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SAMMANFATTNING 
Introduktion: Användandet av enbart skademarkörskort vid övningar istället för både 

skademarkörskort och skademarkörer har diskuterats eftersom det kan ha en ekonomisk och 

tidsbesparande vinning.  

Syfte: Beskriva och påvisa skillnader och fördelar med enbart skademarkörskort jämfört med 

skademarkörer tillsammans med skademarkörskort vid större övningar.  

Metod: Retroperspektiv analys av insamlad data från övning med enbart skademarkörskort 

jämfördes med övning med både skademarkörskort och skademarkörer. Tid till första 

läkarkontakt och tid till operation jämfördes mellan de olika övningarna.  

Resultat: Av 106 medverkande i de båda övningarna var 33 bedömda som röda, det vill säga i 

behov av omedelbart omhändertagande. Tiden till första läkarkontakt för grupp 1 

(skademarkörskort) 16,5±5,4 minuter och för grupp 2 (skademarkörer) 10,7±13,7 minuter 

(p=0,029). Tiden till operation var för grupp 1 26,5±20,0 minuter och i medel för grupp 2 

66,4±38,8 minuter (p<0,001).  

Slutsats: Användandet av enbart skademarkörskort underskattades tiden till operation medan 

tiden till första läkarkontakt överskattades något. Sannolikt är simuleringskort 

kostnadseffektiva när det gäller att identifiera flöden och processer, men har svagheter gällande 

att efterlikna verkligheten. Både skademarkörskort och skademarkörer har därför sin plats när 

sjukhusens beredskap för masskadeanfall analyseras. 

 

NYCKELORD: Simuleringskort, trauma, skadeutfall, Medevac, Prioritering, Försvarsmakten 
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FÖRKORTNINGAR: 
Akom: Akut och olycksfallsmottaning 

Casevac: Casualty evacuation 

MACSIM – Mass cascualty simulation 

Mascal: mass-casualty incidents.  

Medevac- Medical evacuation  

NISS– New injury severity score 
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BAKGRUND:  
Vid god beredskap inom katastrofmedicin behövs tillgång på väl utbildad och övad personal, 

logistik och väl fungerande ledningsförmåga[1]. Dessa är grundbultar för ett fungerande 

sjukvårdsled. I dagens läge räknar Försvarsmakten med en otydligt övergång från fred till 

skymningsläge där det senare begreppet är ett tillstånd mellan fred och konflikt, och senare till 

krig. Det förväntade skadepanoramat kan därför vara svårt att förutspå. [2] Det ligger därför i 

totalförsvarets intresse att ha en stark civilmilitär samverkan för att gemensamt kunna möta de 

behov som krävs i framtiden.  

Tidigare, innan insatsförsvaret, fanns ett omfattande invasionsförsvar där målet var att försvara 

Sverige mot en yttre fiende. Inom den medicinska kapaciteten rekryterades läkare och 

sjuksköterskor till vidareutbildning efter examen för att passa in i detta invasionsförsvar. Under 

kalla kriget fanns inom Försvarsmakten kapacitet att upprätthålla ett flertal fältsjukhus. Dessa 

fältsjukhus tillsammans med sjukvården skulle ha en kapacitet att kunna ta emot tusentals 

skadade om kriget kom [2].  

De senaste två decennierna är den medicinska förmågan inom Försvarsmakten till stor del 

kopplad till att bistå den svenska utlandsstyrkans verksamhet. Den militära sjukvården i Sverige 

är beroende av högkvalificerad vård i den civila sjukvården vid ett väpnat angrepp. Vid sådana 

angrepp mot nationen kan sjukhusen snabbt bli överbelamrade. Vid modern krigföring används 

i allt större utsträckning vapen som har större verkan, ökad precision och längre räckvidd. 

Därför är ett samspel mellan civila och militära aktörer inom totalförsvarets sjukvårdssystem 

viktigt för att skydda civila sjukhus och samtidigt bibehålla rörlighet i försvarsmaktens 

förmågor. Därför är det viktigt att prioritera vad som ska göras av vem och när. Övningen Liv 

är en del i den civil-militära samverkan för att planera och förutse brister och 

förbättringsmöjligheter inom sjukvården och därmed totalförsvaret i stort[3,4].  

