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TRAUMECENTRETS KONTAKTPERSONER OG TELEFONNUMRE
Vagthavende for konference om patient:
Traumevagt (ortopædkirurg)

tlf. 7846 4600

Ledende anæstesilæge

tlf. 7846 4800

Udløsning af traumekald
Vagthavende skadestueteamleder

tlf. 7846 2717

Ledelse
Traumecenterleder
Overlæge Ole Mølgaard

Traumekoordinator
Sygeplejerske Anne Marie Ulrichsen

tlf. 7846 2780
olemoe@rm.dk

tlf. 7846 2231
anneulri@rm.dk

Sekretær
Helle Baarstrøm

tlf. 7846 2232
hellbaar@rm.dk

Adresse
Traumecentret
Fælles AKUT afdeling
Aarhus Universitetshospital
Bygning 7z, 1. sal
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
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FORORD
Traumecenteret på Aarhus Universitetshospital er et level one traumecenter, der modtager, udreder og
behandler traumepatienter på højt specialiseret niveau. Traumecenteret er som anbefalet i
Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007: ”Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale
sundhedsvæsen” et af fire traumecentre i Danmark.
Denne manual er en samlet beskrivelse af faglige og organisatoriske forhold i forbindelse med
modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter på Aarhus Universitetshospitals
Traumecenter. Den første traumemanual blev udgivet i 1995, og er siden løbende revideret ud fra såvel
internationale rekommandationer som lokale forskningsresultater og de fagprofessionelles erfaringer.
Ikke alle de patienter vi modtager og behandler efter denne manual er svært tilskadekomne. Af hensyn
til patientsikkerheden er en vis overtriage både tilsigtet og nødvendig. Først senere i forløbet, når alle
traumepatientens læsioner er diagnosticerede og alvorligheden opgjort, kan det afgøres om patienten
faktisk var svært tilskadekommen.
På traumecentret scores alle traumepatienter efter den internationalt anerkendte Injury Severity Score
(ISS). Svært tilskadekomne defineres som de patienter, der har en ISS > 15. I 2011 havde 22,4 % af
traumepatienterne en ISS > 15 – nemlig 148 ud af de 659 patienter, der blev indbragt med traumekald.
Traumecentret overvåger såvel patientforløb som data nøje.
Patienter der opfylder traumekaldskriterierne modtages principielt på samme vis, uanset om de primært
indbringes til traumecenteret eller overflyttes fra andet sygehus. Manualen fastlægger retningslinjer for
visitation, transport, modtagelse samt udredning og behandling, fra første melding til der foreligger en
endelig behandlingsplan.
Kommentarer og forslag til ændringer/rettelser/tilføjelser til traumemanualen er velkomne. Det er
specielt vigtigt, at faktuelle oplysninger, herunder telefonnumre, er korrekte, hvorfor fejl eller ændringer
bedes meddelt pr. e-mail eller skriftligt til traumecentret, Aarhus Universitetshospital.
Ole Mølgaard
Traumecenterleder

Anne Marie Ulrichsen
Traumekoordinator
Juni 2012

Læsevejledning - Traumemanualen og e-Dok:

For at reducere omfanget af Traumemanualen er der i teksten indsat link til uddybende e-Dok
dokumenter.
Hvis ikke andet er nævnt henvises til Fælles Akutafdelings e-Dok dokumentsamling ’Traumecenter’
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/AabnKapitel/10A977C1BBA9C6AEC125783A003D7FF9
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1.0 MÅLSÆTNING FOR AARHUS UNIVERSITETSHOSPITALS
TRAUMECENTER
1.1 Aarhus Universitetshospitals mission

Aarhus Universitetshospital udvikler og varetager højt specialiseret behandling, forskning og
uddannelse på internationalt niveau.
o
o
o
o
o

Vi yder den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske
Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne
Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere
Vi spiller en aktiv rolle i sundhedsvæsenets udvikling regionalt, nationalt og internationalt.
Vi skaber resultater gennem samarbejde.

Aarhus Universitetshospital er til for områdets borgere og for alle patienter med behov for højt
specialiseret behandling.

1.2 Overordnede mål for Traumecentret, AUH:
o
o
o
o
o
o

At sikre en høj visitations-, diagnosticerings- og behandlingskvalitet på højt specialiseret niveau.
At koordinere traumepatientens behandlingsforløb på tværs af højt specialiserede afdelinger
med henblik på reduktion af moralitet, morbiditet og ressourceforbrug.
At sikre kontinuitet i behandlingsforløbet ved dialog og en klar ansvarsfordeling
At kvalitetsovervåge behandlingsindsats og resultater (Klinisk database)
At fremme og koordinere traumatologisk forskning og uddannelse
At deltage i nationalt og internationalt traumatologisk samarbejde.

2.0 Behandlingsansvar for traumepatienten
2.1 FORLØBSANSVAR for traumepatienten – Ortopædkirurgisk afd. E
Traumevagt, afd. E har det primære forløbsansvar for traumepatienter. Alle patienter, som indbringes
direkte til traumecentret fra skadestedet er primært tilknyttet ortopædkirurgisk afdeling E. Når den mest
betydningsfulde skade er diagnosticeret, afgøres den fremtidige afdelingstilknytning af ortopædkirurgisk
traumevagt.
Overflyttede traumepatienter har ofte inden overflytningen fået tildelt en specialespecifik
afdelingstilknytning. Ved modtagelse af den overflyttede traumepatient er det dog traumevagtens
ansvar at sikre, der foreligger en aftalt og fyldestgørende udrednings- og behandlingsplan for den
enkelte traumepatient.

2.2 ABC-ansvar – Anæstesiologisk afdeling

Ledende anæstesilæge har det primære ansvar for, at der tages hånd om den enkelte traumepatients
ABC tilstand, og udarbejdes en behandlingsplan fra modtagelsen til overdragelse til andet afsnit.

2.3 Specialeansvar – andre specialer:

Når vagthavende traumevagt anmoder om akut specialespecifikt tilsyn eller rådgivning til en
traumepatient, er specialerne forpligtigede til at prioritere dette på speciallægeniveau. Det er den
tilkaldte speciallæges ansvar, at der foreligger en individuel, specialespecifik udrednings- og
behandlingsplan.
Såfremt bagvagten ikke er umiddelbart tilgængelig, sker tilsyn ved dennes stedfortræder. Ønske om
akut tilsyn foregår ved direkte lægekontakt mellem enten den ortopædkirurgiske traumeteam-leder
eller ortopædkirurgisk mellemvagt og den pågældende vagthavende
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3.0 TRAUMECENTRETS ORGANISATION OG LEDELSE
3.1 Traumecentret
Traumecentret er organiseret under Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital, NBG.
Traumecentret er en tværgående multidisciplinær organisation, som består af et struktureret
samarbejde mellem de specialer på Aarhus Universitetshospital, som er involveret i behandling af
traumepatienter.
Traumecentret indgår i Region Midtjyllands samlede traumesystem, der består af Aarhus
Universitetshospital samt regionshospitalerne i Region Midt - med særligt fokus på sygehuse med
traumemodtagelse i Horsens, Herning, Randers og Viborg.
Den daglige ledelse varetages af traumecenterlederen og traumekoordinatoren med reference til
afdelingsledelsen i Fælles Akutafdeling, Akutcenteret.

3.2 Traumerådet - Kommissorium
Formål:

Traumerådet skal udstikke rammer for traumecenterets aktivitet og på et strategisk niveau træffe
beslutninger, der på tværs af specialer understøtter modtagelse og behandling af traumepatienter på
højt specialiseret niveau.
Traumerådet er rådgivende i forhold til Hospitalsledelsen i spørgsmål vedrørende traumepatienter.

Opgaver:

Traumerådet skal sikre at modtagelse og behandling af traumepatienter sker på højt specialiseret
niveau.
Traumerådet skal sikre et højt uddannelsesniveau på tværs af fag og specialer, hvor den faglige
ekspertise kontinuerligt udvikles.
Traumerådet skal understøtte forskning og faglig udvikling således at Traumecenteret ved Aarhus
Universitetshospital kan positionere sig nationalt og internationalt.

