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Stora T (traumajour) - Arbetsbeskrivning 
 

Traumasektionen utser varje vecka en traumaortopedjour (Stora T). Traumaortopedjouren är verksam 

under kontorstid. 

Uppdraget innebär 
Konsultationer 

Traumaortopedjouren ska utgöra en lättillgänglig kontakt för ortopeder i regionen men även för andra 

ortopeder som önskar konsultera oss. Rådgivningen ska syfta till en effektiv, evidensbaserad, patientsäker 

och rättvis vård. Konsultationen ska präglas av ett trevligt och tjänstvilligt bemötande.  

Planering av kirurgisk behandling 

Traumaortopedjouren ska planera ankomstdag och mottagande till Akademiska sjukhuset och förmedla 

det till remittent. 

Ronder 

Traumajouren ansvarar för bedömningar av intensivvårdspatienter med ortopediska skador på 

Akademiska sjukhuset. Gemensam rond kl 9 när det finns patient med ortopedisk skada. 

Kollegialt stöd 

Traumajouren ska stödja läkare med ansvar för sjukhusinterna konsulter (lilla t) och därigenom säkerställa 

en hög kompetensnivå vid dessa bedömningar. 

Uppdragets arbetsformer 
Traumajouren skall finnas anträffbar på Stora T-telefonen under kontorstid, ankn 108 11. Be växeln 
vidarekoppla till privat mex 

 

Vid regionkontakt ska traumajouren 
o Diktera i Cosmic skadedatum, skademekanism, aktuell ortopedisk skada, övriga skador, övriga 

sjukdomar, vårdnivå på remitterande sjukhus (vanlig avd eller IVA) och kontaktperson på 
remitterande sjukhus. Märk diktatet med Region. 

o Vid behov diskutera fallet med andra specialister på traumasektionen och därefter återkoppla till 
kontaktande sjukhus. 

o Skriva skyltnings/lagringsremiss för relevanta röntgenundersökningar utförda på kontaktande 
sjukhus. 
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Vid beslut om kirurgisk behandling på Akademiska sjukhuset ska traumajouren: 
o Operationsanmälan i Orbit. 

o Beroende på vårdbehov boka plats via koordinator på 70A eller CIVA efter kontakt med CIVAjour. 

 

När patient med ortopediska skador under utredning eller behandling finns på 
sjukhusets intensivvårdsavdelningar ska traumajouren: 

o Ronda patienterna dagligen eller när behov uppstår. 

o Undersöka patienterna enligt ATLS konceptet. En noggrann ”tertiary survey” för att upptäcka 
missade ortopediska skador bör utföras vid upprepade tillfällen. 

o Planera patienternas kirurgiska behandling inklusive anmäla i operationsprogrammet. 

o Skriva daganteckningar om den ortopediska vård som ges och planeras. 
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