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Utvärdering och uppföljning av initialt
traumateamsomhändertagande
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Pär Lindgren, ordförande i Medicinsk grupp Akut svårt sjuk patient

Traumakoordinatorerna (TK) selekterar fall (gärna efter tips från verksamheterna)
för utvärdering och uppföljning. Prioritering sker utifrån tid och bemanning. Fallen
är i första hand Nivå ett traumalarm, men även andra traumafall kan bli aktuella.
Närvarande vid dessa utvärderingar är endast de som aktivt deltagit i den process
eller delprocess som ska utvärderas. En process kan t.ex. vara omhändertagandet
från olycksplats till röntgen/IVA eller omhändertagandet från akutrummet till
operation. En delprocess kan t.ex. vara arbetet på akutrummet, larm- och
kommunikationsvägar eller omhändertagande på operation.
Beräknad tidsåtgång är ca: 30–60 minuter beroende på hur stor del av en process
som ska utvärderas. Utvärderingen utförs av traumakoordinator alternativt medlem i
medicinsk grupp trauma och bör vara instruktör i medicinsk simulering. Vi följer de
tre faserna i en utvärdering nämligen beskrivelse-, analys och lärandefas.
TK informerar och mailar förutsättningar till närmaste chef, vilken ansvarar för att
berörda kan medverka och att man kallas till utvärderingen, samt delges förutsättningarna. Målsättningen är att utvärderingen ska kunna genomföras inom en
vecka efter händelsen. TK mailar förutsättningar och upplägg för utvärderingen till
berörda chefer som i sin tur vidarebefordrar informationen till deltagarna.
Det är viktigt att förstå att detta inte är en debriefing med fokus på individuella
känslor (det ansvaret ligger på chef på respektive klinik), utan en utvärdering av
handläggningen av patienten. Syftet är att hitta förbättringsåtgärder och att
implementera dessa i verksamheten för att ge nytta i det kliniska arbetet. Målet är
att samtala om och utvärdera varför det blev som det blev, skapa lärande som
hjälper till att öka kvalitet och säkerhet i omhändertagandet av traumapatienten, med
fokus på teamet.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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