I dagsläget finns en katastrofmedicinsk beredskap som finns för att hälso- och sjukvården ska 

kunna ta hand om skadade och minimera fysiska och psykiska följder som kan ske vid ett större 

skadeutfall[5] . Detta innebär att landstinget ska ha en förmåga att hantera en allvarlig händelse, 

inte enbart ledningsmässigt utan även se till att  det finns utbildad personal med rätt utrustning 

på plats inom en rimlig tid [6].  

Under 2018 genomfördes övningen Liv som var ett samarbete mellan Sahlgrenska sjukhuset 

och Försvarsmakten. Övningen var delvis finansierad utav Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). Det är en av de större katastrofövningarna som gjorts med totalt 500 
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deltagare. Övningen utfördes för att testa olika sjukvårdskapaciteter och för att hitta brister och 

förbättringsmöjligheter. Under genomgången av övningen visade det sig att övningen hade  

flertalet brister i sjukhusets förmåga.  

Under övningen fördes skadade som inkom med helikopter till akutmottagningen. I ett vanligt 

scenario möter en läkare upp på helikopterplattan för direkt avrapportering ifrån 

helikopterpersonal men vid ett större masskadeutfall fördelas resurserna annorlunda genom att 

helikoptern prioriteras för att snabbt lämna och hämta upp fler skadade som ses under bild 1. 

De skadade som inkom markvägen triagerades först på plats vid sjukhuset enligt 

sållningstriagering av ett team från sjukhuset. De skadade sorterades sedan in i olika 

prioriteringsgrader/färger utifrån deras skadepanorama och rådande föreskrifter.   

 

BILD 1: KATASTROFMEDICINSKA ÖVNINGAR I STÖRRE SKALA ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT VI SKA VARA VÄL FÖRBEREDDA OCH KUNNA 
TA EMOT ETT STORT ANTAL SVÅRT SKADADE PATIENTER MED OLIKA TYPER AV SKADOR. HÄR VISAS EN PATIENTÖVERLÄMNING PÅ 
HELIKOPTERPLATTAN UNDER ÖVNINGEN LIV2018.( FOTO FÖRSVARSMAKTEN) 

 

Triageringen innebär en process där de skadade sorteras och prioriteras. Detta har förekommit 
sedan Napoleons tid och introducerades under 50–talet civilt utanför den militära sjukvården 
[7]. Tidigare var syftet att få så många skadade som möjligt snabbt tillbaka ut i strid. Idag 
används triageringen för att kunna ge rätt sjukvård till rätt patient. Triagerings-indelningen 
innefattar, röd, gul, och grön där färgerna representerar prioriteringsordningen under vilken de 
skadade ska omhändertas. Triageringen är konstruerad för att identifiera kriterier som pekar 
mot ett livshotande tillstånd (Hotat luftväg, andning eller cirkulation). Om dessa tecken inte 
fortsätter triageringen till dess att patienten uppfyller ett kriterium som uppfylls och placeras 
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därefter i den triagekategorin[7]. Att omhänderta ett stort antal skadade kräver organisation, 
samverkan och struktur. Det är också viktigt att vara väl förberedd inför olika scenarion. 
Personal som förväntas arbeta på skadeplatser måste utbildas och tränas regelbundet för att 
fungera väl vid insatserna[8].  

Under övningen användes skademarkörer tillsammans med skademarkörskort (MACSIM kort). 

Skademarkörskort innebär en simulering i form av ett kort istället för en riktigt person. På kortet 

står vitalparametrar så som andningsfrekvens, puls, eventuellt blodtryck och typ av skada[9]. 

En simulering kan bara efterlikna verkligheten men är en vedertagen praxis för att skapa 

övningar som är realistiska[10]. Ofta används skademarkörskorten samtidigt med 

skademarkörer.  Det är inte tillräckligt utrett om det går att använda enbart skademarkörskort 

eller vilka olika kombinationer som är möjliga[11]. Övningen använde sig utav NISS värde, 

som är ett klassifikationssystem som används internationellt för att beskriva skadans 

omfattning[12,13].  I teorin skulle simuleringsövningar kunna ersätta fullskaliga övningar med 

både  skademarkörskort och skademarkörer ledande till effektivare användning av både tid och 

kostnader. Det har gjorts vissa studier på området, men det återstår en viss kunskapslucka ifall 

övningar med enbart skademarkörskort efterliknar verkligheten gällande tidsåtgång under 

övningen eller om de riskerar att överskatta ett sjukhus förmåga gällande tiden för patienterna 

att omhändertas och transporteras mellan avdelningar[9].  