Sammensætning:

Cheflæge
Centerchef akutcenteret
Traumecenterleder
Traumekoordinator

Én repræsentant fra afdelingsledelsen fra hver af følgende afdelinger:
Anæstesiologisk Afd.
Blodbanken
Kirurgisk-Gastroenterologisk Afd. L
Klinisk Biokemisk Afd.
Ortopædkirurgisk Afd. E
Neurokirurgisk Afd. NK
Neuroradiologisk afdeling
Radiologisk Afd.
Thoraxkirurgisk Afd. T
Formand udpeges af cheflægen
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Derudover vil repræsentation fra relevante afdelinger blive indkaldt ad hoc.
En afdelingsledelse kan vælger at lade sig repræsentere ved en medarbejder med beslutningsmandat.

Reference:

Traumerådet refererer til Hospitalsledelsen, som også er repræsenteret på Traumerådsmøderne

Mødekadence:

Traumerådet afholder 2 møder årligt. Hvis der er behov for drøftelse udenfor møder, vil dette foregå
mellem Traumecenterleder og formanden for Traumerådet.

Sekretariat:
Traumecentret, Fælles Akutafdeling

4.0 SAMARBEJDE MED TRAUMERELATEREDE SPECIALER
Traumerådet har indgået aftaler med følgende afdelingsledelser på AUH omkring behandling og
udredning af traumepatienten.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ortopædkirurgi, afdeling E
Anæstesiologisk afdeling
Neuroradiologisk afdeling
Radiologisk afdeling
Neurokirurgisk afdeling, NK
Thoraxkirurgisk afdeling, T - SKS
Kirurgisk gastroenterologi, afdeling L
Oftalmologi, afdeling J
Oto-rhino-laryngologi, afdeling H
Plastikkirurgi, afdeling Z
Tand- og kæbekirurgi, afdeling O
Gynækologi og obstetrik, afdeling Y, SKS
Urologi, afdeling K, SKS
Pædiatri, afdeling A, SKS

4.1 Mødeforpligtelse på speciallægeniveau i traumemodtagelsen:

Når vagthavende traumevagt anmoder om specialespecifikt tilsyn eller rådgivning til en traumepatient,
er specialerne forpligtigede til på speciallægeniveau at prioritere dette hurtigst muligt.

4.2 Mødeforpligtelse på speciallægeniveau under indlæggelsesforløbet:

Traumepatienter har ofte skader, der vedrører flere kliniske specialer og sektorer. Der er derfor behov for
koordinering af tilsyns- og behandlingsplan, specielt for patienter indlagt på ITA og NIA. Formålet er at få
kortere indlæggelsesforløb, bedre ressourceudnyttelse og færre komplikationer for patienterne.
Dette er beskrevet i Tværfagligt koordineringskald:

4.3 Tværfagligt koordinationskald til traumepatienter - tilkald af specialer i forløbet efter
traumemodtagelsen
e-Dok 3.1.8 Tværfagligt koordinationskald til traumepatienter - tilkald af specialer i forløbet efter
traumemodtagelsen

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UNIDInformationsdokumenter/6B3EB10F9DB5BE94C12579AF002B85F5?OpenDocument
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5.0 Traumekoordinationsgruppen

Traumekoordinationsgruppen er en tværfaglig gruppe principielt bestående af hhv. speciallæger med
funktionsledelse og specialeansvarlige sygeplejersker med ansvar for behandling og pleje af
traumepatienter.
Opgaven er at tilrettelægge, udvikle og implementere hensigtsmæssige patientforløb for
traumepatienter i samarbejde med de involverede personalegrupper og afdelinger. Herunder ansvar for
opdatering af traumemanual og relaterede politikker, retningslinjer og instrukser.
Gruppen mødes samlet to gange årligt. Herudover er der separate møder for lægegruppen og
sygeplejerskegruppen to gange årligt.
5.1 Læger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frank Farsø, ortopædkirurgisk afdeling
Ole Brink, ortopædkirurgisk afdeling
Bo Bergholt, neurokirurgisk afdeling
Trine Lauridsen, kirurgisk afdeling L
Bent Erling Lindblad, ortopædkirurgisk afdeling E
Palle Juelsgaard, anæstesiologisk afdeling
Troels Martin Hansen, anæstesiologisk afdeling, Akutlægebilen
Claus Valter Rohde, anæstesiologisk afdeling / AMK
Lise Loft Nagel, radiologisk afdeling
Mads Holmen Andersen, anæstesiologisk afdeling, ITA
Henrik Vad, Thoraxkirurgisk afd. T

5.2 Sygeplejersker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bente Stødkilde, Skadestuen, Fælles AKUT afdeling
Sine Eun Bugge, Ortopædisk Afdeling E4
Rie Brødsted, Ortopædisk Afdeling E-OP
Karen Svane + Heidi Andersen, Kirurgisk Afdeling L-OP
Espen Cramer Korsvold, Anæstesiologisk afdeling
Michael Laurien, Radiologisk Afdeling, Skaderøntgen
Mette Simonsen, Radiologisk Afdeling, CT
Jeppe Johansen, Neuroradiologisk Afdeling
Ann Sophie Jappe, Neurokirurgisk Intensiv Afdeling NIA
Marianne Staats, Anæstesiologisk Afdeling ITA
Lasse Lundholm, Anæstesiologisk Afdeling ITA
Karen Randrup, Observationsafsnittet
Kirsten Kaptain, Observationsafsnittet

6.0 Kvalitetssikring
6.1 Daglig drift

Traumekoordinator følger den daglige drift på følgende måde:
o Gennemser journalcontinuationer på alle modtagne traumepatienter
o Følger op på traumeforløb ved kontakt med klinisk personale på tværs af sektorer og
fagområder ved behov
o Identificerer kliniske problemområder, tendenser og områder for faglig indsats i samarbejde
med det kliniske traumeteam
o Er aktivt til stede ved traumekald i videst muligt omfang
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o
o
o
o

Opdaterer udvikling af populationen traumepatienter (antal, type, geografi, alvorlighedsgrad,
indbringningsmåde, fund etc.)
Går i dialog med sygehuse, der overflytter traumepatienter til TC, AUH
Løser praktiske problemer relateret til traumeteam, traumekaldsfunktionen, traumemanual etc.
Spotter og håndterer udfordringer ved praktiske og planlægningsmæssige tiltag, der influerer på
daglig drift for traumeptt (adgangsveje, forsyninger, ny teknik, kommunikationssystemer m.v.)

6.2 Traumecentrets driftsmøder

Traumecenterlederen, traumekoordinatoren og sekretæren holder to månedlige møder, hvor
patientforløb gennemgås, og der sikres fremdrift samt opfølgning på løbende sager.
Henvendelser fra traumeteamet og samarbejdsparter i øvrigt vil blive behandlet i dette forum.

6.3 Audit

Der afholdes løbende audit – forstået som en systematisk, tværfaglig plenumdiskussion af rutiner og
god adfærd ud fra en konkret hændelse.
Formål: at identificere faglige, logistiske og teammæssige problemstillinger for at skabe
kvalitetsudvikling og læring for organisation og medarbejder Til audit gennemgås forskellige
udfordringer omkring traumepatienten. Det er kun udvalgte patienter, der laves audit på. Patienterne
udvælges bl.a. efter ønske fra personalet, og alle er velkomne til at komme med emner til audit.
Målgruppen er sædvanligvis personale fra det tværfaglige traumeteam samt tilknyttede specialer
involveret i behandling og modtagelse af patienter indbragt via traumekald.
Se e-Dok 3.1.6 Retningslinjer for afholdelse af audit

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/8462C62719A8B5EBC125783C0009659E?OpenDocument

6.4 Patientsikkerhedsrunde

Traumecentret tilstræber at afholde patientsikkerhedsrunde hvert andet år.
Patientsikkerhedsrunde er en metode til at forebygge utilsigtede hændelser og styrke
patientsikkerhedskulturen i et møde mellem ledelsen og medarbejdere.
På patientsikkerhedsrunden diskuteres ud fra en simuleret traumecase:
• Problemer som har betydning for sikkerheden i modtagelsen af traumepatienten på
traumestuen og ved CT-scanning i skadestuen.
• Den patientsikkerhedskultur som hersker ved modtagelse af traumepatienten.
• De konkrete fysiske og logistiske forhold på traumestuen og i CT-scanner i relation til
patientsikkerhed.
Runden afrundes med en fælles opsummering af problemstillinger og ansvarsfordeling.

