Förord
Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt
Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) publicerades på FLISAs hemsida första
gången oktober 2002 och har reviderats flera gånger sedan dess. Dessa riktlinjer grundar
sig på de arbeten tio-talet ambulansorganisationer gjorde i mitten/slutet av 90-talet. När
en ytterligare revision blev aktuell, kom synpunkter på att vi även skulle modernisera de
bedömningskoder som använts sedan mitten av 90-talet, som en del i mbulanssjukvårdens
kvalitetssäkring.
Arbetet har ägt rum i tre steg, enligt nedan.
Bedömningarna kom att benämnas Prehospitalt Bedömt Tillstånd (PBT) vilket är
ambulanssjukvårdens ”arbetsdiagnos”. Endast tillstånd som kan bedömas prehospitalt får
en egen rubrik och därmed också specifika behandlingsriktlinjer. Vi har också strävat efter
att undvika allt för omfattande användning av ”ospecifika” bedömningar, som inte ger
möjlighet till kvalitetsuppföljningar.
Nästa steg i arbetet har varit att modernisera strukturen i anamnes, undersökning och
bedömning av enskilda PBT. Allt för att vara ett stöd för den prehospitala personalen
inför behandlingen. För patienter med medicinska tillstånd innebär detta att riktlinjerna
följer den enhetlighet som anges i AMLS (Advanced Medical Life Support) – det är dock
inget krav på denna utbildning för att kunna använda metodiken. För patienter som
drabbats av olyckor följer handläggningen den som anges i PHTLS (PreHospital Trauma
Life Support).
Det tredje steget innebär en modernisering av behandlingarna, så långt detta varit möjligt
med hänsyn till rådande terapitraditioner, för att harmonisera med respektive PBT.
För att göra Behandlingsriktlinjerna med lätthanterliga och lättanvända finns
beskrivningar av det basala omhändertagandet för såväl den medicinska patienten i
avsnittet ”Prehospital undersökning och behandling”, som den olycksdrabbade i avsnittet
”Trauma allmänt”. I dessa avsnitt beskrivs det basala omhändertagande som ges till varje
drabbad.
Behandlingsriktlinjerna är avsedda att vara ett stöd för minnet och en utgångspunkt för
ett gott prehospitalt omhändertagande. De är inte avsedda att vara någon lärobok och gör
inte anspråk på att vara heltäckande för alla de sjukdomar och skador som
ambulanssjuksköterskan eller ambulanssjukvårdaren kan komma i kontakt med.
Den initiala bedömningen och triageringen ska som tidigare ske enligt RETTS men
därefter ska en sekundär bedömning göras med målet att fastställa ett PBT med
tillhörande behandlingsanvisningar.
Generellt har generiska beteckningar på läkemedel använts för att ge anvisningarna en
allmän karaktär som långsiktigt förenklar användningen.
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