 

SYFTE: Syftet med studien är att beskriva och påvisa fördelar och nackdelar med att enbart 

använda skademarkörskort jämfört med skademarkörer tillsammans med skademarkörskort vid 

större masskadeövningar. Detta görs genom att titta på variablerna för tiden till operation, tid 

till första läkarkontakt och ekonomisk vinning. Resultat från studien kan också ge 

beslutsfattarna underlag inför framtida övningar. Arbetet  kommer att beröra delar av övningen 

LIV; genom att utvärdera om det i framtiden kan rättfärdigas att använda skademarkörskorten 

istället för i kombination med både skademarkörskort och skademarkörer.   

 

FRÅGESTÄLLNING:  
Kan simulering med skademarkörskort ersätta fullskaliga övningar med skademarkörer? 
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MATERIAL OCH METOD: Detta är ett en prospektiv självkontrollerad kohortstudie där 

skademarkörskort jämförs med skademarkörer.  

Simuleringsövningen genomfördes 2017 på Sahlgrenska universitetssjukhusets 

akutmottagning i Göteborg med enbart skademarkörskort(Grupp 1) vilken var en övning med 

enbart skademarkörskort. Skademarkörsövningen LIV genomfördes 2018 på samma lokal 

som simuleringsövningen med riktiga personer samt skademarkörskort (Grupp 2). Deltagare i 

övningen var katastrofmedicinska aktörer i Göteborgsregionen: Försvarsmakten 

(Försvarsmedicincentrum), Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin), Västra 

Götalandsregionen (Sahlgrenska universitetssjukhuset), och den civila ambulanssjukvården.  

Övningen genomfördes övningstekniskt med följande scenario: Under en anhörighetsdag på 

Göteborgs Garnison med många närvarande körde en bil genom grindarna vid vakten. Den 

var laddad med sprängmedel och föraren sprängde bilen när den närmade sig deltagarna. 

Överlevande av detta masskadeutfall fördes sedan till Sahlgrenska universitetssjukhuset med 

olika former av transporter. Det innefattade i detta fallet både helikopter och marktransport. 

På helikopterplattan eller utanför ambulanshallen triagerades de skadade framåt i 

sjukvårdskedjan enligt flödesschemat (Bild 2). 

 

BILD 2: FLÖDESSCHEMA 1: FLÖDESSCHEMA IFRÅN ÖVNINGEN GÄLLANDE INKOMST OCH HANTERING PÅ AKUTMOTTAGNINGEN 
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Grupp 1 består av en experimentell uppsättning där 106 validerade simuleringskort 

användes[9]. Det aktuella arbetet fokuserade på de skademarkörskorten med  röd prioritering.  

Grupp 2 använde 106 skademarkörer som sminkades enligt samma uppsättning av 

skademarkörskort i grupp 1 med rödmarkerade skadade. Inhyrda skådespelare (”amputees in 

action”) deltog i övningen med realistiska amputationsskador. Dessa kompletterades med 

frivilliga skademarkörer från försvarsmedicincentrum. Samtliga deltagare sminkades och 

instruerades av övningserfaren personal. Övningsledningen bestod av personal från Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Försvarsmakten. Dessa stod vid definierade 

platser på försvarsmedicincentrum, på helikopterplattan, triagerummet, akutmottagningen, 

och sjukhusledningen. Övningsledningen dokumenterade följande information: 

Variabler: 

Skadetid, transporttid, transportmedel, ankomsttid Sahlgrenska, första kontakt med sjukhusets 

personal, tid vid första läkarkontakt, och tid vid operationsavdelningen registreras för varje 

patient. Den aktuella studien tittade på följande tidsintervall: 

1. Tid till första läkarkontakt 

2. Tid till operation 

Triagenivån dokumenterades under hela patientens resa. Nivåerna var ”röd”, ”gul”, och 

”grön”[14].  

Statistisk analys: 

Skillnader mellan grupp 1 och grupp 2 redovisas som medelvärden ± standardavvikelse; p-

värden för student t-test redovisades. 