6.5 Utilsigtede hændelser:

Utilsigtede hændelser, der relaterer sig til denne manuals område indberettes til Traumecentret.
Hændelser, der relaterer sig til fagspecifikke områder, indberettes til det involverede afsnit.
Traumecentret samarbejder med de patientsikkerhedsansvarlige i alle afsnit.

6.6 Årsrapport

Der udarbejdes årsrapport med data og fokusområder fra det forløbne år.
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7.0 Strategi for uddannelse og opretholdelse af kompetenceniveau for
traumeteamet:
•

Alle traumeteammedlemmer på Aarhus Universitetshospital bør deltage i traumeteamtræning
med regelmæssige mellemrum

•

Det tilstræbes at opnå et videns- og færdighedsniveau for alle læger og sygeplejersker, der
deltager i traumemodtagelsen svarende til kurserne Advanced Trauma Life Support (ATLS) og
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

•

Traumeteamledere forventes at have kompetencer i bækkenpakning. Undervisning foregår i
samarbejde med kirurgisk afdeling L.

•

Traumeteamledere forventes at have gennemgået ’Uddannelses og kompetenceprofil for
traumeteamleder / traumevagt’

•

De ansattes afsnit forventes at introducere og supervisere nyansat personale til
traumemodtagelsen på højt fagligt niveau

•

Traumecentret og anæstesiologisk afdeling afholder årligt introduktion til traumeprocedurer for
nyansatte sygeplejersker i skadestuen og anæstesiologisk afdeling

•

Traumecentret tilbyder individuel supervision af personale på anmodning fra afsnitsledere

7.1 Forventninger til de enkelte medlemmer af traumeteamet
•

Traumeteamets medlemmer forventes at deltage rutinemæssigt i traumemodtagelser

•

Traumeteamets medlemmer forventes at holde sig ajour med procedurer i traumestuen

•

Traumeteamets medlemmer forventes at læse mails om nyheder indenfor traumemodtagelsen

•

Traumeteamet medlemmer forventes at deltage aktivt i audits samt anden kvalitetsudvikling og
feedback til Traumecentret
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8.0 Traumekaldskriterier og præhospitale visitationsretningslinjer
Nedenstående Traumemeldeskema er fælles for Region Midt og Region Nord. Det bruges til at afgøre, om der
skal aktiveres traumekald ud fra traumemekanisme, symptomer og graden af disse. Se e-Dok
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/E26AD965DD7CF18BC12579B70064F7C4?OpenDocument

Der er desuden udarbejdet en fælles Region Midt og Region Nord retningslinje for visitation af traumepatienter.
Her afgøres det, hvilket sygehusniveau traumepatienten skal visiteres til. Se e-Dok: http://e-dok.rm.dk/e-

dok/e_7003FA.NSF/UNIDInformationsdokumenter/6A1E82D2A25A4776C12579B80049279E?OpenDocument
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9.0 UDVIDET TRAUMEKALD
Som tillæg til traumekaldskriterierne er der på Traumecentret, AUH, udviklet et udvidet traumekald:
Et særligt respons på svært cirkulatorisk ustabile traumepatienter. Det udvidede traumekald sikrer
forberedelse og tilstedeværelse af de rigtige kompetencer og det rigtige udstyr.
Kriterier
o Systolisk BT < 90 mmHg og mistanke om betydelig indre blødning (relevant stumpt eller
penetrerende traume)
ELLER
o

Akutlægens skøn

Se e-Dok 3.6.2. Udvidet traumekald – Cirkulatorisk ustabile traumepatienter

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UNIDInformationsdokumenter/C5316EB94FD7B81DC12578D9004235D2?OpenDocument

10.0 ALARMERINGSPROCEDURE - AKTIVERING AF TRAUMEKALD
’Traumekald’ betyder alarmering og samling af alle i traumeteamet omkring modtagelse af
traumepatient i skadestuen. Traumeteamet aktiveres via traumekaldere, som alarmerer med lyd og en
tekstbesked, ved melding om en traumepatient.

10.1 Aktivering af traumekald (Ring tlf. 7846 2717 – Skadestuens teamleder):
Traumekald aktiveres af skadestuens teamleder efter melding fra præhospitalt sundhedspersonale; ved
overflytning fra andet sygehus og ved behov hos patient, der allerede er indbragt til Fælles Akut
afdeling.
Skadestuens teamleder noterer ned, hvor patienten har fået point ifølge traumemeldeskemaet. (pkt.8.0)
Se e-Dok 3.1.7 Aktivering af traumekald, AUH
HTTP://E-DOK.RM.DK/E-DOK/E_7003FA.NSF/UI2/DEA37B051D569CDBC125797500362D42?OPENDOCUMENT

Traumeteamet vil modtage alarm og tekstbesked på traumekalderne. Ved traumekald går
teammedlemmerne til traumestuen i god tid inden patientens forventede ankomsttidspunkt.

10.2 Traumekaldere
Afsnit, der har personale i traumeteamet, har fået udleveret et antal traumekaldere. Afsnittene er
ansvarlige for vedligehold og erstatning af traumekalderne.
e-Dok 3.5.2 Ansvar for traumekaldere

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/O/F01C0DB92356CA8DC12579AF003F54AA?OpenDocument

e-Dok 3.5.1 Instruks for reparation af traumekaldere

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/6C6225F83C303F0FC125783F00391CE0?OpenDocument

11.0 Afblæsning af traumekald
Patienten betragtes som svært traumatiseret, indtil sidste læsion er diagnosticeret eller indtil
traumevagt og anæstesilæge afgør, at patienten ikke skal betragtes som traumepatient.
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12.0 TRAUMEPATIENTER OVERFLYTTET FRA ANDET SYGEHUS
Overflytning til Aarhus Universitetshospitals Traumecenter sker efter regler om overflytning af patienter.
Indikation stilles således ud fra en helhedsvurdering, der omfatter patientens behov i forhold til de
tilstedeværende behandlingsmæssige og diagnostiske muligheder og ressourcer.
Kriterier:
o Relevant traume indenfor de seneste 24 timer
o Indikation for højt specialiseret behandling (SST specialeplanlægning www.sst.dk )
o Det lokale sygehus´ ressourcer er utilstrækkelige i forhold til opgavens kompleksitet.
e-Dok 3.3.1 Retningslinier for overflytning af traumepatienter indenfor 24 timer efter tilskadekomst til
Traumecentret, AUH
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/CEEB9CC8D542D19AC125783B003E9320?OpenDocument

13.0 Modtagelse af flere samtidige traumepatienter:
Traumemanualen fastlægger de rutinemæssige arbejdsgange ved modtagelse af 1-4 alvorligt
tilskadekomne, når beredskabsplanen ikke er trådt i kraft.

13.1 Lokaleplan for modtagelse af flere samtidige traumepatienter

Modtagelse af op til 4 samtidige traumepatienter foretages på følgende stuer i prioriteret rækkefølge
efter forventet sværhedsgrad:
Traumepatient 1 modtages på skadestue 1
Traumepatient 2 modtages på skadestue 2
Traumepatient 3 modtages på skadestue 6
Traumepatient 4 modtages på skadestue 4
AMK / akutlægen kontakter traumecentret mhp. den mest hensigtsmæssige fordeling af
traumepatienterne.

13.2 Punktforstærkning ved mangel på ressourcer

Når beredskabsplanen ikke aktiveres – som f.eks. ved 4 meget svært tilskadekomne eller et antal let
tilskadekomne fra samme ulykke – laves der i stedet punktforstærkning forstået som ekstra indkald af
personale efter behov.

14.0 Aktivering af beredskabsplan:

Ved flere svært tilskadekomne træder beredskabsplanen i kraft. Her menes svært tilskadekomne, dvs.
med konstaterede svære læsioner, ikke blot potentielt svært traumatiserede.
Traumevagten overgår i disse situationer til at have funktion som beredskabsleder.
e-Dok, Fælles dokumenter – AS 1.6 1.1 Beredskabsplan for indsats ved storulykke for Aarhus
Universitetshospital

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003.nsf/SoegeView/0C67EEB5AB951F1FC1257620002D3323
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15.0 TRAUMETEAMETS OPGAVER OG PATIENTFORLØB
Traumeteamets opgave er at modtage traumepatienten og foretage den første undersøgelse og
behandling. Dette forgår systematisk efter A-B-C-D-E principperne. (Airway-Breathing-Cirkulation Disability - Exposure / Environment)

15.1 Overlevering af patient fra ambulancepersonale
o
o
o

Når ambulancen ankommer, bliver alle medlemmer af traumeteamet på traumestuen, til
patienten køres ind på traumestuen
Reddere og / eller akutlæge giver en samlet rapport til hele teamet, når patienten indbringes på
traumestuen
Der skal være ro på stuen under overleveringen.

