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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING fram till årsmötet 2014 

Ordförande: Agneta Brandt, Stockholm 

Vice ordförande: Ola Johansson, Karlskrona 

Sekreterare/ Medlemsansvarig:  Patrik Abrahamsson, Ludvika 

Kassör: Jesper Ståhl, Nacka 

Ledamot: Andreas Åström, Strängnäs 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING efter årsmötet 2014 
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Styrelsen hade under året två protokollförda telefonmöten 11/2 och 4/9 samt ett protokollfört 

fysiskt möte 5/12.  Återkommande ärenden som stämdes av var ekonomiläget och kursverk-

samheten. 

Årsmötet 2014 genomfördes 14/3 i samband med en instruktörsdag på Practicum vid Univer-

sitetssjukhuset i Lund. Årsmöteshandlingarna behandlades genom att dokument mailades till 

delegater i styrelse och kommitté, redigerades efter synpunkter och kommentarer samt fast-

ställdes via godkännande från varje enskild styrelsemedlem.  

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA INFÖR ÅRSMÖTET 2014 

Revisorer: Sandra Stenroth, Eskilstuna (sammankallande) 

 Nina Söderman-Olsson, Husby Rekarne, Suppleant 

Valberedningen: Christian Åslund, Stockholm (sammankallande) 

 Anders Johansson, Vänersborg 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA EFTER ÅRSMÖTET 2014 

Revisorer: Sandra Stenroth, Eskilstuna (sammankallande) 

 Nina Söderman-Olsson, Husby Rekarne, Suppleant 

Valberedningen: Christian Åslund, Stockholm (sammankallande) 

 Anders Johansson, Vänersborg 
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MEDLEMSHANTERINGEN 

Under året har medlemshanteringen fortsättningsvisa hanterats via Vårdförbundets speciella 

register ”ROBIN”. Avtalet innebär att Vårdförbundet skickar ut medlemsbrev en gång per år 

(i januari). Vårdförbundet tar in medlemsavgiften och betalar det till RST med jämna mellan-

rum. De medlemmar som inkommer under året, får välkomstbrevet direkt från RST och beta-

lar in medlemsavgiften till RST:s plusgirokonto. 

Medlemsansvarig i styrelsen var under året Patrik Abrahamsson.  

Information om att bli medlem görs till största delen i samband med genomförande av kurser-

na TNCC resp. ENPC samt på de konferenser och mässor där vi deltar. 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Årsavgiften var oförändrat 200 SEK under året. 

INFORMATIONS- och KONGRESSVERKSAMHET 

Websidan 

Under året har hemsidan www.trauma.se fortsatt fokuserat på information och kunskapsut-

veckling. Informationen till instruktörer och kursledare inom TNCC och ENPC uppdaterades 

och är endast tillgängligt via kodade delar av hemsidan.  

Samtliga medlemsanmälningar gick via hemsidan, med länkning av uppgifterna till medlems-

ansvarige som skickat bekräftelsemail med uppgifter om inbetalning av medlemsavgiften. 

Deltagande i kongresser/möten 

RST deltog under året vid följande konferens för att visa vår verksamhet och medverka i de-

batten för fortsatt nationell vårdutveckling inom trauma. 

 25-26 september och Nordic Trauma 

Nationellt traumaregister 

Det nya webbaserade traumaregistret SweTrau fortsatte utvecklas. Gunilla Wihlke från Akut- 

och Traumasektionen på Karolinska Universitetssjukhuset är fortsatt aktiv i utvecklingen, som 

en av två sjuksköterskerepresentanter i styrgruppen.  På registrets hemsida – www.swetrrau.se 

-  finns statistik för 2013.  