 

ETISKT ÖVERVÄGANDE: 

Studien baseras på övningar och inga riktiga patienter används. Däremot stängdes halva 

akutmottagningen av vid Sahlgrenska sjukhuset i samband med övningen, således kunde inte 

de patienter som inkomtill sjukhuset få samma vårdtider som vanligt.  De patienter som 

inkom till akuten informerades om övningen genom skyltar och information i receptionen. Att 

övningen gick på bekostnad av deras vårdtider kan ses som oetiskt, men långsiktigt är syftet 

att personalen ska bli bättre på att hantera kriser, och därmed ökar denna övning kvaliteten på 
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vården i längden. Nyttan med övningen är en optimering av patientomhändertagande vid 

masskadeanfall och anses överväga de potentiella riskerna.  
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RESULTAT:  

Av 106 medverkande i de båda övningarna var 33 bedömt som röda. Figur 1 och figur 2 visar 

tiden till första läkarkontakt respektive tid till operation för alla 33 rödmarkerade skadade i 

grupp 1. Figur 2 och figur 3 visar tiden till första läkarkontakt  respektive tid till operation för 

alla 33 rödmarkerade skadade i grupp 2. Tiden till första läkarkontakt för de 33 rödmarkerade 

skadade i grupp 1 var 16,5±5,4 minuter och i grupp 2 10,7±13,7 minuter, skillnad 5,8 +/, p = 

0,029. Tiden till operation var i grupp 1 26,5±20,0 minuter och i grupp 2 66,4±38,8 minuter, 

skillnad p<0,001(figur 6).  

 

FIGUR 1. HISTOGRAM AV TID TILL FÖRSTA LÄKARKONTAKT I GRUPP 1 FÖR SAMTLIGA ”RÖDA” SKADEMARKÖRSSKORT(N=33). 

 

FIGUR 2. HISTOGRAM AV TID TILL OPERATION I GRUPP 1 FÖR SAMTLIGA ”RÖDA” SKADEMARKÖRSKORT(N=33). 
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FIGUR 3: HISTOGRAM AV TID TILL LÄKARKONTAKT I GRUPP 2 FÖR SAMTLIGA ”RÖDA” SKADEMARKÖRER(N=33).  

 

FIGUR 4: HISTOGRAM AV TID TILL OPERATION I GRUPP 2 FÖR SAMTLIGA ”RÖDA” SKADEMARKÖRER(N=33) 

 

FIGUR 5. LÅDOGRAM AV TID TILL FÖRSTA LÄKARKONTAKT I MINUTER FÖR SAMTLIGA ”RÖDA” SKADADE I GRUPP 1 OCH GRUPP 2 (N=33 

I BÅDA GRUPPERNA).  
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FIGUR 6. LÅDOGRAM AV TID TILL OPERATION I MINUTER FÖR SAMTLIGA ”RÖDA” SKADADE I GRUPP 1 OCH GRUPP 2 (N=33 I BÅDA 

GRUPPERNA). 
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DISKUSSION: 
Det har diskuterats ifall skademarkörskort kan ersätta skademarkörer i form av riktiga personer 
vid masskadeövningar. I den aktuella studien jämfördes dessa två simuleringsformer med 
avseende på två centrala tidsvariabler; tid till första läkarkontakt och tid till operation. Enligt 
resultatet i histogram 2 och histogram 4, det tog längre tid för en skademarkör att hamna på 
operationsrummet än för ett skademarkörskort. Enligt histogram 1 och histogram 2 var tiden 
till första läkarkontakt däremot kortare vid användandet av enbart skademarkörer än med 
skademarkörskort. Resultatet från övningen talar positivt för att enbart använda 
skademarkörskort då en majoritet blev triagerade och omhändertagna på ett korrekt sätt och 
under en kortare tid än när skademarkörer användes. Användandet av enbart 
skademarkörskorten är därför, gällande tidsaspekten mer effektiva än att enbart använda 
skademarkörer [3]. Tidigare studier har visat att vid användandet skademarkörskort kommer 
informationen fram på ett annat sätt än vid användandet av skademarkörer[15,16]. Det går att 
avläsa vitalparametrar direkt på skademarkörskorten, till skillnad från skademarkörer, där 
personalen måste ta blodtryck, andningsfrekvens och puls. Det kan förklara den kortare tiden 
till operation som ses under resultatet, vid användandet av korten. Förmågan att hantera 
masskadesituationer kan överskattas vid utvärdering efter en simulering eftersom fler 
skademarkörskort har blivit omhändertagna på kortare tid jämfört med vad som skulle skett 
med skademarkörer. Det är även möjligt att de övande får en tidsvinst genom att de förflyttar 
flertalet skademarkörskort tillsammans, som exempelvis i hissar eller på britsar, trots att detta 
inte är möjligt i verkligheten. Dessutom tar anamnesen, undersökningen; och kommunikationen 
i trauma-teamet längre tid än med hjälp av skademarkörskorten.  