15.2 Sædvanligt patientforløb i traumemodtagelsen – Første gennemgang:
NB! Ved ændring af patientens tilstand: Revurdér A-B-C-( D-E)
1. Rapport og overdragelse – fra reddere / akutlæge til traumeteam
2. Forflytning fra spineboard til traumetransfer

e-dok 3.2.4 Instruks for anvendelse af spineboard….

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/02D06D8C711AA8CBC125783D002EB0D8?OpenDocument

e-dok 3.2.1 Instruks for anvendelse af Traumetransfer

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/2642639E349D89BAC125783B00436AC9?OpenDocument

e-dok 3.2.3 Instruks for inline stabilisering….

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/8470DAEDA9DADB30C125783B00735F96?OpenDocument

3. Første gennemgang; A - B - C ved vagthavende anæstesilæge: Livstruende tilstande behandles

først. Uopsættelig behandling prioriteres før afklaring af diagnose.
4. Rtg. thorax inden 5 min.
5. Eventuel FAST UL-scanning ved radiolog

6. Første gennemgang; D - E ved traumeteamleder: Systematisk, klinisk gennemgang af patienten fra

top til tå med henblik på samlet overblik over læsionerne. Der suppleres med yderligere undersøgelser,
herunder billeddiagnostik. Log roll foretages i en af traumeteamlederen prioriteret arbejdsgang
e-Dok 3.2.2 Instruks for logroll

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/BA3240C42381A9A2C125783B0071A5D0?OpenDocument

7. CT-scanning i akutscanner

e-Dok, 3.2.5 Logistik ved CT-scanning af traumepatient i traumemodtagelsen
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/1387A584E0495A54C125783D005B1BA6?OpenDocument

15.3 Sædvanligt patientforløb i traumemodtagelsen – Anden gennemgang:

1. Hurtigt gennemsyn af CT ved neuroradiologisk afd. og radiologisk afd. med besked til
traumeteamleder snarest.
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2. TIME-OUT
Fastsættelse af behandlingsplan inden patienten køres ud fra CT-scanning ved traumeteamleder:
a. Ved behov for yderligere røntgenbilleder: Aftal hvilken røntgenstue med radiograf
b. Ved behov for andre procedurer: Aftal på hvilken skadestue med skadestuens teamleder
c. Ved behov for afventning af endeligt CT-svar: Aftal på hvilken skadestue med
skadestuens teamleder
3. Afklaring af, hvilken afdeling, patienten skal indlægges på ved traumeteamleder / anæstesilæge
4. Optagelse af anamnese og endelig journal ved mellemvagt og traumeteamleder
5. Transport til afdeling / videre undersøgelse eller behandling
6. Overdragelse af patienten
7. e-Dok 3.3.2 Overdragelse og modtagelse af traumepatienter på AUH

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/F1B1F1D39355D046C125783B006BC3AE?OpenDocument

16.0 PROCEDURER OG UNDERSØGELSER I TRAUMEMODTAGELSEN
16.1 Ortopædkirurgiske procedurer
Der er fokus på behandling efter ABCDE prioriteringen.
Under traumemodtagelsen foretages derfor principielt kun procedurer, der er nødvendig for
stabilisering, hæmostase og førlighed f.eks.
o

Suturering af skalplæsion og kompression af andre blødende sår.

o

Anlæggelse af pleuradræn
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700318.nsf/UI2/4E4417E2173690EDC12574F200482A95?OpenDocument

o

Reponering af fracturer, større rørknogler

o

Anlæggelse af bækkenslynge
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700318.nsf/SoegeView/235707F5106D59A5C125783F00365C00

16.2 Procedurer efter initial traumemodtagelse og CT scanning
Se Ortopædkirurgisk afdeling E´s e-Dok samling afsnit 31.1 Traume:
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700318.nsf/AabnKapitel/7A4311DB038BABD8C12573D300340BD6

Principielt foretages procedurer ikke på traumestuen af hensyn til flow i radiologisk afd. Hvor det er
relevant af hensyn til patientsikkerhed, kan traumevagten aftale undtagelser med radiograf.
Traumevagt aftaler ved behov lån af skadestue og skadestuepersonale med skadestuens teamleder.

16.3 Hæmostatisk nødkirurgi på traumestuen
Traumestuen er ikke egnet som operationsstue, men uopsættelig hæmostatisk nødkirurgi, som fx
pakning ved bækkenfraktur, kan foretages. Der tilkaldes assistance fra L-OP / E-OP, hvor der foreligger
instruks for, hvad der medbringes. Der er udarbejdet instrukser / actioncard for
skadestuesygeplejersker; L-OP sygeplejersker og E-OP sygeplejersker
e-Dok 3.6.1 Akut operation – hæmostatisk nødkirurgi på traumestuen
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http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/B06167E948F073A9C12578D800327B4D?OpenDocument

16.4 Akut operation på operationsafdeling

1. Når der er stillet operationsindikation, skal den ansvarlige kirurg orientere den aktuelle
operationsgangs personale og give tilbagemelding til traumeteam-lederen om, hvor og hvornår et
operationsleje er klar.
2. Den ansvarlige anæstesilæge adviserer anæstesilægen på den aktuelle operationsgang.
3. Anæstesipersonale adviserer koordinerende anæstesisygeplejerske mhp. klargøring af
anæstesiudstyr.
Traumepatienter med behov for akut kirurgisk intervention køres primært til operation på E-OP stue 12.
Ved isoleret abdominalt traume kan der køres til operation på stue 2.
Ved hovedtraume køres til NOA efter aftale med neurokirurg og neuroanæstesiolog.
Kun traumeelevator, bygn. 7J benyttes, da denne har høj vægtkapacitet

16.5 Embolisering hos blødende traumepatienter:
Angiografi er et indgreb primært med terapeutisk sigte i forhold til akutte abdominale, bækken- eller
ekstremitetstraumer eller blødning af anden årsag.
e-Dok, Radiologisk afdeling 27.1.2 A-grafi embolisering:
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700304.NSF/SoegeView/6FBF410084323B58C1257805003001F1

16.6 Mors på traumestuen:
Efter mors eller andre særligt alvorlige forløb på traumestuen, påhviler det traumevagten at tage initiativ
til afholdelse af defusing for det involverede traumeteam.
e-Dok 3.4.2 Defusing efter mors el.a. særlig alvorlig hændelse på traumestuen
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UNIDInformationsdokumenter/76F4275A43866448C12578D2005EEF74?OpenDocument

16.7 CT-scanning i traumemodtagelsen
Akut CT-scanner ved siden af traumestuerne er første valg.
Ved nedbrud er CT-scanner i bygn. 10, 4. sal næste valg.
CT-scanner, Radiologisk afdeling benyttes kun undtagelsesvist, og da kun med nøje overvejelse af
behov for at medbringe nødvendigt udstyr, blod og erfarent personale. Scanneren ligger langt fra
blodbank og mulighed for ekstra anæstesiologisk hjælp.
e-Dok 3.2.5 Logistik ved CT-scanning af traumepatient i traumemodtagelsen
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/1387A584E0495A54C125783D005B1BA6?OpenDocument
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17.0 Billeddiagnostiske undersøgelser i traumemodtagelsen
o
o
o

o
o

Røntgen af thorax – standardundersøgelse, hurtigst muligt
Røntgen af bækken - ved indikation
FAST-ultralyd (Focused Assessment of Sonography in Trauma) ved indikation. Foretages
primært af radiolog. Andre faggrupper kan foretage undersøgelsen, og har da
dokumentationspligt i EPJ.
CT-scanning - traumeprotokol ved indikation
Rtg. af ekstremiteter – ved indikation. Foretages som hovedregel efter CT-scanning. Må ikke
forsinke ABC procedurer eller CT-scanning.