Registrets syfte är:  

 att monitorera traumapatienternas vårdkedja för att identifiera svagheter och styrkor 

både vad gäller patientkategorier, upptagningsområden och enskilda sjukhus. 

 att ha fokus på slutenvårdsbehandling av svåra traumata 

 att innehålla en prehospital komponent samt ha ett posthospitalt perspektiv inklusive 

rehabilitering och slutgiltiga behandlingsresultat 

 att vara rikstäckande 

 att öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, en viktig dimension av patient-

säkerheten 

 att utgöra underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier 

Analys/återkoppling skall ske elektroniskt där deltagande centra har direkt tillgång till egna 

och kollektivets samlade data.  

Nationell strategi för trauma 

I februari 2011 deltog RST, som enda sjuksköterskeorganisation, i en första briefing att skapa 

en nationell strategi för en väl fungerande traumavård oavsett sjukhusnivå. 

http://www.trauma.se/
http://www.swetrrau.se/
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Under hösten 2013 inbjöds RST att medverka i en expertgrupp i det projekt som Socialstyrel-

sen startade och som är ett regeringsuppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för 

traumavård. 

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavår-

den inom hälso- och sjukvården. Planeringsunderlaget ska stödja landstingens arbete med att 

upprätta planer för traumavården och en beredskap för att kunna omhänderta ett större antal 

svårt skadade vid en allvarlig händelse i Sverige.  

I uppdraget ingår det att kartlägga landstingens förmåga till traumavård och vilka förutsätt-

ningar som finns för samverkan mellan landstingen och på nationell nivå. I uppdraget ingår 

även att beskriva strategiska vägval bland annat för att kunna möta framtida krav på medi-

cinsk kompetens.  

Uppdraget ska genomföras i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och med övriga relevanta aktörer. Social-

styrelsen ska redovisa uppdraget i en delrapport senast den 1 juni 2014, och slutredovisa upp-

draget till regeringen senast den 1 juni 2015.  

Socialstyrelsen har etablerat en arbetsgrupp för projektet som består av sakkunniga utredare, 

medicinsk sakkunnig, statistiker, kommunikatör och juridiskt stöd. Till projektet kommer So-

cialstyrelsen använda ledande experter inom traumavård med särskild kompetens från svensk- 

och internnationell hälso- och sjukvård. Medverkan som expertstöd och omkostnader under 

uppdraget ersätts av Socialstyrelsen. Experterna som knyts till det aktuella traumauppdragets 

förväntas att bidra med sin kunskap och sina erfarenheter i utredningen. Uppdragets omfatt-

ning och utförande ska ske i enlighet med regeringsuppdraget och projektplanen.  

Representanter för RST i denna expertgrupp hos Socialstyrelsen är Gunilla Wihlke och Ag-

neta Brandt. 

En arbetsgrupp bildades 2014 med fokus på intrahospital organisation. Syftet var att skapa ett 

underlag till regeringsunderlaget. Arbetsgruppen träffades vid 8 tillfällen. Slutdokumentet 

lämnades till Socialstyrelsen i januari 2015.  

Den 3/12 hölls ett tvärprofessionellt möte med representanter från flera riksföreningar och 

Svensk Sjuksköterskeförening. Mötet förbereddes av RST och hölls tillsammans med repre-

sentanter för Socialstyrelsen. Mötet byggde på patientfall och deltagarna fick frågor som be-

svarades med mentometerknappar för en interaktiv genomgång av kompetens, resurser och 

kvalitetsarbete. Synpunkter och åsikter sammanställdes av Gunilla Wihlke och Agneta Brandt 

i form av en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) vilken överlämnades till 

Socialstyrelsen som kommer att använda materialet i det fortsatta arbetet med nationell trau-

mastrategi. 

Samverkan med Svensk Förening för Traumatologi och SweTrau 

I december 2013 blev RST även kontaktade av Svensk Förening för Traumatologi (SFT) och 

SweTrau i syfte att verka tillsammans för att få fram konkreta uppgifter om dagens nivå av 

utbildning, organisation och traumaregistrering på svenska sjukhus.  

Ett första möte genomfördes 8/1 2014. Där togs beslut att göra en enkät angående traumaut-

bildning, teamövningar och kvalitetsregisteranvändning på svenska universitetssjukhus och 

övriga akutsjukhus. Denna enkät skickades ut till 60 sjukhus i februari och sammanställdes. 

