
Traumavård
Nya Karolinska Solna

Marie Wickman, divisionschef MK1 och Lennart Adamsson, verksamhetschef Trauma-
centrum Karolinska. Trauma en profilverksamhet för Nya Karolinska Solna. En strategisk 
satsning för optimering av framtidens traumavård i ett nationellt perspektiv.

Louis Riddez, överläkare och traumaspecialist ger en samlad bild av traumavården på 
Karolinska Universitetssjukhuset och dess utveckling i regionen. Lovisa Strömmer, docent 
och biträdande överläkare, Akut och Trauma sektionen. Vårdkvalitet på Traumacentrum 
Karolinska. 

Linus Blohmé, överläkare, sektionschef Hybridsalen, Karolinska Universitetssjukhuset 
Framtidens avancerade vård sker i Hybridsalen. Linus ger en överblick och presentation av 
framsteg i nya behandlingsmetoder som kan ske med hjälp av tekniken i en hybridsal. 

Claes-Roland Martling, medicinsk sakkunnig, programkontoret nya Karolinska 
Fördelarna kring traumavården i Nya Karolinska Solna-projektet:
• Större fokusering på traumapatienter när antalet akuta besök planeras att begränsas
 till akutmottagningen 
• Två helikoptrar kan landa samtidigt och intensivvården kommer närmare verksamheten
• Fokuserad vård i tre traumarum med direkt tillgång till 4 operationssalar och en hybridsal
• Ytterligare två hybridsalar byggs i Nya Karolinska Solna
• All radiologisk diagnostik i direkt anslutning till traumarummen

Kapaciteten ökar. Vi får ett snabbare och säkrare omhändertagande, mer distinkt samlad 
kraft ger ökad kvalitet.

Ulf Persson, designansvarig, Skanska ger en aktuell bild av framdriften i byggnationen. 
Presenterar hur långt byggnationen har kommit samt viktiga milstolpar mot färdigställandet.

Karolinska Universitetssjukhuset, seminarium 14/5:

Framtidens traumavård i Stockholm
En samlad profession ger ökad kvalitet för den mest avancerade 
traumavården i Stockholmsregionen. 

Framtidens traumavård är en del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som innebär att 
all vård ska fungera som ett nätverk runt patienten. Detta omfattar både förebyggande insatser, 
klinisk verksamhet, forskning och utbildning och att i större utsträckning erbjuda sammanhållna 
vårdkedjor för kontinuitet och helhet för patienten. En viktig drivkraft i arbetet med att omforma 
och utveckla vården är byggandet av Nya Karolinska Solna.

Tid och plats: Karolinska Universitetssjukhusets Faculty Club, L1:00, Solna
tisdagen den 14 maj kl. 12-15. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs
för lunchtallrik. Utebliven plats debiteras.

OSA på www.karolinska.se/anmalantraumaseminarium senast 7 maj.

Cirka 90 procent av Stockholms traumapatienter förs till Karolinska
Universitetssjukhuset. På Traumacentrum Karolinska finns även ett
samarbete kring vårdkedjor och FoUU med sjukhusen i Västerås,
Eskilstuna, Nyköping, Falun, Gävle, Östersund och Sundsvall,
där telemedicinsk kommunikation underlättar samarbetet.