17.2 Traume CT-scanning
Traumeskanning omfatter CT-skanning af cerebrum, ansigtsskelet, columna cervicalis, thoraxabdomen-bækken.
Herudover rekonstruktion af columna thoracalis og lumbalis.
En traumeskanning kan give oplysning om læsioner i:
1 CNS
Undersøgelsen af cerebrum foretages inden indgift af intravenøs kontrast og er sædvanligvis den
første undersøgelse. Undersøgelsen giver oplysninger om intra- og ekstrakranielle forhold, og med
rekonstruktionsteknik får man oplysning om de ossøse strukturer. Patienter med diffuse aksonale
skader kan have normal cerebral skanning, hvis denne udføres kort efter tilskadekomsten.
2 Thorax
Haemo- og pneumothorax, lungekontusion, karlæsioner (dissektion og ruptur) samt aktiv arteriel
blødning (extravasation af kontrast). På baggrund af undersøgelsen kan der foretages rekonstruktion af
columna thoracalis.
3 Abdomen
Fri væske og luft samt organlæsioner og herudover foretages rekonstruktion af columna lumbalis og
pelvis. Ved extravasation af kontrast vil der ofte være indikation for A-grafi og embolisering ved aktiv
blødning.
17.2 Billeddiagnostik - overflyttede traumepatienter
Patienter, som overflyttes hertil fra andre sygehuse, er ofte billeddiagnostisk udret lokalt.
Billedmaterialet kan oftest overføres digitalt, eller medsendes patienten på CD ROM. Afhængigt af
hvilket billedmateriale der foreligger, kan billedmaterialet gennemgås af vagten på hhv. radiologisk
afdeling P og R. Ved telefonisk kontakt til radiologisk afdeling på første sygehus, kan man evt. få faxet
foreløbige beskrivelser til traumemodtagelsen, hvis disse ikke er sendt med patienten.
Radiologisk afdelings e-Dok dokumentsamling vedr. traumatologi:

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700304.NSF/SoegeView/?SearchView&Query=traume*%20OR%20%20traume

18.0 Fotoetik i traumestuen:
Der må KUN tages foto af traumepatienter, når billederne skal bruges til fremtidig undervisning,
træning, forskning eller som dokumentation af behandlingsforløbet.
Tages foto af en traumepatient, skal traumeteamlederen informeres og godkende det, INDEN
traumestuen forlades.
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Traumepatientens identitet skal sløres og foto skal tages på en etisk og moralsk forsvarlig måde, for at
sikre den enkelte traumepatients integritet og anonymitet.
e-Dok: 3.4.3 Fotoetik - Retningslinje for fotografering og videooptagelse af traumepatienter i
traumemodtagelsen:
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UNIDInformationsdokumenter/06D011E1760FCD91C12579730036DFD1?OpenDocument

19.0 Pårørende på traumestuen
I de tilfælde hvor det vurderes fagligt forsvarligt, kan en pårørende være til stede på stuen. Hvis det er
muligt, skal traumepatienten give tilladelse til, at den pårørende må være til stede. Der må kun være én
pårørende tilstede af gangen på traumestuen og altid den samme pårørende, dog med undtagelser af
forældre til traumatiserede børn.
e-Dok 3.4.1. Pårørende på traumestuen
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7003FA.NSF/UI2/D0F860790BAD5DB5C125783D003EF8F3?OpenDocument

20.0 GOD TONE I TRAUMEMODTAGELSEN
•

Der er kun adgang for traumeteamets medlemmer og tilkaldte personer

•

Alle skal være bekendt med deres opgaver og rolle i teamarbejdet som beskrevet på funktionskort

•

Arbejdet i traumemodtagelsen foregår i princippet parallelt. Opgaverne løses samtidigt.

•

Hold støj-niveauet nede

•

Tal om muligt kun en ad gangen

•

Vær opmærksom på hinanden og giv plads til de andre i teamet

•

Vær opmærksom på traumevagtens meldinger

•

Giv klare beskeder, så ingen er i tvivl om, hvem du henvender dig til (Closed loops)

•

Kvitter for en besked, så ingen er i tvivl om, at du har modtaget den (Closed loops)

•

Træk dig tilbage fra patienten, når du er færdig med en given opgave

•

Observatører skal opholde sig i baggrunden efter aftale med teamet

•

Teamet hjælper hinanden med at holde fokus på tidsforbrug og prioritering af opgaver

•

Hvis en klinisk procedure tager længere tid end forventet, vurderes muligheden for alternativ
løsning (f.eks. langvarig tidsforbrug på anlæggelse af A-kanyle, i.v.-adgang)

•

Begræns antallet af personer med direkte kontakt til patienten
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DEL 2
Traumeteamets placering og funktionsbeskrivelser
1.

Teammedlemmernes placering

2.

Funktionsbeskrivelse for skadestuens teamleder

3.

Funktionsbeskrivelse for ortopædkirurgisk traumevagt –
teamleder

4.

Funktionsbeskrivelse for anæstesilæge

5.

Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejerske

6.

Funktionsbeskrivelse for skadestuesygeplejerske

7.

Funktionsbeskrivelse for radiograf / røntgensygeplejerske

8.

Funktionsbeskrivelse for serviceassistent

9.

Funktionsbeskrivelse for bioanalytiker

10.

Funktionsbeskrivelse for sekretær

11.

Funktionsbeskrivelse for hyppigst tilkaldte specialer
• Akutlæge på akutlægebil / akutlægehelikopter
• Blodbanken
• Kirurgisk bagvagt, afd. L
• Neurokirurisk bagvagt, afd. NK
• Radiolog
• Sygeplejersker L-OP / E-OP
• Thoraxkirurgisk bagvagt, afd. T
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TRAUMETEAMMEDLEMMERNES PLACERING PÅ TRAUMESTUEN

- ved modtagelse af traumepatienten
Anæstesisygeplejerske
Anæstesiudstyr

Anæstesilæge
Traumeteamleder

Serviceassistent

Skadestuesygeplejerske

Ortopædkirurgisk
mellemvagt

Radiograf /
røntgensygeplejerske

Bioanalytiker

Sekretær

Skadestuens
teamleder
(sygeplejerske)
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Funktionskort for traumeteam

1. Teamleder i skadestuen (sygeplejerske)
•

Modtager traumemelding – noterer hvilke kriterier, der har udløst kaldet (traumemeldeskema)

•

Iværksætter traumekald via Falck

•

Beslutter hvilke stuer, der skal anvendes ved flere samtidige traumepatienter

•

Omprioriterer skadestuesygeplejerskernes arbejde

•

Ved flere tilskadekomne vurderes behov for ekstra indkald i samarbejde med traumeteamleder /
anæstesilæge

•

Orienterer om ventetid til øvrige patienter i venteværelset

•

Checker at alle team-medlemmer er til stede

•

Holder sig orienteret om forløb på stuen

•

Modtager pårørende, som vises til rette i samtalerum

Ved udvidet traumekald desuden:
•

Udløser traumekald på vanlig vis: "Udvidet traumekald" skal som det første fremgå af tekst på
traumekalder.

•

Tilkalder vagthavende thoraxkirurg (tlf. 7845 3010 (bagvagt) / 7845 3009 (forvagt)) og kirurgisk
bagvagt, afd. L (tlf. 64864).

•

Frigør to af de mest erfarne skadestuesygeplejersker til traumeteamet.

•

Går på traumestuen: orienterer teamet, og skriver oplysninger på tavlen.

•

Overdrager ledelse til Traumeteamlederen

•

Følger sædvanligt funktionskort.
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Funktionskort for traumeteam

2. Traumeteamleder (Ortopædkirurgisk traumevagt)
•

Tager røntgenforklæde + handsker på

•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital akutlæge / reddere

•

Står primært ved patientens venstre arm

•

Primær opgave:
o Ledelse og koordination af traumeteamets indsats
o Tilkald af andre specialer
o Opgradering ved flere samtidige traumepatienter – ansvar for beredskabsudløsning

•

Holder sig så vidt muligt fra kliniske procedurer

•

Tæt samarbejde med supplerende teamleder; vagthavende anæstesilæge

•

Planlægger sammen med anæstesilæge de initiale undersøgelser, indgreb og tilsyn ved andre
specialer

•

Gør status: Samler og formidler informationer – overfor traumeteam og patienten

•

Foretager sekundær gennemgang

•

Afgør patientens videre forløb; bestiller CT-scanning, operation, intensiv plads m.m. i
samarbejde med relevante specialer og anæstesiologisk ledende vagthavende

•

Følger patienten, indtil den primære diagnostik er afklaret, og patienten er i et behandlingsforløb

•

Ved flere akutte patienter med samtidig behov for CT-scanning prioriteres i samråd med
anæstesiolog og radiolog rækkefølgen.

