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Övertag av patienter med multipelt trauma
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Faktaägare: Pär Lindgren, chefläkare

Denna riktlinje gäller patienter som utsatts för multipelt trauma de senaste 24
timmarna. Syftet med riktlinjen är att höja patientsäkerheten i samband med
övertag av traumapatienter till Växjö/Ljungby från annat sjukhus. Gäller även vid
överförande mellan dessa två sjukhus.
Definition av patient med multipelt trauma (ICD10-kod T07.9). Två eller flera
skador i minst två skilda delar av kroppen orsakade av olycksfall. Dessa skador
kan påverka ett eller flera organsystem och medföra risk att var för sig eller
tillsammans utgöra ett livshotande tillstånd. Dessa patienter uppfyller som regel
kriterier traumalarm nivå 1 eller 2 på primärt undersökande sjukhus.
Endast specialistkompetent jour i kirurgi kan godkänna mottagande av denna typ
av patient, remitterad från annat sjukhus. Sådant godkännande kan endast ske
genom direktkontakt mellan remittent och ovanstående. Kirurgen ska efter
mottagningsbeslut omgående kontakta Ledningsansvarig sjuksköterska på Akuten,
tel 2600 (Växjö) eller tel 5009 (Ljungby) och meddela minst följande:


I = Namn och personnummer



S = Att patienten kommer från XXXXXX sjukhus pga stort trauma.



B = Skademekanism



A = Patientens aktuella status



R = Mottagande enligt ordinarie traumariktlinjer

Intransporterande ambulans ska från sändande sjukhus få information om att
förvarna om patienten cirka 10 minuter före ankomst till Akutmottagningens LAS
tel 0470-582600 (Växjö) eller tel 0372-585009 (Ljungby).
Traumalarm nivå 1 eller 2 ska utlösas enligt normal rutin. Vid tveksamhet om
larmnivå så väljer man den högre nivån. På akutrummet ska en bedömning enligt
ATLS göras och en vårdplan för det närmaste dygnet upprättas inklusive behov
av radiologisk utredning och kirurgi.
Undantag: Om patienten överflyttas för urakut kirurgi får definitiv kirurgi/vård
inte försenas på Akutmottagningen.
Föreligger behov av intensivvårdsbehandling måste det bli bekräftat från
vederbörande intensivvårdsavdelning att plats finns tillgängligt innan patienten
lämnar avsändande sjukhus. Dessa patienter ska också bedömas på akuten som
traumalarm nivå 1 enligt ovan.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vid kontakt med avsändande sjukhus utanför Region Kronoberg säkerställ att
journalhandlingar medföljer patienten samt att bilder från radiologiska
undersökningar kommer till mottagande sjukhus. Skriv demonstrationsremiss till
röntgenrond.
Denna riktlinje är upprättad i enlighet med de rutiner som finns för överföring av
traumapatienter till SUS.

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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