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Trauma & Katastrofmedicin för AT-läkare – 3 dagar 
 
En kurs där du som deltagare får handfast och konkret handledning i hantering av 
traumalarm och utvecklar vana i rollen som medicinsk ledare av akutteam. Teoretisk 
inlärning och praktisk övning - bli bekväm med att ta emot traumapatienter.  
 
 
KURSENS HUVUDDELAR 
Denna tredagarskurs i trauma och katastrofmedicin är riktad till AT-läkare och nyligen 
legitimerade läkare. Kursen varvar föreläsningar med teoretiska diskussioner och praktiska 
övningar. Fokus ligger på att ge praktiskt användbar kunskap och förståelse om initial 
stabilisering av en skadad patient enligt ABCDE.  
 
Vi diskuterar katastrofmedicinska principer och utmaningar i hur vårt vardagliga arbetssätt 
måste justeras vid stora skadeutfall. Genom fallövningar med tekniskt avancerade 
simulatorer övas deltagarna i att leda ett akutteam och hantera sviktande vitalfunktioner.  
Efter varje simulation ges riktad, konkret och personlig feedback för att varje deltagare ska 
vidareutveckla sina färdigheter. Vi använder riktiga fall och riktig utrustning. Kursen leds av 
kunniga instruktörer med erfarenhet av civil och militär traumakirurgi från både svenska och 
utländska sjukhus.  
 
BEHOVSBESKRIVNING  
Trauma är en stor källa till morbiditet och mortalitet i alla åldersgrupper i alla delar av landet 
och utgör i Sverige den vanligaste dödsorsaken innan 40 års ålder. I Sverige har man 
senaste åren aktivt arbetat med att utveckla och standardisera omhändertagandet av 
traumapatienter, både lokalt och nationellt. I Sverige håller ett modernt traumasystem på att 
växa fram och som på flera håll i landet är det centrerat kring större traumacenter. En sådan 
centralisering är på många sätt positiv för patienten, men skapar stora utmaningar för 
utbildning av personal på mindre sjukhus. Att omhändertaga traumatiskt skadade patienter 
ställer krav på färdigheter och kunskap inom kirurgi, ortopedi, anestesi, fysiologi och 
teamledning. Idag kan inte alla sjukhus erbjuda sina AT-läkare adekvat utbildning och vana 
av större traumalarm.  
 
Parallellt med detta har senaste årens stora händelser, både här i Sverige och ute i Europa, 
visat vikten av att god katastrofmedicinsk beredskap. All vårdpersonal, och då särskilt de 
som arbetar med akut sjukvård i någon form, skall ha god kunskap om principerna bakom 
katastrofmedicinska situationer, hur katastrofmedicinsk sjukvård skiljer sig från den sjukvård 
vi bedriver i vardagen och sin egen roll i dessa scenarion.  
 
Ansvarig läkare skall ha tillräckliga kunskaper, praktiska färdigheter och kompetens i sin 
funktion som teamledare, och förtjänar en möjlighet att vara inövad i och bekväm med sin 
roll. 
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KURSENS MÅL 
Teoretisk inlärning och praktisk övning - bli bekväm med att ta emot traumalarm. Att öka 
deltagarens kunskaper och förståelse för initialt omhändertagande av traumapatienter. Att 
öka deltagarens kunskap och förståelse för katastrofmedicinskt arbete på ett svenskt 
sjukhus. Att öva medicinska färdigheter, kommunikation och teamledarskap. Kursen varvar 
riktade föreläsningar med praktiska förevisningar, praktiska övningar och gruppdiskussioner. 
Stort fokus ligger på övningsscenarion med tekniskt avancerade skademarkörer i 
simulatormiljö där varje kursdeltagare övar komplicerade omhändertaganden och ledning 
av team. Varje deltagare får sedan konstruktiv riktad feedback på övningen där fokus läggs 
på att vidareutveckla sina färdigheter.  
  
KURSTITEL  
Trauma & katastrofmedicin för AT-läkare  
 
MÅLGRUPP  
AT-läkare, Legitimerade läkare, ST-läkare under första delen av specialisttjänstgöring   
 
SPECIALITET  
Kirurgi, Ortopedi, Anestesi, Akutsjukvård 
 
ÖVRIGA YRKESROLLER  
Sjuksköterskor med inriktning akutsjukvård eller kirurgi 
 
FÖRBEREDELSER  
Inga.  
 
INTYG  
Deltagare erhåller kursdiplom. 
 
ANSVARIG FÖR INNEHÅLL  
Carl Jacob Holmberg, ST-läkare Kirurgi, Civil/Militär ST med inriktning trauma 
 
ANMÄLAN 
Anmäl dig på www.medx.se. 
 


