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Stort trauma, rapport från ambulans
Gäller för: Region Kronoberg
Faktaägare: Pär Lindgren, chefläkare Växjö
Ambulanspersonalen ansvarar för patienten tills rapport är lämnad till
teamledaren. Vid rapport skall alla i teamet lyssna. Gäller ej vid urakuta livshot när
teamet påbörjar arbetet. Rapporten lämnas av den som ansvarat för patienten
under det primära omhändertagandet. Teamet samlas runt patienten inne på
akutrummet med den som rapporterar vid huvudändan. Rapporten skall ta 30 - 60
sekunder. Efter den primära, orienterande rapporten tas ansvaret över av
traumateamet. En kompletterande, mer ingående beskrivning av traumaförloppet
kan lämnas till teamledaren så snart som möjligt vid behov.

ANVÄND ISBAR
Identifikation




Identifiera dig själv.
Identifiera patienten (ålder, kön, eventuellt namn).

Situation






Huvudproblem.
Tidpunkt för olyckan.
Kort beskrivning av olycksplatsen (eventuellt kompletterar man senare med
fotografi).
Försök beskriv mekanismerna bakom olyckan.

Bakgrund




Tidigare sjukhistoria.
Ange allergier, aktuell medicinering och tidigare sjukdomar.

Aktuellt status








Beskriv skada och/eller symtom.
Ta upp relevant information (även avsaknad av symtom kan vara viktigt).
Är informationen andrahandsinformation ange källa. Undersökningsfynd.
Ange tillstånd utifrån ABCD.
Fortsätt med att ange fynd gjorda under primär och eventuell sekundär
undersökning.
Åtgärder - ange alla invasiva åtgärder som gjorts inkludera indikation och
resultat.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Monitorering - ange förändringar i patientens tillstånd under transporten.

Råd



Avsluta gärna med en sammanfattande uppfattning om patientens problem.

Frågor



Fråga om det finns några frågor.

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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