
Kommentar

Kalmar traumakoord, v-vik?

men kan bli bättre

Helt beroende av lokal traumakommittés eget arbete och initiativ.

Det är en fråga som vi pratat om, men ännu inte börjat med. Vi går igenom alla dödsfall.

Eller nja, vi har skickat siffror till SÖSR. Samt SweTrau.

Kommentar

Ambulans 

Det är också en fråga som vi arbetar med för närvarande, representationen är bra men det 

har tills nyligen saknats en uppdragsgivare.

Via det linjeövergripande uppdrag som traumakommittén har. VC utser representant.
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1. Sker en systematisk kvalitetsgranskning av 
traumaomhändertagandet på ditt sjukhus?

Antal Ja Antal Nej
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2. Har varje medlem i traumakommittén ett tydligt 
uppdrag i sin linje/organisationstillhörighet?

Antal Ja Antal Nej



Kommentar

Vet inte

Har väl precis tillförts så vitt jag förstår.

Dock ej personligen.

Från och med sept 2019 finns alla bitar på plats för detta.

Kommentar

Vet inte

Har inte skett på någon regelbunden basis ännu.

Har förstått att så är fallet.

Men rutin för att dessa avvikelser ska nå traumakommittén saknas - kommittén söker själv 

aktivt efter sådana avvikelser för att kunna delta i hantering/analys.

Vi är kallade till möte angående detta nästa vecka.
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3. Har ni resurser för att registrera i 
kvalitetsregistret SweTrau?

Antal Ja Antal Nej
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4. Hanterar traumakommittén avvikelser gällande 
traumapatienter? 

Antal Ja Antal Nej



Kommentar

Vet ej.

Men sådan författas likväl årligen, på traumakommitténs eget initiativ.

Det är också något som vi troligen kommer börja med, diskussion pågår.

Vi levererar årsrapport, årsplanering och statistikutdrag. Dock ingen efterfrågan.

Kommentar

Tror det

Inte säker på RMPO- grejen.

7. 	Hur upplever traumakommitteen att traumaorganisationen i Sydöstra 

sjukvårdsregionen har utvecklats de senaste två åren?

Positiv utveckling med en ökad samsyn och förståelse 

Jag upplever en klart positiv utveckling på regionsnivå, men mycket potential återstår.

Betydligt.

I positiv riktning, med ökad tydlighet i organisationens struktur och förbättrad kommunikation.

Tydligare ramar och skall-krav. Rollen för US i Linköping har förtydligats.

Mkt positiv riktning tack vare LÖFs granskning och ny ekonomisk/organisatorisk hemvist.

Förhoppningsvis att det är betydligt mer uttalat uppdrag och mer struktur.
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5. Efterfrågas årsrapport respektive årsplanering 
för traumakommittén?

Antal Ja Antal Nej
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6. Har traumakommittén kännedom om sin roll i 
sydöstra sjukvårdsregionen och RMPO?

Antal Ja Antal Nej


