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Vid årsmötet för SFAT annonserades nominering och val av Hedersmedlemmar i SFAT
för år 2020. Valet blev Louis Riddez och Per Örtenwall för utomordentliga insatser för
akutkirurgi och traumatologins utveckling i Sverige. Båda har varit aktiva och
betydelsefulla medlemmar i Traumaföreningen.
Louis Riddez, docent i kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska
Institutet, har gjort viktiga insatser för traumatologin och under de senare åren även för
akutkirurgins utveckling och sammangående med traumatologin. Louis (Ludde) har ett
stort internationellt kontaktnät och har sedan flera år varit Sveriges representant inom
ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery). Ludde har ett stort
praktiskt kunnande inom katastrofmedicin, både som aktivt arbetande läkare i
katastrofdrabbade områden samt vid senare utvärdering av arbetet vid katastrofer
(KAMEDO-rapporter). Ludde har tillsammans med Per startat och drivit DSTC
(Definitive Surgical Trauma Care). Han har gjort stora insatser som föreläsare,
utveckling av bakjoursskola samt som forskare framför allt inom fältet blödning och
blödningschock.
Per Örtenwall, adjungerad professor i kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Sahlgrenska Akademin, har gjort stora insatser för traumatologin, katastrof- och
försvarsmedicin. Inom dessa områden har han verkat med ett stort nationellt och
internationellt nätverk både kliniskt och akademiskt, inte minst genom utbildning inom

området och samverkan mellan olika samhällsaktörer. Per har varit ordförande i
Traumaföreningen och var med och skapade den logotype SFAT nu har. Per har ett stort
engagemang i undervisning och har tillsammans med Ludde bidragit till DSTC-kurserna
i Sverige. Per har dessutom en stor erfarenhet av att administrera och genomföra
kurser och här märks bland annat trauma-, katastrof- och försvarsmedicinska kurser
(DSTC, MRMI, MIMMS, EMBI, Krigskirurgi) både i Sverige, men även internationellt. Pers
akademiska intresse är inriktat på kärlkirurgi och senare på traumatologi, katastrof- och
försvarsmedicin både med traumaspecifika studier och rapporter samt publikationer
kring organisation av trauma-, katastrof- och försvarsmedicinskt arbete.
Både Ludde och Per är med sina insatser för Akutkirurgi och Traumatologi i Sverige och
Internationellt fullvärdiga Hedersmedlemmar och det är med stolthet som SFAT
annonserar detta i samband med årsmötet 2020.

