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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
1 januari – 31 december 2019 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING fram till årsmötet 2019 
Ordförande: Agneta Brandt, Saltsjöbaden 
Vice ordförande: Ola Johansson, Karlskrona 
Sekreterare/ Medlemsansvarig:  Patrik Abrahamsson, Ludvika 
Kassör: Jesper Ståhl, Nacka 
Ledamot: Anne Flodén, Borås 
Suppleanter: Johan Svensson, Halmstad 
 Gunilla Wihlke, Stockholm  

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING efter årsmötet 2019 
Ordförande: Agneta Brandt, Saltsjöbaden 
Vice ordförande: Ola Johansson, Karlskrona 
Sekreterare/Medlemsansvarig:  Patrik Abrahamsson, Ludvika 
Kassör: Jesper Ståhl, Nacka 
Ledamot: Anne Floden, Borås 
Suppleanter: Jerry Lidberg, Karlstad 
 Gunilla Wihlke, Stockholm  

Årsmötet 2019 genomfördes den 29 april på Södersjukhuset i Stockholm. Årsmöteshandlingar 
behandlades genom att dokument mailades till delegater i styrelse och kommitté, redigerades 
efter synpunkter och kommentarer samt fastställdes via godkännande från varje enskild styrel-
semedlem.  
Styrelsen hade ett konstituerande möte efter årsmötet 29/4. 
Under året hade styrelse och kommitté gemensamma telefonmöten vid sex tillfällen.  

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA INFÖR ÅRSMÖTET 2019 
Revisorer: Sandra Stenroth, Eskilstuna (sammankallande) 
 Nina Söderman-Olsson, Husby Rekarne, Suppleant 
Valberedningen: Christian Åslund, Stockholm (sammankallande) 

 Anders Johansson, Vänersborg 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA EFTER ÅRSMÖTET 2019 
Revisorer: Sandra Stenroth, Eskilstuna (sammankallande) 
 Nina Söderman-Olsson, Husby Rekarne, Suppleant 
Valberedningen: Christian Åslund, Stockholm (sammankallande) 

 Anders Johansson, Vänersborg 

MEDLEMSHANTERINGEN 

Under året har medlemshanteringen fortsättningsvisa hanterats via Vårdförbundets speciella 
register ”ROBIN”. Inga medlemsbrev i pappersformat utgick under året, istället fick med-
lemmarna mail  
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. 
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MEDLEMSAVGIFTEN 

Ingen medlemsavgift togs ut under året efter beslut på årsmötet 2015. 

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 är endast till-
gängligt via kodade delar av hemsidan.  
Anmälan till de flesta kurser sker via hemsidan där ekonomiansvarige överskådliga faktura-
underlag.  
Samtliga medlemsanmälningar gick via hemsidan, med länkning av uppgifterna till medlems-
ansvarige som skickade välkomstbrev per mail. 
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. 
 29/11 genomfördes Nätverksmöte för Nationell Traumastrategi i samarbete med Svenska 

Föreningen för Akutkirurgi och Traumatologi (SFAT) och SweTrau.  
Nationellt traumaregister 
Det webbaserade traumaregistret SweTrau fortsatte utvecklas. Gunilla Wihlke traumacentrum 
på Karolinska Universitetssjukhuset är fortsatt aktiv i utvecklingen, som en av tre sjukskö-
terskerepresentanter i styrgruppen.  På registrets hemsida – www.swetrau.se - finns mer in-
formation om hur man kan få ut data.  
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.  

Svenska Traumanätverket 

Det samarbete som RST, Svenska Föreningen för Akutkirurgi och Traumatologi (SFAT) samt 
SweTrau som inleddes 2014, fortsatte under 2017, då namnet ändrades till Svenska Trauman-
ätverket.  
Med anledning av att Socialstyrelsen inte hade möjlighet att driva de frågor som lyfts fram i 
Expertdokumentet från 2015, bestämdes i denna grupp av tre specialistföreningar att försöka 
bilda ett landsomfattande nätverk som kunde driva frågan och visionen vidare. 
Under 2019 genomfördes det fjärde Nätverksmötet vid Universitetssjukhuset i Örebro den 29 
november med följande program: 