•

Frigør eventuelt operationskapacitet

•

Aftaler tidspunkter og sted for eventuelle supplerende undersøgelser og behandlinger med de
implicerede specialer

•

Vurderer sammen med anæstesilæger, om patienten er ABC-stabil og transportabel. Pt skal
stabiliseres, før patienten flyttes ud af traumestuen

•

”Time-out”. Før patienten køres fra traumestuen holdes en kort ”time-out”, hvor
traumeteamleder og anæstesilæge kort resumerer patientens tilstand overfor teamet.

•

Dokumenterer i EPJ og udfylder traumejournal + ”gult ark”

•

Ledsager og overdrager patienten efter e-Dok standard til patientansvarslig læge på OP,
røntgen, intensiv eller sengeafdeling

•

Er ansvarlig for information og kommunikation med pårørende og politi
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•

Beslutter sammen med anæstesilæge, om traumeteamets funktion kan ophøre, og patienten
kan behandles som almindelig tilskadekommen patient

•

Under indlæggelsen: Er medansvarlig for patientens videre behandlingsforløb. Herunder
opsamling af eventuelle skader og videre behandlingsplan

•

Ved mors og anden særlig alvorlig hændelse på traumestuen: Tager initiativ til defusing

•

Ved traumemodtagelse på andre matrikler (f.eks. på T-OP eller NOA)
o Akut tilsyn prioriteres
o Traumevagt har ansvar for traumatologisk behandlingsplan og dokumentation i EPJ
o Ansvar for at patientens data kommer i traumedatabase

Ved udvidet traumekald desuden:
•

Time-out status: Er teamet incl. tilkaldte kompetencer på plads? Hvad ved vi? Hvilke opgaver
venter?

•

Formidler plan og status til traumeteamet i samarbejde med tilstedeværende specialer.

•

Følger sædvanligt funktionskort.

•

Holder fokus på A-B-C processer (D-E venter).

•

Løbende stillingtagen til plan (reevaluer).

•

Stillingtagen til 'Hæmostatisk nødkirurgi' eller anden intervention
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Funktionskort for traumeteam

3. Anæstesilæge
•

Tager røntgenforklæde og handsker på

•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort

•

Aftaler rollefordeling og foreløbig plan med anæstesisygeplejerske og øvrigt team ud fra
melding

•

Kommunikerer evt. med præhospital akutlæge for yderligere information

•

Klargør evt. infusionssæt og ordinerer transfusionspakke, hvis meldingen indikerer behov

•

Er ansvarlig for den akutte ABC-behandling (første gennemgang)

•

Står primært ved patientens højre arm, hvorfra han håndterer C = cirkulatoriske problemer
samt superviserer anæstesisygeplejersken i håndtering af A + B = luftveje og respiration

•

Overtager hovedende fra anæstesisygeplejerske ved indikation for lægelig håndtering af A + B
= luftveje og respiration.

•

Verificerer trachealtubes placering via stetoscopi, CO2 eller radiologi efter hver forflytning

•

Vurderer snarest – i samråd med anæstesisygeplejerske – om der er behov for ekstra tilkald af
anæstesipersonale (lokal 62761). Bed evt. radiograf eller skadestueteamleder ringe

•

Ansvarlig for anlæggelse af min. 2 stk. iv-adgange str. 1.4-2.0. Den ene anlægges i højre
albuebøjning til kontrastindgift. Kan uddelegeres til E-mellemvagt

•

Ordinerer og opsætter infusion/transfusion

•

Ordinerer sedativa, analgetika, inotropi

•

Uddelegerer specifikke opgaver til ledigt traumeteampersonale på stuen (røntgen,
skadestuesygeplejerske, serviceassistent)

•

Lægger evt. A-kanyle – tager gastal + evt. blodprøver i samarbejde med bioanalytiker

•

Eventuel anlæggelse af alternative IV adgange ved behov

•

Koordinerer patientens videre forløb med traumevagt – herunder afblæsning af traumekald

•

Koordinerer plan med relevante anæstesiafsnit og intensiv afdeling

•

Vurderer sammen med traumevagt, om patienten er ABC-stabil og transportabel. Pt skal
stabiliseres, før patienten flyttes ud af traumestuen

•

”Time-out”. Før patienten køres fra traumestuen holdes en kort ”time-out”, hvor
traumeteamleder og anæstesilæge kort resumerer patientens tilstand overfor teamet.
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•

Ledsager patienten under diverse undersøgelsesprocedurer

•

Bliver hos patienten, indtil denne er overdraget efter standard til patientansvarlig læge på
intensiv afdeling, stamafdeling eller på OP

Ved udvidet traumekald desuden:
•

Frigør de to mest erfarne anæstesilæger til traumestuen.

•

Checkliste for massiv blødning

•

Forbereder sheat anlæggelse - v. subclavia dxt. er førstevalg.

•

Anden intravenøs strategi planlægges (IO adgang, Secalon T, venefremlægning).

•

Evaluerer ROTEM koagulationsanalyse
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Funktionskort for traumeteam

4. Ortopædkirurgisk mellemvagt
•

Står primært ved patientens højre ben

•

Tager røntgenforklæde og handsker på

•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital læge / reddere

•

Iværksættelse og behandling af umiddelbart livs- og førlighedstruende tilstande efter aftale med
vagthavende anæstesilæge

•

Anlægger iv-adgang efter aftale med anæstesilæge (min. str.1.4 gerne hø. albuebøjning)

•

Ordinerer antibiotika og tetanus-vaccine

•

Ordinerer andre diagnostiske undersøgelser

•

Foretager evt. sekundær gennemgang af patienten – såfremt traumevagten ikke har mulighed
herfor

•

Varetager ortopædkirurgiske procedurer:
Pleuradræn, sårbehandling, grovreponeringer, gipsning og anden frakturstabilisering

Ved udvidet traumekald desuden:
•

Varetager anlæggelse af pleuradræn, hæmostatisk fracturbehandling og andre A-B-C nødvendige
procedurer

•

Assisterer v akut operation
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Funktionskort for traumeteam

5. Anæstesisygeplejerske
•

Medbringer optrukket akut-medicin

•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort

•

Aftaler rollefordeling og plan med anæstesilæge og øvrigt traumeteam ud fra foreliggende
oplysninger

•

Klargør traumestativ til monitorering og O2-tilskud

•

Modtager ”Medicinkasse” fra skadestuesygeplejersken.

•

Trækker evt. indiceret medicin op i samråd med anæstesilægen

•

Klargør intubationsudstyr

•

Hvis melding indikerer behov, klargør væskevarmer / Level One

•

Får traume-anæstesijournal fra sekretær

•

Tager røntgenforklæde + handsker på

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital læge / reddere

•

Står ved patientens hovedende og varetager A + B = luftveje og respiratoriske problemer –
medmindre der er indikation for lægelig varetagelse af opgaven.

•

Overtager højre side – håndtering af C = cirkulatoriske problemer, hvis der er indikation for
lægelig håndtering af A + B = luftveje og respiration. Tube fixeres med Thomas tubeholder®

•

Varetager columna cervicalis beskyttelse efter standard. Kan delegeres til andet teammedlem.

•

Reevaluer en evt. trachealtubes placering v. enhver forflytning.

•

Giv altid O2!
Til vågne patienter: maske med O2-reservoirpose 10 l/min.
Til intuberede patienter: Oxylog ventilator inkl. CO2-monitorering

•

Påsætter monitoreringsudstyr: Minimum EKG, blodtryksmanchet, saturationsmåler

•

Vurder snarest i samråd med anæstesilæge, om der er behov for ekstra tilkald af
anæstesipersonale (lokal 62761) evt. via skadestueteamleder eller røntgenpersonale

•

Administrerer og dokumenterer infusion, transfusion, analgetica, sedativa, inotropica m.fl. efter
anæstesilægens ordination.

•

Assisterer ved anlæggelse af katetre og i.v. adgang, hvis muligt.

