MRMI
Medical Response to Major Incidents & Disasters
Kurs i primärt omhändertagande och behandling vid masskadesituationer med fokus på
terroristrelaterade scenarier
Tid: Mars 13 - 15, 2019 (Instruktörskurs 12 - 15)
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Organisatör: MRMI Sweden i samverkan med Traumacentrum, Karolinska sjukhuset

Känner du dig fullt säker inför en insats vid en terrorattack?
Risken för terrorattacker har ökat och fortsätter att öka parallellt med utvecklingen i världen. Det här är
händelser som kan inträffa var som helst och när som helst och snabbt ställa sjukvården inför uppgiften att ta
hand om ett mycket stort antal skadade. Det här ställer krav utöver vad som krävs för rutinmässig sjukvård:
• Krav på kunskap om prioritering och behandling av skador som skiljer sig starkt från det fredliga
samhällets panorama (detonations- och splitterskador, skottskador med högenergivapen mot
oskyddade civila, andra former av högenergetiskt våld)
• Krav på användande av förenklade metoder för diagnostik och behandling
• Krav på samordning av resurser med ökade krav på kommunikation och ledning
Behärskar du allt det här? Om svaret på frågan är nej, kanske den här kursen är något för dig.

Kursens design
Kursen är helt interaktiv och varje deltagare tränas i beslutsfattande i sin ordinarie funktion. Alla komponenter
i insatsen tränas simultant för att öva samordning och kommunikation. En förberedande dag med gruppvis
träning följs av två heldagars simuleringsövning med träning i beslutsfattande genom hela insatskedjan.
Kursen baseras på ett avancerat simulerings-system (www.macsim.se) och både scenarier och patientbank är
baserade på verkliga händelser. Internationella experter inom området från flera olika länder deltar som
instruktörer och kursspråk är engelska. Kursen är väl internationellt etablerad (www.mrmi.eu) och är en av de
få kurser av detta slag som vetenskapligt validerats.
Den parallellt arrangerade instruktörskursen är enbart öppen för deltagare som tidigare gått godkänd baskurs.

Deltagaravgifter
Läkare och administrativ personal
Sjuksköterskor
Personal från räddningstjänst och polis
Instruktörskurs, alla kategorier

€
700
500
500
750

Avgiften inkluderar catering och kaffe under kursdagarna. Hotell beställs och betalas av deltagarna. För
svenska deltagare tillkommer moms.

Ansökan
Ansökan görs på formulär som kan laddas ned från hemsidan www.mrmi.eu eller rekvireras från
kurssekretariatet(lennquist@telia.com) och ska vara sekretariatet till handa senast tisdagen 15/1 2019.

