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Inga livshotande skador finns eller misstänks, men patienten har varit utsatt för
högenergivåld eller där mindre inte livshotande skador finns på patienten.
Hittas störning i vitala parametrar, potentiellt livshotande skador eller misstanke
om livshotande skada, ska larmet uppgraderas till rött traumalarm.






Ambulanspersonal ska larma LAS-sjuksköterska på akutmottagningen om
en patient utsatts för trauma och uppfyller något av kriterier i rött
eller orange traumalarm.
Utlös traumalarm när någon patient är på väg till sjukhuset alternativt är
på sjukhuset och något av kriterierna för orange larm uppfylls.
LAS-sjuksköterskan på akutmottagningen är ansvarig för att utlösa
traumalarm efter information från ambulansen.
Traumapatient omhändertas initialt på akutrummet. Vid fler än två
patienter är det LAS som bestämmer vilka ytterligare lokaler som ska
användas.

Orange traumalarm aktiveras enligt RETTS-T respektive RETTS-p (trauma).
Vid orange traumalarm larmas
 kirurgjour
 akutmottagningssjuksköterska 1
 akutmottagningssjuksköterska 2 (CLV)
 akutmottagningsundersköterska.
Vid orange traumalarm informera
 anestesijour (CLV).
Patienten ska mötas av lilla traumateamet och primär och sekundär undersökning
ska omedelbart utföras enligt ATLS-principerna. Hittas störning i vitala
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parametrar, potentiellt livshotande skador eller misstanke om livshotande skada,
ska larmet uppgraderas till rött traumalarm.

Kirurgjour:
 Arbetar efter uppgjord arbetsordning på akutrummet.
 Snabb bedömning av luftväg, andning, cirkulation, medvetande (enligt
ATLS-principerna) och tar ställning till om rött traumalarm ska utlösas.
 Efter primär och sekundär bedömning ställningstagande till bilddiagnostik
och eveventuella konsulter: ortopedi, barn, ÖNH, ögon m m.
 Övertag till annan klinik kan ske efter det initiala omhändertagandet.
 Prioriterar om röntgen ska ske akut eller inte. Om akut röntgen - ta
kontakt med röntgenavdelningen.
 Kirurgjour tar beslut om vilken typ av övervakning patienten ska ha på
röntgen och med vilken kompetens patienten ska övervakas.

Akutsjuksköterskan och undersköterska akuten:
 Arbetar efter uppgjorda rutiner på akutrummet.
ATSS-utbildad sjuksköterska.

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