 

http://www.trauma.se/
http://www.swetrau.se/
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Del 1 – Återkoppling av pågående projekt 
• Nationella riktlinjer för Trauma CT. Riktlinjerna ska justeras efter en del inkomna 

synpunkter från referensgrupper innan implementering kan ske. Föredragare och projekt-
ledare: Hampus Eklöf, Uppsala 

• Prehospital spinal rörelsebegränsning. Redovisning av implemeteringen inom region-
erna. Föredragare och projektledare: Mattias Wahlborg, Uppsala 

• Nationell traumamanual. Rapport om planerna på att skapa en nationell traumamanual 
efter det projekt som påbörjats i södra regionen. Föredragande: Pär Lindgren, Växjö 

• Säker Trauma – så här långt och framöver. En sammanfattning av den nu genomförda 
traumarevisionen på landets samtliga, traumamottagande sjukhus. Även en blick framåt 
med återföringarna och planerna på att göra en ny revision i framtiden. Föredragande: 
Pelle Gustafson, LÖF 

Del 2 – Forskning och utveckling inom svensk traumatologi 
• Swetrau – vad säger data och hur använder vi den? Presentation av årsrapporten, an-

vändartäthet, de data man får fram och flertalet forskningsrapporter med utgångsläge av 
dagta från registret. Föredragande: Lars Lundberg, Swetrau 

• Hur mår man efter ett trauma? Långtidsuppföljning av traumapatienter som ger upp-
seendeväckande exempel på att alla inte mår så bra trots ett effektivt intitalt omhänderta-
gande. Föredragande: Lisa Strömmer, Stockholm 

• Minst skadad - mest traumatiserad. Intressanta data kring långtidsuppföljda traumapa-
tienter som visade sig vara relativt lindrigt skadade. Föredragande: Anna Granström, 
Stockholm 

• Spelar stort eller litet sjukhus någon roll? Vikten av och svårigheter i vårt land att ge 
de mest skadade den bästa vården i tidigt skede; utan fördröjning och med bästa tänkbara 
kompetens. Föredragande: Eva-Corina Caragounis. Göteborg 

• Paneldebatt. Diskussion kring hur det går för våra patienter och hur vi ska anta 
utmaningarna framöver. Det finns en liten tendens till olika uppfattningar om hur vi 
ska kunna ge alla skadade i vårt land, med stora geografiska områden, där människor 
skadas men där det inte finns traumacentra i närheten.  

• Sammanfattning och hur går vi vidare? Nätverket är enat kring beslutet att vi går vi-
dare med nya möten i syfte att hålla dessa frågor levande och i väntan på ett nationellt 
traumacentrum som tar över samordningen av forskning och utveckling 

Sammanfattningsvis fortsätter nätverket kraftsamla inom professionen och vi kan konstatera 
att trauma fortsatt är en fråga som ligger högt upp på agendan inom de olika sjukvårdsregion-
erna; inte minst tack vare den nationella revisionen under ledning av LÖF. De inledda pro-
jekten har till syfte att skapa nationella kriterier inom olika delområden. Det kan dessutom 
konstateras att aktiva inom traumaområdet ser mycket positivt på nationell samling kring frå-
gan. 
Vid årets nätverksmöte deltog ca 200 kollegor från professionen samt företrädare för LÖF. 
Dagen avslutades med att de tre initiativtagarna (RST, Svensk Föreningen för Traumatologi 
och SweTrau) fick fortsatt mandat att driva frågan vidare inom nätverket.  
Säker Traumavård 
Under året medverkade återigen ett flertal TNCC-instruktörer i LÖF’s (Landstingens Ömsesi-
diga Försäkringsbolag) projekt för Säker Traumavård.  
Under 2019 granskades sjukhusen i Norra sjukvårdsregionen. 
I Styrgruppen representeras RST fortsatt av Ann-Christin Johansson. Ann-Christin har även 
medverkat vid utformning av de praktiska övningsmomenten som ska genomföras inom pro-
jektet. Under året genomfördes 2 styrgruppsmöten. 
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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. Undervisning har under 2019 givits efter den 7:e upplagan. 
37 Grundkurser på följande kursorter:  

