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Mål

Traumarådet har till uppgift att identifiera röda trauman där det finns ett lärande att
inhämta och där man identifierat en risk för patienten.
Kriterier för granskningsärenden
-

Dödsfall i samband med traumat

-

Riskhändelse i samband med traumat som påverkat eller hade kunnat påverka
patienten negativt

-

Trauma med fler än fyra drabbade

Funktioner med befogenhet att lyfta granskningsärenden
-

Tjänsteman i Beredskap (TiB)

-

Bakjour (Kirurgi/Ortopedi/Anestesi)

-

Ledningssköterska akutmottagning

-

Medicinskt ansvarig/Sjukvårdsledare i ambulans

-

Traumakoordinator Värmland

Tillvägagångssätt och anmälan

Om någon av ovanstående identifierar rött trauma utifrån kriterier ovan anmäls det
till traumarådet.
I anmälan ska följande uppges:
-

Namn och personnummer på patient

-

Kort händelsebeskrivning

-

Frågeställning

-

Eventuella förbättringsförslag

-

Namn och kontaktuppgifter på anmälare

Anmälan skickas till Traumarådet genom Traumakoordinator Värmland, mailadress:
Helene.lovestrom@liv.se
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Deltagare Traumaråd

Traumakoordinator, Ordförande Traumagrupp Värmland, Chefläkare, Läkare från
Traumagrupp Värmland och Beredskapssamordnare. Berörd verksamhetschef
adjungeras vid behov.

Arbetssätt Traumaråd

Traumakoordinatorn är sammankallande och fördelar ansvaret för föredragandet
mellan medlemmarna i traumarådet.
Ur föredraget sker en diskussion som kan leda till att:
1. Fallet avslutas med en återkoppling till anmälare.
2. Fallet summeras och skickas vidare till Lex Mariarådet
3. Traumarådet begär en begränsad händelseanalys av mest berörd instans

Traumarådet sammanträder minst två gånger/termin (september, november, februari
och maj) samt vid behov då särskilda händelser föreligger. Planerade sammanträden
skickas ut en termin i förväg med start 2016.

Redovisning av resultat

Alla resultat redovisas skriftligen till Traumagrupp Värmland, HCL,
verksamhetschefer inom traumaområdet samt övriga berörda kliniker och instanser
beroende på händelsens utfall.
Ansvar för spridning till berörd personal inom verksamheterna åläggs respektive
verksamhetschef.

Sökord: trauma, traumaråd
Utarbetad av: Elin Spets Ramberg Beredskapssamordnare, Ioannis Ioannidis
Verksamhetschef ortopedkliniken, Helene Löveström Traumakoordinator
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