
REGIONAL RIKTLINJE

Regional riktlinje utarbetas på uppdrag. Riktlinjen fastställs efter avstämning med berörda bland
regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen

Regional traumabakjour
Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2020–00874) november 2020 giltig till december 2022
Utarbetad av Regional processägare i samarbete med Drift och utvecklingsgruppen för traumasjukvård (DUG)

Huvudbudskap
Den regionala traumabakjouren kan nås dygnet runt via växeln eller direkt. Se telefonnummer på
VGR:s Intranät för Traumacentrum (kräver behörighet). Jouren är tillgänglig dygnet runt alla
dagar i veckan. Traumabakjouren har det medicinska ansvaret för traumasjukvården på regionalt
traumacentrum Sahlgrenska sjukhuset (RTC/SS) samt agerar regionalt stöd genom telefonkonsult-
ation eller, när möjlighet finns, på plats där patienten vårdas. Den regionala traumabakjouren ska
också koordineravården för de patienter som genom sekundärtransport flyttas från Traumamottag-
ande sjukhus (TMS) till RTC/SSeller som kommer med direkttransport från skadeplats med
ambulans eller helikopter. Den regionala traumajouren ansvarar för att koordinera vården internt
på RTC/SS vid behov av olika specialiteter, diagnostik eller behandlingar. Kontakter avseende
pediatriska patienter < 16 år ska ske till bakjour barnkirurgi, Drottning Silvias Barn och ungdoms-
sjukhus (DSBUS ). Kan nås dygnet runt via växel eller direkt. Se telefonnummer på VGR:s för
Intranät Traumacentrum (kräver behörighet). Vid direktkontakt med traumabakjour avseende
patient < 16 år ska traumabakjour snarast kontakta bakjour barnkirurgi, DSBUS.

Den regionala traumabakjourens uppdrag

a) bemanna den regionala traumabakjourstelefonen
b) stödjer vården av traumapatienter på TMS och RTC genom telefonkonsultation eller,

när möjlighet finns, på plats där patienten vårdas
c) samordnar övertag av traumapatient från TMS både vid direkttransport från skadeplats

och vid sekundärtransport från TMS till RTC SU/SS
d) meddelar snarast bakjour barnkirurgi DSBUS när pediatrisk patient < 16 år, oavsett

orsak, inkommer som traumapatient på SU/SS
e) leder rond av traumapatienter på CIVA, NIVA och TVE dagligen
f) är traumaledare på RTC/SSvid nivå 1 larm dagtid, övrig tid är kirurgens husjour

traumaledare
g) koordinerar inom RTC/SS den enskilde traumapatientens vård tillsammans med

övriga specialiteter
h) ansvarar för inskrivning och utskrivning av traumapatienter från RTC/SS

Bakjour barnkirurgi DSBUS vid pediatr iskt trauma

a) stödjer vården av pediatriska traumapatienter < 16 år på TMS och RTC genom
telefonkonsultation eller, när möjlighet finns, på plats där patienten vårdas

b) samordnar övertag av traumapatient från TMS till RTC/DSBUS
c) meddelar snarast regional traumabakjour när pediatrisk patient, som enligt gällande

rutiner, primärt ska ti ll SS inkommer till DSBUS

Syfte
Tydliggöra den regionala traumabakjourens uppdrag och ansvar samt tydliggöra vad som gäller
kring pediatriska traumapatienter < 16 år.

Uppföljning
Uppföljning sker i samband med uppföljning av verksamhetsplanen en gång per år.

Innehållsansvarig:
Erik Johnsson, Verksamhetschef RTC Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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