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Faktaägare:
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Utgångsplats:
CLV - vid arbetsbänken
LL - vid arbetsbänken och patientens högra sida
Om det finns möjlighet be en SSK till att hjälpa till med dokumentationen.
Förberedelser







Ta del av larmrapporten från LAS.
Ta på namnskylt, skyddskläder, handskar och eventuellt visir.
Ställningstagande till ytterligare förstärkning i samråd med kirurgjour.
Lås upp alla skåp.
Registrera patienten i Cambio Cosmic och förbered provtagningsremisser.
Förbered ID-armband och etikettark.

Rapport från ambulans, max 30 sekunder



Anamnes – skademekanismer/skadetyp, vidtagna åtgärder.
Kirurgläkaren tar beslut om förflyttning från bår till undersökningsbrits.

Primärt omhändertagande på akutrummet
(Kirurg utför primary survey enligt ABCD och därefter E)




Koordinera arbetet med röntgen och kemlab/transfusionsmedicin och
eventuell annan enhet.
Förbered, iordningställ och ge läkemedel och klara infusioner på ordination
från kirurgläkare.
Se till att vitala funktioner, åtgärder och ordinationer dokumenteras.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Hjälp till att klippa kläder.
Koppla upp patienten på övervakningsutrustningen med blodtryck var 5:e
minut.
Ansvarar för att två grova PVK sätts vid behov.
Ge varm vätska enligt generella direktiv.
Ta blodprover enligt PM.

Sekundärt omhändertagande
(Kirurg utför secondary survey)



Medverka vid stockvändning. Här ska spineboard tas bort.
Se till att prover är märkta och kommer iväg.

Fortsatt behandling/förflyttning/transport










Se till att patienten ligger korrekt på traumatransfer, har fungerande PVK och
är avklädd inklusive smycken inför eventuell DT/röntgen.
Ansvarar och dokumenterar hur värdesaker och kläder tas om hand.
Skriv under akutjournalen.
Beställ ambulans för externa transporter.
Se till att anhöriga får information.
Rapport till mottagande enhet om speciella omvårdnadsåtgärder.
Följ med till röntgen eller annan enhet.
Hjälp till vid iordningställande av akutrummet.
Tänk på eventuell samling och uppföljning av händelsen i samråd med LAS
och teamledaren (kirurg). Erbjud läkare att delta. Glöm inte
”Kamratstödjarna”.

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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