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Snabbspår Höftfraktur Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet

Inklusionskriterier
• Lågenergitrauma med smärta i höft och/eller ljumske
• Förkortat/utåtroterat ben
• Distalstatus u.a.
• Cirkulatoriskt stabil
Exklusionskriterier
• Annan akut sjukdom som är högre prioriterad ex. hjärtinfarkt, stroke
• Annat trauma/fraktur
• Höftprotes och även tidigare frakturkirurgi på samma sida som nu aktuell skada.
Handläggning
1. Patientidentitet och id-band enligt ambulansverksamhetens riktlinje.
Laserband kan med fördel skrivas ut av akutmottagningen efter kontakt.
2. Anamnes och undersökning enl. AMLS/PHTLS.
3. Bedöm inklusionskriterier/exklusionskriterier.
4. Infusion, analgetika och syrgas enligt riktlinjer.
5. Förebygg tryckskador.
6. Dokumentera vitalparametrar och NEWS.

Om inklusionkriterierna uppfylls är rutinen följande
Centrallasarettet, Växjö
Tidpunkten = när patienten anländer till akutmottagningen
Kl 08.00- 20.00 alla dagar.
Övrig tid sedvanlig handläggning.
1. 12-avlednings EKG.
Om ” patient uppvisar hjärtrelaterade symtom”, skicka det till HIA.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2. Ring röntgenavdelningen telefon 0470-586400 och meddela att snabbspår
höft beräknas anlända till akutmottagningen klockan: xx. Om möjligt
meddela detta 10 minuter innan planerad ankomst. Meddela identitet samt
sida.
3. På akutmottagningen förflytta patienten till höftsäng i akutrummet.
Patientskjorta och Lasse-kuddar.
4. Skriv ut ambulansjournalen.
Övriga telefonkontakter.
08:00-16.00 vardagar
5. Ring vårdplatskoordinator tel 0470-587040. Rapportera patient, Denna
rapport kommer att vidarebefordras aktuell vårdavdelning.
6. Ring mottagande team och meddela att snabbspår höft beräknas anlända
klockan xx.

Ljungby lasarett
Tidpunkten = när patienten anländer till akutmottagningen
Kl 08.00- 20.00 alla dagar.
Övrig tid sedvanlig handläggning.
1. Meddela LAS helst 20-30 minuter innan och säg att det gäller snabbspår
höftfraktur, lämna patientuppgifter och tala om vilken sida det gäller. LAS
sköter sedan övriga kontakter på sjukhuset.
2. 12-avlednings EKG tas av ambulansbesättningen som sedan skrivs ut från
Mobimed.
3. Akutmottagningens personal skriver ut laserband från Cambio Cosmic
som ska fästas på patientens handled av ambulanssjuksköterskan.
4. Patienten körs till RTG av ambulanspersonal
5. När patienten anländer till röntgen flyttas han/hon över till fraktursäng.
Skriv ut ambulansjournal och EKG.
6. Om patienten är så påverkad av de läkemedel som administrerats att vitala
funktioner kan vara hotade, ska ambulansens sjuksköterska stanna kvar
och övervaka patienten under röntgenundersökningen samt under
transport till avdelning 5.
7. Lämna rapport och EKG till ansvarig sjuksköterska på röntgen eller
avdelning som övertar patientansvaret.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-04-21

2

Sida 2 av 3

Giltig fr.o.m:
Giltig t.o.m: 2018-03-15
Identifierare: 43819
Snabbspår Höftfraktur Ambulansverksamheten

Speciellt att tänka på


Om patientens identitet inte kan fastställas i enlighet med
ambulansverksamhetens riktlinje, används de reservnummer som finns i
varje ambulans.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-04-21

3

Sida 3 av 3

