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Teamledare 

Traumalarm tidsangivelser och aktiviteter  på akutrummet 

relaterat till funktion 

Undersökande läk. Anestesi-jour Ortoped 

 

T 
Patienten 
Anländer 

T-10 
10 minuter 

innan  
patienten 
anländer 

T+0 
Primär 

Bedömning 

T+5 
Primär 

Bedömning 
Forts. 

T 20 

 

T+15 
Sekundärbe-

dömning 

Sign in. Samla teamet. Rapport 
från LAS. Info om förväntade 
skador och förberedelser.  

Förberedelser. U-ljudsapparat. 
Thoraxdrän? Rapport från LAS. 

Förberedelser. Utrustning för 
intubation? Förväntad svår luftväg? 
Rapport från LAS. 

Förberedelser. Behov av bäcken-
gördel? Femursträck/skena? 
Rapport från LAS. 

Plac. pats vänstra sida. Bredvid 
dokumenterande SSK. 
 
Behov av åtgärd innan rapport? 
Lyssna på ambulansrapport. 

Plac. pats höger sida. 

Lyssna på ambulansrapport. 

Plac. huvudände. 

Lyssna på ambulansrapport. 

Plac. Vänster fotände. 

Lyssna på ambulansrapport. 

Koordinera teamet.  

Skaffa sig en helhetsbild av 
patienten. 

Håller koll på tid och att rätt 
åtgärder genomförs.   

Förvarning operation? 

 

Begär rapport A-E 

Auskultation, inspektion och pal-
pation thorax och buk. Pulsar, 
hudfärg, vakenhetsgrad, grovneu-
rologisk bedömning, uppenbar 
plegi, pupiller. 

Rapportera  

A -  Fri luftväg? 

B - Effektiv ventilation? 

      Fynd/behov av drän? 

C - Funna/misstänkta blödningar? 

D - Avvikande fynd 

Bäckenet ska ej stabilitetstestas 
före DT . 

Bedöm Luftväg, Effektiv ventilation, 
Stabiliserar nacke. 

Ange undersökningsfynd högt. 

Intubation? 

Neurologiska kontroller. 

Var undersökande läkare be-
hjälplig, meddela fynd och re-
kommendera ordinationer samt 
röntgenundersökningar. In-
spektion av extremiteter och 
bäcken med hänseende till blöd-
ningar.   

Bäckenet ska ej stabilitetstestas 
före DT . 

Anbringar bäckengördel vb.  

Rapportera ev. blödning bäcken/
extremiteter under C 

Sammanfattar ABCD högt för 
teamet.  

Ordinerar åtgärder. 

Thoraxdrän vb.  
 e-FAST vb. 
GCS-bedömning (innan ev. intu-
bation) 

Intubation? 
Ventilationsbehov? 
Transfusionsbedömning 
Thoraxdrän vb. e-FAST vb. 

Grovreponera/Fixera femur? 
 
Kontrollera ev. Tourniquet 

Presentera preliminär plan för 
teamet samt vilka åtgärder som 
ska genomföras innan trans-
port.  

Ordinerar alla läkemedel, utom 
narkosläkemedel, i samråd med 
undersökande läkare/
anestesiolog. 

Återkoppling till Op om oper-

ation alt. fortsatt standbyläge. 

Vid beslut om operation: op- 

anmäl enligt rutin. 

Lyssna på prel. plan.  
 
Undersök patienten topp till tå. 
Palpera nacke och kotpelare samt 
undersök kroppsöppningar.  
 
Rapportera fynd. 

Lyssna på prel. plan. 

Stabiliserar nacke och leder block-
vändning. 

Tar ställning till analgetika. Ordine-
rar narkosläkemedel. 

Förbereder för transport: Läkeme-
del, övervakningsbehov.  

Fortsatta neurologiska kontroller. 

Lyssna på prel. plan. 

Undersöker extremiteter  med 
hänseende till frakturer, luxation-
er, bedömer distalstatus.  

Reponering och fixation av extre-
mitetsskador vb. 

Rapportera fynd till teamleader. 

Sign out.  
A-E. 
Definitivt beslut om handlägg-
ning.  
Sammanfattar och kommunice-
rar plan högt för teamet. Följer 
med pat.   

Informera anhöriga.  

Följ med pat. vb. 

Följ med pat. vb. Följ med pat. vb. 

Barnläkare 8842 

Konsultstöd vid barntrauma, infinner 
sig på akutrummet. 

Växjö 

Husjour kirurg 6685 
Bakjour kirurg 6683  
alt. 0709-673256 

Teamarbete ska ske enligt 

CRM-principen. 

Om du anländer efter start av 

patientomhändertagandet, 

anmäl din ankomst till team-

ledaren 

Nivå 1 
Fullt traumateam 

Version 0,9 

LAS akuten 2600 Övergripande koll på akutens 

resurser, frigör vb. ytterligare personal 

Resurs anestesiolog 

Behov av 2 anestesiologer? 