•

Observerer og dokumenterer vitale værdier, GCS, pupiller mv. på anæstesijournal.
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•

Videregiver løbende relevante observationer til traumevagt og anæstesilæge.

•

Kommunikation: Er bindeled mellem den vågne patient og øvrigt traumeteam.

•

Holder anæstesikoordinator (lokal 62761) orienteret om forløb + plan.

•

Beder ved behov om hjælp til specifikke opgaver hos ledige traumeteammedlemmer på stuen

•

Hjælper om muligt øvrige teammedlemmer ved behov.

•

Vurderer sammen med anæstesilæge, om patienten er ABC-stabil og transportabel. Pt skal
stabiliseres, før patienten flyttes ud af traumestuen

•

”Time-out”. Før patienten køres fra traumestuen holdes en kort ”time-out”, hvor
traumeteamleder og anæstesilæge kort resumerer patientens tilstand overfor teamet.

•

Ledsager patienten ved transport og diverse procedurer sammen med anæstesilæge.

•

Medbringer relevante papirer, væsker og optrukket medicin

•

Klargør traumestativ til transport og forflytning af patient fra leje

•

Bliver hos patienten, til han er overdraget efter standard til intensiv afdeling, stamafdeling eller
på OP

•

Er ansvarlig for returnering af traumestativ straks efter brug (Aftales med serviceassistent)

•

Er ansvarlig for klargøring og kontrol af traumestuens anæstesiologiske udstyr

Ved udvidet traumekald desuden:
Koordinerende anæstesisygeplejerske:
•

Uddelegerer til de to mest erfarne anæstesisygeplejersker på stuen - evt. flere (Koordinerende
anæstesisygeplejerske kan være den ene).

•

Adviserer blodbank ved melding "Udvidet traumekald" - Hvad? Hvem? Hvornår? Hvorlænge (tlf.
62752).

•

Oplyser til blodbank, hvilket tlf.nr. den transfusionsansvarlige anæstesispl./læge har.

•

Tilkalder SOSU, hvis muligt.

•

Bremser operationer og anden aktivitet.

Anæstesisygeplejerske 1:
•

Sørger for, der er et ultralydsapparat m. stor og lille probe på stuen.

•

Har ansvar for patientens A + B status.

•

Har ansvar for medicinering og dokumentation

Anæstesisygeplejerske 2:
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•

Har ansvar for transfusion og infusion.

•

(Klargør Level One - hvis ingen SOSU).

•

Klargør væskebord og dokumentation af væsker.

•

Checkliste for massiv blødning

•

Har løbende kontakt til blodbank (tlf. 62752).

•

Samarbejder med serviceassistent om afhentning af blod (tlf. 64760).

•

Følger algoritme for massiv blødning
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Funktionskort for traumeteam

6. Skadestuesygeplejerske
•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort

•

Henter ”Medicinkasse” med anæstesimedicin

•

Tager røntgenforklæde og handsker på

•

Står primært ved patientens venstre ben

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital læge / reddere

•

Stiller vaskefade, forbindsstoffer og handsker frem

•

Klargør varmeblæser

•

Klargør anlæggelse af pleuradræn

•

Anlægger KAD efter ordination

•

Assisterer ved gipsning og anden bandagering

•

Vurderer, om der er behov for ekstra tilkald af skadestuepersonale

•

Varetager skadestuesygeplejerskens kommunikation med patienten

•

Påsætter ID-armbånd efter procedure

•

Har ansvar for nødvendig opklipning af tøj sammen med serviceassistent – hvis muligt start på
overkroppen af hensyn til undersøgelse og monitoreringsadgang

•

Hjælper med at holde patienten varm – pålægger af varmetæppe

•

Monitorerer snarest patientens temperatur rectalt / via K.A.D

•

Undersøger sammen med portør tøj for metal, værdigenstande + ID-papirer. Ansvarlig for
deponering

•

Ansvar for ID af patient i samarbejde med bioanalytiker, når der tages blod fra til BAC test.

•

Underskrift på patientidentitet på klinisk immunologisk afdelings rekvisitionsseddel –
bioanalytiker skal have denne med

•

Samler patientens værdigenstande – ansvarlig for deponering

•

Vasker sår + assisterer ved ortopædkirurgiske procedurer

•
•

Ansvarlig for indgift af antibiotika, TAT og VAT efter ordination
EKG tages efter ordination
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•

Hjælper øvrige teammedlemmer ved behov

•

Bliver på traumestuen, indtil patienten er kørt ud. Kan efter aftale forlade teamet under CTscanning.

•

Drager omsorg for pårørende – herunder formidling af kontakt til traumevagt/mellemvagt

•

Følger evt. pårørende til modtagende afdeling

Ved udvidet traumekald desuden:
Skadestuesygeplejerske 1:
•

Evt tilkald af operationshold L-OP / E-OP, hvis der er indikation for akut operation

•

Bistår med transfusioner.

Skadestuesygeplejerske 2:
•

Klargør specielle procedurebakker afhængig af melding (pleuradræn; akut operation)
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Funktionskort for traumeteam

7. Radiograf/røntgensygeplejerske
•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort

•

Klargør leje til ABC-behandling inkl. Trendelenburg og pålægning af plastfolie over lejet

•

Tænd for den diagnostiske skærm på stuen og ultralydapparatet

•

Book patienten – enten med kendt cpr.nr. eller med erstatnings EPJ nummer fra sekretær

•

Patient findes på RIS-listen , vælg receptor og thoraxundersøgelse på Canon-skærm

•

Klargør til røntgen af thorax

•

Kalder radiolog efter anmodning fra traumevagt

•

Står primært klar ved røntgenrør

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital læge / reddere

•

Vurderer, om der er behov for ekstra tilkald af røntgenpersonale

•

Sikrer korrekt ID. Ved usikker ID fås erstatnings EPJ nummer fra sekretær

•
•

Patient findes på RIS-listen, der positioneres til thorax, røret køres i autoposition over lejet i en
afstand af 1.20 m

•

Røntgen af thorax tages straks – advar teamet ved placering af rtg.rør

•

Øvrige optagelser efter ordination

•

Assisterer ved UL-undersøgelse

•

Booking og udførelse af Traume CT-scanning efter ordination fra traumevagt

•

Hjælper traumeteamet ved behov

Ved udvidet traumekald:
•

Tilkalder straks radiolog til fremmøde i traumestuen snarest.

•

Booker rtg. thorax på det EPJ erstatnings cpr.nr, sekretæren har oprettet.

•

Kører rtg. thorax i stilling over leje - kørt op i højeste position.

•

Tænder UL apparat.

•

Kører mindre vigtigt udstyr ud af traumerummet (f.ex. vasketøjspose, UL-apparat efter brug)
Brug evt. CT-rummet eller gangareal.
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Funktionskort for traumeteam

8. Serviceassistent
•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort

•

Henter traumeseng fra gang / OVA. Seng hentes fra ITA/NIA ved enstrengede traumer

•

Klargør Traumatransfer på røntgenlejet – plast under; gerne lagen på. Sugende underlag v
mistanke om blødning fra patientens hoved

•

Finder sakse til opklipning af tøj

•

Henter varme tæpper fra varmeskab

•

Lægger 2 tøjposer klar

•

Tager røntgenforklæde + handsker på

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital læge / reddere

•

Står ved patientens højre hofte ved patientens ankomst

•

Hjælper / leder med forflytning til traumetransfer

•

Hjælper med opklipning af tøj (start ved patientens overkrop) + optælling af værdi-genstande +
ID-papirer

•

Ansvarlig for at fjerne metal i patientens tøj inden scanning

•

Får blodprøveglas til type og BAC test fra bioanalytiker, og afleverer dem snarest i blodbanken

•

Analyserer gastal på COBAS

•

Henter blod efter aftale med anæstesipersonale

•

”Går til hånde” evt. ved gipsning og frakturreponering

•

Ved CT i skadestue: Flytter patienten til båre / seng i samarbejde med traumevagt og anæstesi

•

Hjælpe med forflytning til og fra CT-leje

•

Påsætter traumestativ i sengens fodende ved transporter ud af skadestuen

•

Transporterer patienten videre i forløbet

•

Returnerer traumestativet snarest til E-anæstesi/traumestuen efter aftale med
anæstesisygeplejerske

Ved udvidet traumekald desuden:
Serviceassistent 1 tlf 64760 (dag/aften) / 8688 1610 (nat):
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•

Tilkalder kollega, - der er arbejde til to.

