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OBS: Samma larmkriterier gäller båda sjukhusen men sammansättningen av
traumateamen varierar på de olika sjukhusen. Skillnader i rutiner mellan sjukhusen
anges med CLV alternativt LL.

Rött traumalarm
1. Larma via larmtablån. Välj ”Traumalarm akut” eller ”Traumalarm 10
minuter”.
2. Kalla på akutmottagningens traumapersonal
CLV: Allanrop 0090
LL: Meddela akutpersonal på expeditionen
3. CLV: Dagtid vardagar larmas kurator på telefon 7360.
4. CLV: Förvarna eventuellt röntgen, kemlab och andra aktuella enheter på
sjukhuset. Detta görs efter besked av teamledaren.

5. LL: Röntgen larmas via larmtablå vardagar dagtid och via telefon enligt rutin
jourtid. Kemlab förvanas dygnet runt. Om barn är inblandade i olyckan dras
ett larm via larmtablån vardagar dagtid.
6. Ytterligare resurser larmas efter beslut av teamledare. Detta är aktuellt om
det är fler än två patienter med stort trauma samt vid behov av andra
specialiteter såsom öronjour, ögonjour, kärlkirurg och/eller gynjour.
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Orange traumalarm
1. Ring kirurgjour:
CLV: DECT 6681
LL: DECT 5210 eller larmtablån primärjour kirurgi akut
2. Kalla på akutmottagningens traumapersonal
CLV: Allanrop 0090
LL: Meddela akutens personal på expeditionen
3. CLV: Informera anestesijour - DECT 8371.

Uppgradering från orange traumalarm till rött traumalarm
När ett orange larm behöver uppgraderas till den röda nivån efter påbörjad
handläggning av patienten så används de normala rutinerna för rött larm, d v s
larma via larmtablån, välj ”Traumalarm akut”. Personal från akutmottagningen är
redan larmade via det orangea larmet och behöver inte larmas igen.
Viktigt att den som har teamledarfunktionen informerar nytillkomna
teammedlemmar vid ankomst till akutrummet.

Relaterade dokument
Interna länkar
RETTS-T
RETTS-P (trauma)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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