Svar inkom från 7 universitetssjukhus och 38 akutsjukhus. Resultatet redovisades på ett ge-

mensamt möte mellan RST, SweTrau och SFT den 28/4 

De tre föreningarna tog ett beslut att vi i framtiden ska samarbete med kommande Traumada-

gar och även jobbet med utveckling av den nationella traumastrategin. 
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Säker Traumavård 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) har initierat ett projekt för Säker trauma-

vård, i samverkan med bl.a. RST. Syftet med projektet är att minska morbiditet och mortalitet 

vid trauma. Genom självvärdering, revision och förbättringsarbete arbetar projektet för en 

förbättrad kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård. I Styrgruppen representeras RST av 

Ann-Christin Johansson, som medverkat vid 3 styrgruppsmöten under 2014. Ann-Christin har 

även medverkat vid utformning av de praktiska övningsmomenten som ska genomföras inom 

projektet. En första revision genomfördes under 2014, där 4 TNCC-instruktörer från RST var 

delaktiga. 

STIPENDIER 

Inga stipendier utdelade under 2014. Två ansökningar inkom, men ingen av de som sökt har 

svarat på mailkontakt. 

KURSVERKSAMHETEN 

TNCC – Trauma Nursing Core Course 

RST har enligt avtal med ENA (Emergency Nurses Association) i USA, mandat att genom-

föra TNCC-kurser i Sverige.  

Under 2014 genomfördes: 

29 Grundkurser (provider) 

11  Recertkurser 

2   Instruktörskurser 

På följande kursorter: Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Linköping, Lund, Mora, 

Stockholm, Trollhättan, Varberg, Visby, Västerås och Umeå. 

Uppgradering av TNCC till 7:e upplagan: Översättning och en första korrekturläsning genom-

fördes under 2014. Den 5/12 genomfördes en uppgraderingsdag, då 56 instruktörer medver-

kade. Efter den dagen gjordes ytterligare korrekturläsning och de nya kurserna startar fr.o.m. 

våren 2015 med reviderad manual. 

ENPC – Emergency Nursing Pediatric Course 

RST har enligt avtal med ENA (Emergency Nurses Association) i USA, mandat att genom-

föra ENPC-kurser i Sverige.  

Under 2013 genomfördes: 

5 Grundkurser (provider) Två enligt upplaga 3 och tre efter uppgradering till upplaga 4. 

På följande kursorter: Kiruna, Lund och Stockholm 

Uppgradering av ENPC till 4:e upplagan: Uppdateringen helt klar under hösten 2014. Den 

19/9 genomfördes en uppgraderingsdag, då 12 instruktörer medverkade.  

Ansvarig för manualer var fortsatt Anders Johansson och manualer beställdes via mailadres-

sen timmervik@hotmail.se  

Internationella kurskontakter 

ENA informerade om nya och ändrade kursrutiner via sin hemsida www.ena.com och länken 

Course Bytes. Övrig kommunikation mellan ENA och RST har i huvudsak skett via Andreas 

Åström, som är kontaktperson mellan RST och ENA.  

 

 

mailto:timmervik@hotmail.se
http://www.ena.com/
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Kommitté för TNCC och ENPC 

Enligt gällande samarbetsavtal med ENA, är det ett krav att RST har en nationell kommitté 

som – tillsammans med styrelsen – har det övergripande ansvaret för att kurserna bedrivs en-

ligt fastställt regelverk och angivna kvalitetskrav för TNCC och ENPC. Kravet är vidare att 

kommitténs ordförande skall vara instruktör och att samtliga delegater i kommittén skall vara 

medlemmar i RST. 

