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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ja, hvordan få folk på opplæring???Dette er ikke lett i en hektisk sykehushverdag og krever gjerne dedikert personell med avsatt tid til dette arbeidet.



«ILDSJELENE»
• Traumeutvalg m/mandat
• Traumekoordinator 
• Aktive pådrivere
• Tverrfaglig samarbeid
• Må også kurses
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Traumeutvalget:Det er viktig å ha et velfungerende traumeutvalg. Et utvalg som jobber aktivt for å bedre kompetanse og er medvirkende i at vi holder oss faglig oppdatert. Det er viktig for traumeutvalget å ha et mandat og jobbe ut i fra, å vite hvor utvalget kan henvende seg og hvem de skal gi tilbakemelding til. Hos oss er utvalget underlagt klinikkleder.Traumekoordinator: Traumekoordinatoren har, hos oss, vært den «røde tråden» som også har vært leder i traumeutvalget. Da vi ikke har lege med avsatt tid har dette vært gull verdt. Traumekoordinator har innkalt til møter, hatt hovedansvar for at revideringer blir utført, hatt hovedansvaret for planlegging av interne kurs og traumeseminar. Alt dette i tett samarbeid med traumeutvalget.Har ført registreringer over personell som har gjennomført kurs (også ATLS og hemostatisk nødkir) og rapportert dette videre til lederne, vært bindeleddet utad til regionale traumekoordinatorer og traumenettverket.Traumekoordinator har også vært traumeregistrar.Aktive pådrivere/ildsjelene:Vi er flere i traumeutvalget som har jobbet med dette i mange år, ILDSJELENE, vi har mang en gang holdt på å gi opp, men har klart å motivere hverandre til å fortsette. Vi ser hvor viktig det arbeidet vi gjør er for klinikken og for ansatte som er med i traumeteam. Vi er ikke villige til å gi slipp på den kompetansen som finnes og den opplæringen vi gir gjennom alle kursene. Skal vi bestå som et sykehus med akuttfunksjon må vi være med å bidra og IKKE gi oss! Tverrfaglig samarbeid:I traumeutvalget sitter en representant fra hver av profesjonene i teamet. Dette ser vi som et stort gode. Alle avdelingene får kommet med sine innspill og får være med i diskusjoner, bestemmelser og planlegging.Legene har slagkraft oppover i systemet og gjør dermed sitt til at vi blir hørt.Kursing av instruktørene:Vi har sett viktigheten av at instruktørene også får kursing og opplæring, og har på denne måten beholdt en stabil instruktørpool.



RUTINER OG PROSEDYRER

• Innkallingskriterier
• Traumemanual
• Kasuistikker 
• Plan for oppdatering
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Traumeutvalget har, etter at de Nasjonale retningslinjene kom, revidert innkallingskriteriene og disse samsvarer nå med de nasjonale kriteriene.Traumemanualen er et hjelpemiddel som oppdateres mer jevnlig. Vi har hatt arbeidsdager der vi har oppdatert kursmateriell, revidert kasuistikker og laget nye, spennende kasuistikker. 



MOTIVASJON
• Traumeseminar
- Favner bredt, mange profesjoner
- Tilbys ut til hele Helse Nord
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Vi har vært så heldige at flere flotte forelesere har villet komme til Hammerfest som forelesere til vårt traumeseminar. Disse har alle vært gode inspirasjonskilder til videre arbeid.For mange år siden, da vi var skikkelig akterutseilt i forhold til å få personell på kurs/trening, var jeg på et seminar der Tina Gaarder foreleste. Den gløden og det engasjementet hun fremviste gjorde noe med meg og dette ville jeg at mine medarbeidere også skulle få oppleve. En tanke om å ha traumeseminar ble tent. Tanken bak dette var å «tenne gnisten» hos vårt personell. Få dem til å se/innse hvor viktig dette arbeidet er for pasientene våre og for oss som jobber her. Det gikk enda flere år før jeg «turte» å sende Tina en mail om hun ville komme til Hammerfest, og svaret fra henne og etterfølgende forelesere har kun vært positive. Det merkes at traumemiljøet er lite, men viljen til å bidra er veldig stor. Tilbakemeldingene fra våre ansatte, etter disse seminarene, har kun vært positive. Gnisten ble tent! I de senere år har vi også invitert medarbeidere i hele Helse Nord til å enten komme eller følge seminaret via web, noe som har blitt godt mottatt.



KURS OG SCENARIOTRENING
• Heldagskurs x 2/år
• Kort trening 1/mnd.
• Kasuistikkene:
- Faglig utfordrende
- Realistisk
- Overraskelsesmoment
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Heldagskurs: Vi synes dette kurset er veldig viktig! Dette arrangeres når nye turnusleger begynner i sin kirurgiske rullering.Vi starter kurset med gjennomgang av teori, en teoridel som vi reviderer regelmessig.2 kasuistikker med evaluering etter hver runde. Vi starter gjerne med en lite komplisert kasuistikk og avslutter med noe som er langt mer alvorlig. Vår erfaring er at dersom deltakerne ikke har fått med seg teoridelen blir scenario-treningene dårlige. De har ikke fått med seg viktige punkt som er viktig å huske på, det rotes med hvem som har ansvar for hva, det er mye bråk og uro i rommet, osv. Vi bruker folk fra egne rekker som forelesere, og fordeler det gjerne mellom flere (2-5 stk.). På denne måten får vi variasjon og det blir lettere for deltakerne å sitte og høre på. Vi oppfordrer til diskusjoner og innspill underveis.Vi bruker både dukke og levende markør, alt etter hvor godt vi har planlagt dagen. Å ha med levende markør er absolutt det artigste. Korte treninger: Dette er i utgangspunktet en varslet trening, men som ingen husker.Traumealarmen utløses fra akuttmottaket (som vanlig prosedyre) og det er de med vaktcallingene som da kommer. Vi går gjennom/trener et scenario og har en kort evaluering etterpå. Får stort sett gode tilbakemeldinger på dette.Kasuistikkene:Traumeutvalget har fått tilbakemeldinger om at vi har gode kasuistikker. Der vi ser at vi har et team som er veldig flink, legger vi gjerne inn momenter der de får brynt seg litt mer. Vi prøver å gjøre treningen så realistisk som mulig (kan være vanskelig med dukke). Noen ganger tenker vi at vi har gått for langt, at pasienten har blitt for dårlig, men tilbakemeldingene er kun positive. Personellet synes det er godt å få brynt seg på kurs, der det er «lov» å feile.



STØTTE NASJONALT OG REGIONALT
• «Ting» har skjedd
• Litt mer implementert i drift enn 

tidligere
• Hjelp og støtte
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Det at vi har støtte fra: Regionale traumekoordinatorer NKT-Traumeog at Nasjonal Traumeplan er kommet har gjort sitt til at det er LITT lettere å få gjennomslag for obligatorisk kursing.   
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