
Pressemeddelelse: 

Opgradering af behandlingen af traumepatienter på hospitalerne i Danmark: 
Nyt og avanceret europæisk kursus tilbydes læger og sygeplejersker på 
traumecentrene og akutmodtagelserne  

Som noget helt nyt tilbydes danske læger og sygeplejersker, som modtager og behandler 
svært tilskadekomne traumepatienter, et nyt og særligt avanceret kursus, European Trauma 
Course (ETC). Kurset har fokus på teamledelse og teamarbejde, og i denne uge er et hold af 
24 erfarne læger og sygeplejersker fra hele landet på kursus, hvor nogle af de mest erfarne 
eksperter på området fra Europa underviser. 

Ifølge World Health Organisation (WHO) er traumer en af de største internationale udfordringer 
inden for sundhedsområdet, og i EU skyldes 15 pct. af alle dødsfald for personer under 60 år 
alvorlig tilskadekomst.  

Tilskadekomst er dermed den fjerde hyppigste årsag til for tidlig død i EU med 235.000 døde 
pr. år eller svarende til næsten 600 dødsfald pr. dag i EU som følge af ulykker og 
tilskadekomst. Behandling af traumepatienter er derfor et vigtigt område at prioritere, mener 
Freddy Lippert, repræsentant for ETC i European Resuscitation Council og direktør i Den 
Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden. 
 
- Traumer er årsag til mange dødsfald og svære mén hvert år, selv om Danmark er førende 
inden for traumebehandling. ETC-kurset er et vigtigt skridt mod at give traumepatienter en 
endnu bedre behandling og øge chancerne for, at de overlever. På hospitalerne er der et højt 
fagligt og kvalificeret beredskab til at tage imod patienterne, og de yder en stor og vigtig 
indsats for patienterne hver eneste dag. Dette nye kursus giver mulighed for at træne 
samarbejdet i teamet yderligere og på den måde styrke indsatsen, siger Freddy Lippert. 
 
Ny viden og teamarbejde 
Kurset er udviklet som et tværfagligt kursus med fokus på teamarbejdet, som det sker i 
traumecentre og hospitaler med akutmodtagefunktioner, fortæller Nana Maymann-Holler, der 
er den ledende læge for kurserne i Danmark, og forsætter: 
 
- Kurset bygger på nyeste faglige viden og supplerer med træning af, hvorledes man bedst 
samarbejder i en presset situation, hvor liv skal reddes på kort tid. Kurset består af en lang 
række simulationer, hvor kursister som team skal modtage en svært tilskadekommen patient. 

Traumekirurg fra Tyskland Sebastian Kuhn, der er kursusleder for holdet af undervisere, 
fortæller:  
      
- Jeg er utrolig glad for, at vi nu kan tilbyde kurset i Danmark og på den måde kombinere det 
eksisterende høje niveau af behandling i Danmark med viden fra det europæiske traumekursus 
og eksperter fra andre europæiske lande.  

ETC-kurset supplerer de allerede eksisterende kurser fx, Advanced Trauma Life Support 
(ATLS), Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) Og Advanced Life Support (ALS). I Danmark 
afholdes kurset af Dansk Råd for Genoplivning, som er en del af European Resuscitation 
Council. Etablering af ETC-kurset i Danmark støttes af TrygFonden som led i det strategiske 



samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning. Der er planlagt yderligere to kurser i 2014. 
 
- TrygFonden har igennem mere end 10 år arbejdet med indsatser på akutområdet for at 
medvirke til at styrke alle led i overlevelseskæden. Det har bl.a. handlet om at uddanne 
danskerne i livreddende førstehjælp samt at øge adgangen og kendskabet til hjertestartere. I 
forhold til det professionelle akutberedskab på hospitalerne har vi igennem en længere 
årrække støttet ATCN- og ATLS-kurser. Det er derfor en naturlig forlængelse, at vi nu støtter 
ETC-kurset, som kan kvalificere den akutte behandling yderligere, siger Grethe Thomas, 
projektchef i TrygFonden.  

Fakta om ETC-kurset 
ETC er udviklet af en række store europæiske organisationer, fx European Resuscitation 
Council (ERC – Det europæiske Råd for Genoplivning), European Society of Emergency 
Medicine (Det Europæiske Selskab for Akutmedicin), European Society of Trauma and 
Emergency Surgery (Det Europæiske Selskab for Trauma og Akutkirurgi) og European Society 
of Anaesthesiology (Det Europæiske Selskab for Anæstesiologi). 
 
Tid og sted for kurset 
Kurset holdes torsdag den 31. oktober til lørdag den 2. november på Dansk Institut for 
Medicinsk Simulation på Herlev Hospital, som har helt moderne faciliteter og international 
erfaring med simulationsundervisning. 

Underviserne  
Det er læger fra forskellige specialer, fx akutlæger, kirurger, anæstesilæger og intensivlæger, 
som kommer fra en lang række lande som England, Irland, Tyskland, Rumænien og Ægypten, 
der underviser sammen med danske læger og sygeplejersker. Det er lande hvor ETC-kurserne 
allerede kører fast.  

Kursisterne  
Det er specielt inviterede erfarne læger og sygeplejersker fra hele landet, som får mulighed for 
yderligere at træne samarbejdet med andre kolleger på tværs af specialer og hospitaler. 

 
For yderligere information og kontakt: 

Nana Maymann-Holler, ETC-kursusleder i Danmark og læge  
Tlf.: 3132 1094 

Freddy Lippert, repræsentant for ETC i European Resuscitation Council og direktør i Den 
Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden 
Tlf.: 3116 6827 

Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden 
Tlf.: 4177 9300 

 
Mulighed for at følge kurset og interviewe underviserne: 
Der er mulighed for at følge kurset eller dele af det samt at tale med underviserne. Kontakt 
Merete Kabel på tlf. 2715 7072 



 