Kommitténs sammansättning under 2014: 

Christian Åhslund, Stockholm; Sammankallande 

Anders Johansson, Trollhättan; TNCC och manualansvarig 

Andreas Åström, Strängnäs; Kontaktperson för ENA 

Ann-Christin Johansson, Halmstad; Kurssamordnare 

Maria Nordin, Stockholm; ENPC 

Johan Svensson, Halmstad; Informationsansvarig 

Organisation av kursverksamheten 

Traumakommittén och styrelsen har planerat, genomfört och utvärderat kursverksamheten 

under året. Rutiner och regelverk har kontrollerats enligt direktiv från ENA. Tydliga instrukt-

ioner utvärderas och revideras ständigt.  

All information, kursmaterial, bilder, filmer etc. som berör kursverksamheten har publicerats 

via kodade delar av hemsidan till kursledare och instruktörer. 

NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT ARBETE 

RST samarbetar med: 

 SSF - Svensk Sjuksköterskeförening sedan 1996 

 Vårdförbundet sedan 1996 

 STN - Society of Trauma Nurses sedan 1996 

 ENA - Emergency Nurses Association sedan 1997 

 Svensk Förening för Traumatologi sedan 2000 

 Svensk Katastrofmedicinsk Förening sedan 2002 

 AKMC – Akut- och Katastrofmedicinskt Centra, Umeå sedan 2002 

 NLA – Norsk Luftambulans som driver TNCC-utbildningen i Norge - sedan 2001 

 SKL – Svenska Kommuner och Landsting sedan 2011 

 SweTrau sedan 2012 

 LÖF – Landstingens övergripande försäkringsbolag sedan 2014 

RUTINER FÖR EKONOMI OCH RÄKENSKAPER 

Eftersom föreningens ekonomiansvarige (kassör) har såväl formell som reell kompetens att 

sköta bokföring och bistå i bokslutsarbete sköts detta löpande internt i föreningen. Bokslutet 

sammanställs i samverkan med utomstående revisor som ser till att det blir riktigt gjort och 

följer god redovisningssed. Detsamma gäller föreningens skattedeklaration. De program som 

används för all bokföring och även bokslut är vedertagna program som används av ett flertal 

företag och redovisningsbyråer nationellt. Programmen uppdateras regelbundet och all data 

som registreras kopieras regelbundet till både interna och externa back-up system så att de lätt 

kan återskapas i händelse av datorhaveri. 

Ett nytt lönehanteringssystem introducerades under året. Syftet är att denna funktion ska för-

enkla arbetet med ersättning till aktiva instruktörer. I samband med detta bytte även RST 

bank. 
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Under 2014 har aktiviteter påbörjats för att förenkla lönehantering i samband med kurser. 

Detta kommer fortsättningsvis att färdigställas till fasta rutiner. 

SAMMANFATTANDE BILD  

Föreningens verksamhet har i huvudsak fokus på kursverksamheten, varför det mest omfat-

tande arbetet har varit att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra föreningens två kurser; TNCC 

och ENPC.  

Vi kan fortsatt konstatera att det saknas motsvarigheter till ENPC i den sjukhusbundna 

svenska hälso- och sjukvården, vilket gör att RST kan bidra till utveckling av barnakutsjuk-

vården på ett bra sätt och med hjälp av en fokuserad och systematisk utbildning av hög kvali-

tet. 

Ekonomin är god i föreningen och vi kommer fortsatt att bedriva ett fokuserat arbete med 

kompetensutveckling på våra svenska sjukhus som tar hand om och vårdar akut skadade pati-

enter samt svårt sjuka barn. Kursverksamheten bedrivs till kostnader som ligger på självkost-

nadsnivåer för att ge största möjliga tillgänglighet till ett rimligt pris.  

I syfte att skapa stimulans till våra medlemmar att söka kontakt med andra kliniker världen 

över och bygga nätverk inom traumavården, fortsatte föreningen att erbjuda resestipendierna 

under året.  

RST tar även på stort allvar att få medverka i utformning av en ”Svensk Traumastrategi” samt 

”Säker Traumavård” och ser fram emot att få bidra med kunskap och kreativitet i dessa båda 

projekt. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar för det förtroendefulla styrelse-

uppdraget inom Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma. 

 

Styrelsen genom Agneta Brandt 


