärt är att lägga till ålder >65år  som kriterie för utlösande av traumalarm. 
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Jenkins et al. (2015) påvisar att den vanligaste patientkategorin som undertriagerades är äldre som 

drabbats av lågenergivåld, exempelvis fall från stående. 

Rehn et al. (2009) visar i sin studie på att resultatet av triageringen beror till stor del på vilken 

medicinsk kompetens som den som utför triageringen har. I studien hade de “paramedics” som 

ingick en högre övertriagering samt undertriagering än vad anestesiologer som triagerade 

prehospitalt presterade. Plaisier et al. (1998) beskriver i sin studie vikten av att ha adekvata 

triageringskriterier samt att det är viktigt att fortlöpande utvärdera samt förändra 

triageringskriterierna om det är nödvändigt samt att utbilda personalen i triagering. 

Även om klinisk bedömning av akuta vårdbehov är svårt och komplext bör målet med 

vårdinsatserna vid trauma vara ändamålsenliga. Ändamålsenlighet definieras som att rätt vårdgivare

på rätt plats, ger rätt behandling vid rätt tidpunkt. Med icke ändamålsenligt vårdnyttjande menas att 

hälso- och sjukvårdens resurser underutnyttjas t ex undertriagering vilket leder till försämrad 

patientsäkerhet eller överutnyttjas t ex övertriagering vilket leder till ökade omkostnader för 

verksamheten (Beillon, 2010). Vår studie visar på att både undertriagering och övertriagering 

förekommer. Risker som uppkommer när patienter tilldelas för låg vårdnivå är att drabbas av 

funktionsnedsättning, lidande eller död samt löper ökad risk för återinsjuknande och 

återinskrivning. Överutnyttjande av hälso- och sjukvård kan leda till att patienter som behöver vård 

får förlängd väntetid. Konsekvenserna av undernyttjande kan på sikt få samhällsekonomiska, 

mänskliga och sociala följder (Payne, 1987). I jämförelse med andra studier verkar 

triageringskriterierna till litet eller stort trauma vid NUS  vara adekvata då de resulterar i en 

undertriagering på 8.1% och övertriagering på 22.1%. Flertalet studier (Jenkins et al., 2015;  

Newgard et al., 2013; Plaisier et al., 1998 & van Laarhoven, Lansink, van Heijl, Lichtveld & 

Leenen, 2014) visar att för att hålla undertriageringen på rimlig nivå (5%-10%) krävs en 

övertriagering på ca 30%-50%. Undertriagering i denna studie har räknats ut genom att kontrollera 

vilka patienter i gruppen små traumalarm som krävt antingen operation inom 24 timmar, insatser av 

narkospersonal eller intensivvård. Övertriageringen har räknats ut genom att kontrollera vilka 

patienter i stora traumalarmsgruppen som inte krävt operation inom 24 timmar, insatser av 

narkospersonal eller intensivvård samt har en vårdtid på ett dygn eller kortare. Detta sätt skiljer sig 

från de internationella studierna då de oftast använder sig av injury severity score (ISS), någonting 

som författarna ej kunde tillämpa på grund av bristande dokumentation. Således kan  resultatet i 

denna studie skilja sig från det resultat som en granskning av ISS ger och bör tolkas med 

försiktighet. Jenkins et al. (2015) menar att aktivering av ett stort traumateam är både tidskrävande 
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och stör den ordinarie verksamheten för personalen som är inblandad. Underaktivering av 

traumaresurser kan leda till sämre vård av patienten. I en tid där vården styrs av besparingar och 

lean-produktion är två nivåer av traumalarmsaktivering det lämpligaste sättet att hantera traumalarm

i Storbritannien. 

Metoddiskussion

En styrka med att genomföra en retrospektiv journalgranskning är att författarna inte har haft 

möjlighet att påverka datainsamlingen när den redan finns dokumenterad av vårdpersonal. 

Svagheten är att i vissa fall har det varit bristande dokumentation i traumajournalen på 

akutmottagningen, det har författarna löst genom att läsa inläggningsanteckning på respektive klinik

för att minska risken för databortfall. I studien finns ett antal traumalarm där ingen patient har 

registrerats på akutmottagningen. Om detta är felaktiverade traumalarm eller om akutmottagningen 

inte har registrerat patienten i mottagningslistan vet inte författarna och det kan alltså finnas ett 

flertal patienter som utlöst traumalarm men som inte är granskade i denna studie.

Inga manuella uträkningar är gjorda, utan all data är beräknad i SPSS. Insamlingen har skett med 

båda författarna fysiskt närvarande vilket minskar risken för bias, således är datan reliabel. I 17 fall 

hittades ingen patient som hörde till det aktiverade traumalarmet, detta kan bero på att patienten inte

har blivit registrerad på akutmottagningen eller att traumalarmet är feldraget, det vill säga någon har

tryckt på traumalarmsknappen på akutmottagningen utan att någon patient har behövt 

traumaomhändertagande. Dessa larm ingår i beräkningarna av statistiken för tider, datum och 

larmnivåer då personalen har samlats på akuten och således påverkat ordinarie verksamhet. 

Författarna har tillsammans med statistiker och handledare diskuterat och genomfört studien.

Slutsats

Denna studie visar på att triagering enligt två traumalarmsnivåer för vuxna kan i hög grad ge en 

patientsäker och ändamålsenlig vård. Fler longitudinella och multicenterstudier i området är 

nödvändigt för ökad evidens

Kliniska implikationer

Studien visar på vikten av att kliniskt lyfta fram risken för att äldre traumapatienter undertriageras i 

traumanivå.
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