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2014, Hur ska det bli med SM i losstagning i år? Vi har fått frågan från Skadeplats 2014 att
köra ett SM i år igen tillsammans med dem. En del förändringar är på gång. Men det
väsentligaste är att det kommer fler lag som vill tävla. Ett elevlag är på gång . Nu ligger
frågan hos ledningsgruppen om vi ska satsa på detta.
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Vem bestämmer på en
trafikolycka?



Antalet omkomna 2013

Vem bestämmer på en trafikolycka?
Oavsett vilken kategori elever jag har, Räl-B, Räl-A, SMO,
Räinsats eller när jag är ute och föreläser på någon
räddningstjänst så uppkommer ofta den organisatoriska
frågan runt vem som tar besluten på en trafikolycka. Många
brandmän är lite irriterade på att ambulanspersonalen ger
anvisningar om hur uttaget ska se ut, hur
losstagningsarbetet ska se ut osv. Väldigt ofta slutar det
med att trots att man har en drabbad som är ej kritisk men
med misstänkta spinala skador så väljer
ambulanspersonalen ibland att göra ett ”PHTLS uttag”
istället. Så slipper man klippa taket. Detta går helt emot den
utbildning som brandmännen får. Där ska uttaget spegla
den bedömning av skadorna som den drabbade har. Då vet
jag att många väljer att ta ut den drabbade i längdriktningen
genom exempelvis bakrutan eller bakluckan. Bra eller inte,
det får jag ta upp senare men hur ska det vara då? Vem är
bäst på att göra patientbedömningar? Vem är bäst på att
avgöra vilken losstagningsmetod som ska användas?
Konstigt vore det väl om en ur ambulanspersonalen ska
avgöra vilken losstagningsmetod som ska användas? Jag
brukar ofta visa den algoritm som är utgiven av Region
Skånes Prehospitala Centrum som nu finns i reviderad
utgåva version 2 2012. I den framgår tydligt
ansvarsområden. Men givetvis, det bästa är ju om det sker
en bra samverkan mellan parterna.

Transportstyrelsen har precis presenterat de
preliminära siffrorna för antalet omkomna i
trafiken för 2013. Det blev 264 personer. Inte
sedan 50-talet har sifforna varit så låga. Men
antalet omkomna i singelolyckor på motorcykel
ökade kraftigt till 20 personer från 8 året innan.
Antalet kritiskt skadade ökade från 4.433 till
4.681 st.
LOSSTAGNINGSUTBILDNINGEN ÄR
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN
.

Frågan är då varför det har blivit så här? Vad är orsaken till
att vi väljer att göra ett snabbuttag på en ej kritisk drabbad?
Är det ett bättre uttag för den drabbade? Nja, är
brandpersonalen duktiga så brukar det fungera bra. Är det
ett lättare uttag att göra för räddningspersonalen? Nja,
ergonomiskt sett är det ofta förkastliga uttag man ser. Man
blir ibland tvungen att slå knut på sig. Men det går ju fortare
säger då någon. Var den drabbade kritisk? Nej vi hade ju
en ej kritisk drabbad.
Återigen det finns inget svart eller vitt. Gör det uttag som är
bäst för den drabbade och räddningspersonalen. Anpassa
uttaget efter de skador som den drabbade har. Ibland går
det att använda snabbuttag för ej kritiska, ibland går det
inte.