Borås Halmstad Helsingborg  Kalmar  Karlstad  
Kiruna Kristianstad Linköping Lund Norrköping 
Mora Sunderbyn Stockholm Trollhättan Varberg 
Visby Västerås Östersund   

5 Instruktörskurser på följande kursorter:  
Linköping Trollhättan Stockholm   

9 Recertkurser på följande kursorter:  
Karlstad Stockholm Lund Visby   

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 vårterminen 2019 genomfördes översättningsarbetet med 
5:e upplagan av ENPC enligt avtal med ENA. Manual, omfattande instuderingsmaterial och 
en helt ny, interaktiv pedagogik som utvärderades mycket positivt av deltagare under höstter-
minens kurser.  
Vårterminen ed 4: 
2 Instruktörskurser på följande kursorter:  

Karlstad Stockholm    
4 Grundkurser på följande kursorter:  

Karlstad Stockholm Västerås Umeå  
Höstterminen ed 5: 
3 Grundkurser på följande kursorter:  

Helsingborg Stockholm Visby   

Kursadministration 
Under 2019 har Clinicum i Region Östergötland ansvarat för kursadministrationen.  
Under höstterminen har RST påbörjat samtal med VGR som önskar sköta administrationen 
för de kurser som kommer att genomföras i VG-regionen. Ansvarig för detta arbete är Anne 
Flodén, Borås och Anders Johansson, Trollhättan. 

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 Anne 
Flodén, som är kontaktperson mellan RST och ENA.  

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 

http://www.ena.com/
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kommitténs ordförande skall vara instruktör och att samtliga delegater i kommittén skall vara 
medlemmar i RST. 
Kommitténs sammansättning under 2019: 

Christian Åhslund, Stockholm; Sammankallande 
Anders Johansson, Trollhättan; TNCC och manualansvarig 
Ann-Christin Johansson, Halmstad; Kurssamordnare 
Mattias Hägerstam; Linköping; ENPC 

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 SAMARBETE 

RST samarbetar med: 

• SSF - Svensk Sjuksköterskeförening sedan 1996 
• Vårdförbundet sedan 1996 
• STN - Society of Trauma Nurses sedan 1996 
• ENA - Emergency Nurses Association sedan 1997 
• SFAT – Svenska Föreningen för Akutkirurgi och Traumatologi sedan 2000 
• SKMF - Svensk Katastrofmedicinsk Förening sedan 2002 
• AKMC – Akut- och Katastrofmedicinskt Centra, Umeå sedan 2002 
• NLA – Norsk Luftambulans i Norge - sedan 2001 
• SKL – Svenska Kommuner och Landsting sedan 2011 
• SweTrau sedan 2012 
• Socialstyrelsen sedan 2013 
• SWESEM – Swedish Society for Emergency Medicin; Akutläkarföreningen sedan 2015 
• LÖF – Landstingens övergripande försäkringsbolag sedan 2014 

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 föreningens valda revisorer som ser till att det blir riktigt gjort 
och följer god redovisningssed. Detsamma gäller föreningens skattedeklaration. 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. 

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.  
Under året fortsatte samarbetet i det nationella nätverk som syftar till professionen tar kom-
mandot när det gäller en nationell traumastrategi. I det jobbet är RST ledande, tillsammans 
med Svensk Förening för Traumatologi och SweTrau.  
RST kommer fortsättningsvis att bidra med kompetens i form av TNCC-instruktörer som 
medverkar i kommande revisioner för en Säker traumavård och i samarbete med LÖF. 
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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. 
Kursverksamheten bedrivs till kostnader som ligger på självkostnadsnivåer för att ge största 
möjliga tillgänglighet till ett rimligt pris. Vid allt fler sjukhus/orter bedrivs specifika regions-
kurser, där instruktörerna utför kursen i sitt ordinarie jobb och sjukhusen står för material och 
lokaler. Detta bidrar till ett mycket lågt kurspris i syfte att öka tillgängligheten för ekonomiskt 
ansträngda landsting/sjukhus.  
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 


	Anders Johansson, Vänersborg