Vid behov: 

Teamledare, thoraxdrän, e-fast 
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Traumalarm tidsangivelser och aktiviteter  på akutrummet 

relaterat till funktion 

Akut-Ssk 1 AkutSsk 2 Akut-Usk 1 IVA- Ssk  Anestesi-Ssk 

T 
Patienten 
Anländer 

T-10 
10 minuter 

innan  
patienten 
anländer 

T+0 
Primär 

Bedömning 

T+5 
Primär 

Bedömning 
Forts. 

T 20 

 

T+15 
Sekundärbe-

dömning 

Förberedelser: ATP vb, 
Cosmic, etiketter, arm-
band, traumajournal.  
Rapport från LAS.  

Förberedelser: Infarter 
iv/io, provtagning, varm 
Ringer-Acetat. Rapport 
från LAS. 

Förberedelser: Trauma-
transfer, övervakningsut-
rustning, saxar, takvärme, 
hämta ultraljudsapparat och 
starta n. Rapport från LAS. 

Förberedelser: Akutbrick-
or, Oxylog 2000, blodvär-
mare vb., pleurasug från 
IVA. . Rapport från LAS.  

Förberedelser: Sug och 
syrgas, andningsballong, 
intubation. Videolaryngo-
skop.  Rapport från LAS. 

Plac. skrivpulpet.  

Starta tidtagarur.  

Lyssna på ambulansrap-
port 

Plac. pats vä sida 

Lyssna på ambulansrap-
port 

Plac. pats hö nedre sida 

Lyssna på ambulansrap-
port. 

Räkna andningsfrekvens 

Plac. pats hö sida 
 
Lyssna på ambulansrap-
port. 
 

Plac. Pats hö huvudände.  

Lyssna på ambulansrap-
port.  

Dokumentera enligt 
gällande rutin. 

Skaffa sig en helhetsbild 
av patienten utifrån 
teamets rapporter.  

Håller koll på tid och att 
allt relevant är bedömt. 

Förvarning/koordination 
röntgen, transfusionsme-
dicin m fl enheter. 

 

Säkra två grova infarter 
samt påbörjar provtag-
ning enligt rutin. 

 

Klipp kläder från hals och 
nedåt. 

Rapportera andningsfre-
kvens 

ID-märk pat.  

Se till att pat skyddas mot 
hypotermi.  

Koppla upp saturation, 
blodtryck, EKG. Assiste-
ring vid PVK-sättning, 
provtagning, drän, ar-
tärnål mm. 

Ge blod i samråd med 
anestesi-SSK. 

 

O2 15L reservoarmask.  

Assistera vid bedömning 

av  A-B. Luftväg, Effektiv 

ventilation.  

Assistera vid intubation, 

induktionsläkemedel, 

auskultera pulm.  

Ansvara för blodproduk-

ter och anestesiläkeme-

del enl ordination. 

Överta ansvaret för 

luftväg om anestesiolog 

inte är tillgänglig. 

Dokumenterar enligt 
gällande rutin. Provtag-
nings remisser. 

Ger läkemedel, vätska 
och ev.  blodprodukter 
enl. ordination.  

Assistera vid åtgärder Assistera vid åtgärder Assisterar Anestesiolog 
vid åtgärder. Är behjälp-
lig under C: Blodproduk-
ter. 

Lyssna på prel. Plan. 

Dokumenterar enligt 
gällande rutin..   

Ringer  ev. röntgen och 
operation och informerar 

Lyssna på prel. Plan. 

Ger läkemedel, vätska 
enl. ordination.  
Kompletterar provtag-
ning.  
Stockvändning 
Förbered för transport: 
Läkemedelsväska.  
Rörelsebegränsning på 
traumatransfer 

Lyssna på prel. Plan. 

Bladder Scan. KAD? 

Diagnostiskt EKG vid 
ordination.  

Stockvändning 

Förbered för transport: 
Övervakningsutrustning, 
sug och syrgas. 

Rörelsebegränsning på 
traumatransfer 

Dokumentera anhörig-
uppgifter.  

Lyssna på prel. Plan. 

Assistera vid åtgärder. 

Stockvändning  

Förbered för transport. 

Rörelsebegränsning på 
traumatransfer. 

Lyssna på prel. Plan. 

Assistera Anestesiolog 
vid åtgärder.  

Är behjälplig under C: 
blodprodukter. 

Förbered för transport. 

Rörelsebegränsning på 
traumatransfer 

Följer med pat. vb. till 
röntgen/IVA/OP.  

Återställ akutrum.  

Ser till att anhöriga fått 
information. 

Återställ akutrum Följ med pat. vb. Följ med på intern eller 
extern transport vb. 
enligt anestesiologens 
bedömning. Återställ 
anestesiläkemedel på 
akutrummet. 

Växjö 
Nivå 1 

Fullt traumateam 

Version 0,9 