Det finns även en psykologisk effekt, där sjukvårdspersonal kan skapa en relation till de svårast 
skadade; något som kan förklara den kortare tiden till första läkarkontakt vid användandet av 
skademarkörer. Den effekten kan också göra att de övande omedvetet behåller patienten längre 
på plats; eftersom de behöver mer kommunikation med den skadade. Genom trauma team-
träning kan den effekten minskas, och spridningen i tid till operation dokumenterar mest 
sannolikt snarare utbildningsnivån och samspelet i trauma-teamen än en otydlig 
resursallokering [16].  

Tidigare har andra forskare tittat på över- och under- triagering både innan och efter att nya 
styrdokument inkommit samt vid triagering som är gjord utav narkosläkare och 
ambulanspersonal/prehospitalt[17]. I en norsk studie har det visat sig att graden av triagering 
är olika för olika personalgrupp under triageringen prehospitalt[18]. I de patientfall som 
narkosläkare hade triagerat sjönk antalet övertriagerade kraftigt utan att andelen 
undertriagerade påverkades. En mer gedigen erfarenhetsbank och en högre medicinsk 
kompetens ökar möjligheterna till att bedömningen blir korrekt utförd och att de skadade 
hamnar hos rätt personal på rätt avdelning. Detta kan vara av stor vikt vid ett masskadeutfall; 
då en röd och gul patient kräver stor omsorg omgående i det direkta omhändertagandet 
omgående medan en  grön patient kan få en mindre resurskrävande insats och kan vänta. Vid 
ett snabbt och korrekt omhändertagande av en skadad förbättrar dennes överlevnad och därmed 
utfall i både kortare och på längre sikt[16,19]. En välgjord triagering är därför av stor vikt vid 
inkommandet till akutmottagningen. Gällande skademarkörskorten kan det ta mindre tid att 
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triagera enligt rätt prioritering från början än vad det är med skademarkörer då informationen 
för triagering finns tillgänglig att avläsa ifrån korten.  

TABELL 1: KOSTNADSDRIVANDE POSTER VID SIMULERINGSÖVNING OCH STORSKALIG ÖVNING MED SKADEMARKÖRER 

Simuleringsövning Storskalig övning med skademarkörer 
Skadekort Skadekort 
Arbetstid för övningsledning Arbetstid för övningsledning 
Arbetstid för personal Arbetstid för personal 
 Arbetstid för skademarkörer 
 Smink 
 Medicinteknisk utrustning 
 Medicinsk förbrukningsmateriel 
 Sjuktransportmedel (helikoptrar, ambulanser) 
 Lokaler på sjukhuset 

 

Övningar med skademarkörer som t ex övningen LIV innebär högre kostnader än 
simuleringsövningar, men tillåter betydligt högre detaljnivå[3,9]. På grund av kostnaderna 
relaterade till storskaliga övningar bör dessa inte enbart ses som övningstillfällen för personal, 
utan även som en realistisk ekonomisk simulering av resursbehov för att kunna upprätthålla en 
fungerande beredskap. Den detaljnivån som levereras med storskaliga övningar kan ej 
motiveras utan att ha en fastställd forskningsplan och en väl fungerande datainsamling och 
analysfunktion. Om man har en definierad frågeställning där man tittar på flaskhalsar snarare 
än på tidsintervall kan en övning med skademarkörskort generera värdefull information till en 
betydligt mindre kostnad[11]. Om kostnadseffektiviteten analyseras tillsammans med den 
skillnaden i tidsaspekt som skademarkörskorten uppvisar enligt resultatet i studien så visar det 
på en goda tendenser att kunna användas under storskaliga övningar.  Personal som medverkar 
i en simuleringsövning behöver dock utbildning inom skademarkörskort, hur de fungerar och 
ska handläggas.  En del av personalen anser själva att de inte har tillräckliga kunskaper i hur 
skademarkörskort fungerar, vilket talar emot användning av enbart skademarkörskort utan 
kopplade utbildningsinsatser[3,11].   

