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Kriterier för Regionalt Traumacentrum
Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2020–00869) november 2020 giltig till december 2022
Utarbetad av Traumasjukvårdssystemets Drift- och utvecklingsgrupp (DUG)

Huvudbudskap
Sahlgrenska sjukhuset (SU/S) och Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (SU/DSBUS) är
traumamottagande sjukhus för Göteborgsregionen och dessutom regionalt Traumacentrum (RTC)
för hela Västra Götalandsregionen (VGR).

På RTC finns resurser och kunskap för att kunna tillhandahålla en total och sammanhåller
vårdkedja utifrån varje aspekt av en skada – från skadeplats till rehabilitering.
Nedan följer de kriterier, indelade i strukturer och processer, som måste finnas på plats för att
uppfylla kraven på ett regionalt traumacentrum.

Som bas för kraven ligger kriterierna för de traumamottagande sjukhusen (TMS). Kriterier för
RTC innebär krav utöver vad som gäller för övriga traumamottagande sjukhus.

Syfte
Tydliggöra regionalt traumacentrums roll och ansvar i traumasjukvårdssystemet samt
nivåstrukturering av verksamheten för en excellent och jämlik traumavård i hela VGR.

Strukturer som ska finnas på plats 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan
• Regional traumajour
• Tillhandahålla ett komplett utbud av specialiteter som ingår i ett universitetssjukhus

traumasjukvård för vuxna och barn, se lokala traumamanualer
• Tillgång till vårdplatser för patienter som ska överföras från TMS till RTC
• Tillgång till operationskapacitet för patienter som behöver opereras/behandlas på RTC
• Traumaansvarig läkare
• Traumakoordinator
• Processägare för den regionala traumaprocessen

Processer som ska fungera på Regionalt Traumacentrum

Vård
• Ansvara för de regionala styrdokumenten
• Regionala arbetssätt och rutiner ska finnas dokumenterade i enlighet med VGR´s

ledningssystem
• Det ska finnas en dokumenterad och kvalitetssäkrad vårdprocess för traumapatienter från

skadeplats, överföring av patient från TMS till RTC och tillbaka, rehabilitering och
utskrivning

• MM- (morbiditets-mortalitets) konferenser ska genomföras regelbundet för att följa upp
verksamheten och återföra kunskap

Kompetensutveckling
• Regional studierektor och regionala traumakoordinatorer för vuxna, barn och prehospital

vård driver utbildningsfrågor inom trauma i VGR
• Säkerställa tillgången på regionala traumautbildningar
• Stödja kunskapsutvecklingen i systemet genom att verka för praktisk kunskapsutveckling

och erfarenhetsutbyte



REGIONAL RIKTLINJE - Kriterier för regionalt traumacentrum 
 

 

Regional riktlinje utarbetas på uppdrag. Riktlinjen fastställs efter avstämning med berörda bland 
regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen 

Övningar 
• Delta i planering, genomförande och utvärdering av regionala och nationella övningar på 

uppdrag av Enheten för säkerhet och beredskap (ESB) 
 

Utveckling 
• Traumaansvarig läkare driver tillsammans med traumaprocessägaren den regionala 

traumaprocessens utveckling genom drift- och utvecklingsgruppen 
• Traumaprocessägaren ansvarar för processledning, dokumentation och återrapportering  
• Traumakoordinatorerna leder det operativa arbetet vid utveckling av 

traumasjukvårdssystemet och leder nätverket för traumakoordinatorer enligt 
arbetsbeskrivning för regionala traumakoordinatorer 

 
Registrering 
• Uppföljning och analys av kvalitet i traumasystemet genom SweTrau 
• Uppföljning och analys av volymer av svårt skadade patienter uppdelade på vuxna och 

barn  
• Arbeta för och stödja en gemensam utveckling av medicinsk dokumentation kring 

traumapatienter där alla registrerar på samma sätt  

Bakgrund 

Regionfullmäktige beslutade den 10 april, 2018 § 74 (RS 2018–01264) att samla traumasjuk-
vården för multitraumatiserade patienter i Västra Götaland till ett fåtal sjukhus där Sahlgrenska 
sjukhuset och Drottning Silvias Barnsjukhus utgör regionala traumacentrum (RTC) och de trauma-
mottagande sjukhusen (TMS) är Kungälvs Sjukhus, Norra Älvsborgs Lasarett, Skaraborgs 
Sjukhus Skövde och Södra Älvsborgs Sjukhus Borås.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om kriterier som ska uppfyllas av de traumamottagande 
sjukhusen (HS 2019–00096). 
 
Enligt handlingsplanen för traumasjukvårdssystemet ska kriterier formuleras för de sjukhus som 
tar emot traumapatienter 

Uppföljning 

Uppföljning sker i samband med uppföljning av verksamhetsplanen en gång per år. 

Innehållsansvarig:  

Erik Johnsson, verksamhetschef Regionalt Traumacentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
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