•

Afhenter to "akut transfusionspakker", når blodbanken har ringet, at de er klar (Blodbank, tlf.
62752).

•

Arbejder sammen med anæstesisygeplejerske og blodbank om afhentning af
transfusionspakker.

•

Afleverer snarest muligt glas til type og BAC-test i blodbank.

Serviceassistent 2:
•

Følger sædvanligt funktionskort.
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Funktionskort for traumeteam

9. Bioanalytiker
•
•

Tager identifikationsmærke på højre skulder og skriver initialer på patientens stamkort
Forbereder glas til EPJ traumeprofil før patientens ankomst:
Analysenavn
Ercs(B)-Blodtype
BAC-test (eventuel)
B-Hæmoglobin(Hb)
B-Erytrocytter (EVF)
P-Natrium-ion
P-Kalium-ion
P(vB)Carbondioxid(total)
P-Carbamid
P-Creatininium
P-Albumin

IUPAC-Kode
NPU26678
NPU21406
NPU02319
NPU01961
NPU03429
NPU03230
NPU01472
NPU01459
NPU18016
NPU19673

Straks

P(kB)-Glucose;stofk.

NPU22089

Rutine

B-Thrombocytter
B-Leukocytter
B-Leukocyttyper(differentialtælling)
P-Koagulationsfaktorer 2,7,10(PP)
P-Koagulationsfaktorer(APTT)
P-Koagulationsfaktorer 2,7,10(INR)
P-Creatinkinase(CK)
P-Alanintransaminase(ALAT)
P-Basisk phophatase(BASP)
P-Lactatdehydrogenase(LDH)
P-C-reaktivt protein(CRP)
P-Myoglobin

NPU03568
NPU02593
NPU18156
NPU01684
NPU01682
NPU01685
NPU19656
NPU19651
NPU19655
NPU19658
NPU19748
NPU19865

Andre

P-Ethanol

NPU01992

Livsvigtige

Efter ordination

??

•

Tager røntgenforklæde + handsker på

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital læge / reddere

•

Står primært bag radiograf v. patientens fodende. Kommer frem til pt., når rtg. thorax er taget

•

Tager blodprøver snarest i samarbejde med anæstesipersonale. Kan tages fra A-kanyle /
venflonanlæggelse. Vigtigt at have en måling med udgangsværdier inden transfusion.

•

Patient ID indhentes i samarbejde med skadestuesygeplejerske

•

Bioanalytiker afleverer prøverne til type og BAC-test til serviceassistent på Traumestuen.

Ved udvidet traumekald desuden:
Livsvigtige

Analysenavn
BAC-test
Ercs(B)-Blodtype
Fuldblodskoagulation-ROTEM

IUPAC-Kode
NPU21406
NPU26678
ASS00888

1.

Returnerer snarest til laboratoriet for opsætning af ROTEM koagulationsanalyse.

2.

Kan blive kaldt af teamet til yderligere ROTEM prøver.
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Funktionskort for traumeteam

10. Skadestuesekretær
•

Modtager melding fra skadestuens teamleder

•

På stamkortet anføres den foreløbige melding (skadens art); hvor patienten kommer fra, samt
skadens art

•

Skriv eget navn på bagsiden af stamkortet

•

Går til traumestuen med pocketmemo og traumejournal

•

Udfylder papirer med data + klokkeslæt og fordeler dem

•

Er behjælpelig med at sætte identifikationsmærkater på traumeteamet

•

Kontrollerer, at medlemmerne af teamet har skrevet navn på bagsiden af stamkort

•

Traumeteamet får samlet rapport fra præhospital læge / reddere

•

Står ved skrivepult

•

Når patientens ID er kendt, registreres i EPJ og labels udskrives. Labels påføres samtlige ark i
traumejournalen. Alternativt oprettes erstatnings EPJ nummer

•

Der bestilles blodprøver i EPJ (Traumeprofil og BAC-test)

•

Evt. hentes historiske oplysninger, som udskrives

•

Vær til stede på traumestuen efter behov

•

Vær opmærksom på tidsregistrering på traumeregistreringsarket (fra digitalt vægur)

•

Skriv journalen, så snart den er dikteret. Har 1. prioritet. (Er patienten uidentificeret, oprettes
erstatnings-EPJ nummer efter forskrifterne. Husk diagnose DT068 og skadetype 99 på alle
traumepatienter).

•

Tjek op på alle oplysninger på traumeregistreringsarket, før patienten forlader skadestuen.
Påfør afslutningstidspunkt.

•

Udfyldt traumeregistreringsark lægges i sekretærens traumebakke

Ved udvidet traumekald desuden:
1.

Opretter patienten i EPJ før ankomst. Der benyttes EPJ erstatnings-cpr.nr., så rtg.
thorax, blodprøver m.v. kan bestilles før ankomst.

2.

Følger sædvanligt funktionskort.

3.

Bestiller "udvidede traumeprøver" (ROTEM koagulationsanalyse)
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11. FUNKTIONSKORT - TILKALDTE SPECIALER I ALFABETISK RÆKKEFØLGE
1.

Blodbank

2.

Kirurgisk bagvagt, afd. L

3.

Læge på akutlægebil / akutlægehelikopter

4.

Neurokirurg

5.

Radiolog

6.

Sygeplejersker fra E-OP / L-OP

7.

Thoraxkirurg

1. Blodbank:
1. Modtager melding "Udvidet traumekald" fra koordinerende anæstesisygeplejerske (tlf.
62761).
2. Får tlf.nr. på den anæstesilæge / -spl., der skal kommunikeres med
3. Klargør to "akut transfusionspakker"
2011.pdf

Blødningsalgoritme - ukontrollabel blødning, AL nov.

4. Ringer til serviceassistent tlf. 64760 (kl. 07.00-22.15) 862 1610 (kl. 22.15-07.00), når
transfusionspakkerne er klar.
2. Kirurgisk bagvagt, afd. L:
1. Møder hurtigst muligt på traumestuen efter anmodning fra traumevagt (Traumeteamleder)
2. Melder straks sin ankomst til traumeteamleder.
3. Deltager i beslutning om behandlingstiltag sammen med traumeteamleder og øvrige
repræsenterede specialer.
4. Tager stilling til specialespecifik plan inden traumestuen forlades.
5. Dokumenterer tilsyn i patientens EPJ
3. Læge på akutlægebil / akutlægehelikopter:
1. Alarmerer skadestuens teamleder tlf.78464721 / 78462717.
2. Kommunikerer med traumevagt / anæstesilæge om ændringer i patientens tilstand m.v.
3. Ved Udvidet traumekald: starter tidlig indgift af i.v. Tranexamsyre 10 mg/kg (max. 1000 mg).
4. Neurokirurg:
1. Møder hurtigst muligt på traumestuen efter anmodning fra traumevagt (Traumeteamleder)
2. Melder straks sin ankomst til traumeteamleder.
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3. Deltager i beslutning om behandlingstiltag sammen med traumeteamleder og øvrige
repræsenterede specialer.
4. Tager stilling til specialespecifik plan inden traumestuen forlades.
5. Dokumenterer tilsyn i patientens EPJ
5. Radiolog:
1. Beskriver CT-scanning snarest, og ringer til traumevagt om resultat
2. Møder hurtigst muligt på traumestuen efter anmodning fra traumevagt (Traumeteamleder)
3. Melder straks sin ankomst til traumeteamleder.
4. Deltager i beslutning om behandlingstiltag sammen med traumeteamleder og øvrige
repræsenterede specialer.
5. Tager stilling til specialespecifik plan inden traumestuen forlades.
6. Dokumenterer tilsyn i patientens EPJ
6. Sygeplejersker fra L-OP + E-OP:
1. Bistår ved akut operation Se actioncard
7. Thoraxkirurg:
1. Møder hurtigst muligt på traumestuen efter anmodning fra traumevagt (Traumeteamleder)
2. Melder straks sin ankomst til traumeteamleder.
3. Deltager i beslutning om behandlingstiltag sammen med traumeteamleder og øvrige
repræsenterede specialer.
4. Tager stilling til specialespecifik plan inden traumestuen forlades.
5. Dokumenterer tilsyn i patientens EPJ
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