Under simuleringsövningen fanns det exempel på skademarkörskort som dödförklarades på 
grund av att det inte fanns någon personal närvarande som skulle ventilera den skadade under 
röntgen[3]. Det är troligt att detta är till följd av att det enbart var ett skademarkörskort som 
negligerades. Det är mindre osannolikt att ett traumateam i verkligheten skulle ha gått ifrån en 
intuberad patient, i detta fall en skademarkör utan att någon övervakade. Detta kan även 
förklara den skillnaden i tid som finns mellan skademarkörskort och skademarkörer. Utifrån 
denna aspekt är användandet av skademarkören bättre då färre patienter skulle dödförklarats 
eftersom det är svårare att försumma en skademarkör än skademarkörskort.  
 
Under övningens gång var det även ett flertal patienter som avled av övningstekniska 
problem[3]. Det är inte helt klarlagt om detta beror på att dessa var skademarkörskort. Det 
som däremot kan utrönas är att numret från skademarkörskorten hade behövts journalföras på 
ett bättre sätt för att inte beblanda de olika korten[3]. Det kan därför anses vara en svaghet i 
simuleringsövningen och arbetet i sig. Det är möjligt att dessa skademarkörskort hade 
överlevt om de fått större tillgänglighet till mer personal.  Därför kan det vara svårt att värdera 
om de avled till följd av personalbrist eller till följd av att de var skademarkörskort.  
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En del av de felkällor som benämns som undvikbara under övningen kan härledas till den 
mänskliga faktorn [3]. Många olika faktorer kan påverka hur en människa eller en grupp agerar 
och fungerar under stress. I anglosaxisk litteratur kan man se benämningar som ”human factors 
training” där olika delar utav viktiga moment simuleras. Kevin Mackway Jones tar i sin bok 
upp schweizer ost-modellen, vilken kan vara användbar för att förklara felen som 
uppkommer[8]. Han hävdar att det sällan är enskilda misstag som gör att patienter avlider utan 
att det är till följd av en mängd händelser. Det kan även anses vara lättare att omhänderta en 
riktig person eftersom det krävs fler involverade [6,13]. Utifrån detta perspektiv är användandet 
av skademarkörer bättre då fler blir involverade och risken för misstag minskar. 

Mackway Jones tar även upp situationsmedvetenhet[8]. Det innebär att vi uppfattar en viss 
situation olika baserat på tidigare information vi har fått genom erfarenheter och distraherande 
faktorer. Omedvetet riskerar vi då att försumma viss information. Även detta talar för att 
skademarkörer skulle vara bättre vid övning. Skademarkörskort är lättare att förbise än riktiga 
patienter. Detta kan ske eftersom personalen inte har samma möjlighet att känna igen den 
skadade vilket gör kommunikationen svårare. Det är därför viktigt vid övningar med 
skademarkörskort att de involverade är medvetna om sin situationsmedvetenhet så att de inte 
av misstag sållar bort information och därmed gör ett mindre effektivt omhändertagande av den 
skadade ledande till ett mindre tidseffektivt omhändertagande.  

Det framkom efter övningen att under vissa fall blandades patienterna ihop eftersom de inte 
kunde se skillnad på korten. I utvärderingen kom det även fram att numren från korten borde 
ha skrivits in i journalen för att kunna undvika misstag. Detta kan även ske i  verkligheten, 
speciellt vid ett större skadeutfall[20]. Detta kan leda till att handläggningstiden för de skadande 
under övningen förlängs. När de involverade tillfrågades efter övningarna så svarade  
majoriteten att de föredrar både skadekort och skademarkörer eftersom det enligt dem 
efterliknade verkligheten mest korrekt[3,9]. Möjligheter till fördjupad forskning finns i 
framtiden och genom att utvärdera skademarkörskortens användning i framtida övningar. 

 

SLUTSATS:  

Analysen av resultaten visar en tydlig skillnad mellan skademarkörskort och skademarkörer 
tidsmässigt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Användandet av skademarkörskorten visar en 
tydlig ekonomisk vinning men har även en tidvinnande aspekt i jämförelse med skademarkörer. 
Dock finns det brister gällande hur verklighetstrogen övningen blir vid användandet av enbart 
skademarkörskort vilket talar för att detta sätt inte är helt optimalt. Skademarkörskort är därför 
enligt vissa variabler tillräckligt effektiva och kostnadseffektiva för att byta ut skademarkörerna 
helt men speglar inte verkligheten lika bra som skademarkörskorten. För att kunna förstå och 
optimera användandet av enbart skademarkörskort krävs flera studier.  

 

 



 17 

 

Tillkännagivande: 

Jag vill tacka Dr. Kristina Lennquist Montán från KI som hjälpt till med att ställa materialet till 
förfogande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Källförteckning: 

1.  Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten (HKV) 2005.  

2.  Katastrofmedicin, Sten Lennqusit upplaga 3, Liber, 2009.  

3.  Rapport övning Liv 2018 – Erfarenheter från Sahlgrenska sjukhuset under 
övning Liv , Kontaktperson Per Örtenwall, Kristina Lennquist Montan.  

4.  Utlandsstyrkan i fredens tjänst – Försvarsmaktens internationella  insatser. 
Försvarsmakten 2006,.  

5.  Handbok preventiv medicin och miljöskydd. Stockholm, Försvarsmakten 2006.  

6.  Katastrofmedicinsk beredskap, Helene Nilsson & Tomas Kristiansson, 
studentlitteratur 2009.  

7.  Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof, Anders Ruter, Helene Nilsson & 
Tore Vikström, Studentlitteratur 2006.  

8.  Major incident medical management and support, Kevin Mackway Jones, 
Blackwell Publishing Ltd 2012.  

9.  Lennquist Montán K, Hreckovski B, Dobson B, Örtenwall P, Montán C, 
Khorram-Manesh A, Lennquist S. Development and evaluation of a new simulation model for 
interactive training of the medical response to major incidents and disasters. Eur J Trauma 
Emerg Surg. 2014 Aug;40(4):429-43.  

10.  Khorram-Manesh A, Berlin J, Carlström E. Two Validated Ways of Improving 
the Ability of Decision-Making in Emergencies; Results from a Literature Review. Bull 
Emerg Trauma. 2016 Oct;4(4):186-196.  

11.  Aylwin C m.fl. Reduction in critical mortality in urban mass casualty inidents: 
analysis of triage, surge and resource use after the London Bombings on July 7. Lancet 
2006;368:2219-25.  

12.  Comparison of Injury Severity Score, New Injury Severity Score, Revised 
Trauma Score and Trauma and Injury Severity Score for Mortality Prediction in Elderly 
Trauma Patients. Javali RH, Krishnamoorthy, Patil A, Srinivasarangan M, Suraj, Sriharsha. 
Indian J Crit Care Med. 2019 Feb;23(2):73-77. doi: 10.5005/jp-journals-10071-23120.  

13.  Baker SP, O’Neill B, Haddon W, Long WB. The Injury severity score: A method 
for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency(NISS/ISS SCORE) 
1974 Mar;14(3):187-96 

 .  

14.  Linder F, Holmberg L, Bjorck M, Juhlin C, Thorbjornsen K, Wisinger J, 
Polleryd P, Eklof H, Mani K. A prospective stepped wedge cohort evaluation of the new 



 19 

national trauma team activation criteria in Sweden - the TRAUMALERT study. Scand J 
Trauma Resusc Emerg Med. 2019 Apr 30;27(1):52.  

15.  Bloch YH m.fl. Distribution of casualties in a mass-casualty incident witht he 
local hospitals in the periphery of a densly popupalted area: lessons learned from the medical 
management of a terrorist attack. Prehosp Disast med 2007;22:186.192.  

16.  K. Lennquist Montán · L. Riddez · S. Lennquist · A. C. Olsberg· H. Lindberg · 
D. Gryth · P. Örtenwall . Assessment of hospital surge capacity using the MACSIM 
simulation system: a pilot study Eur J Trauma Emerg Surg (2017) 43:525–539  

17.  Lossius HM, Langhelle A, Pill - gram-Larsen J, Askvik Lossius T, Søreide E, 
Laake P, et al. Effi - ciency of activation of the trauma team in a Norwegian trauma re - ferral 
centre. Eur J Surg. 2000;166:760-76.  

18.  Rehn M, Eken T, Jorstad Krüger A, Steen PA, Skaga NO, Lossius HM. 
Precision of field triage in patients brought to a trauma cen - tre after introducing trauma team 
activation guidelines. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009;17:1.  

19.  Prehospitalt akut omhändertagande, Charlotta Jande-Waldau & Birgitta Winarve 
Myndigheten vid sammhällsskydd och beredskap, 2013.  

20.  Kamedo. Terrorattackerna i Madrid, Spanien, 2004. KAMEDO-rapport nr. 90, 
2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


