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KUNGÄLVS SJUKHUS 

Ett hälsofrämjande sjukhus 

När Kungälvs sjukhus togs i bruk på slutet av 

1800-talet fanns det 30 vårdplatser på 

sjukhuset. I dag är sjukhuset en del av en 

storregion, har en egen styrelse, ca 1 610 

anställda och 214 vårdplatser. 



Kungälvs sjukhus är ett akut- 

och traumasjukhus 

Kungälvs sjukhus är det lilla sjukhuset med den 

stora potentialen. Vi är i en expansiv fas med 

inplanerad utbyggnation vilket kommer att 

innebära bra arbetsmiljöer med många nya och 

fräscha lokaler. Vi kommer att få cirka 100 

vårdplatser till.  



Yrkesambassadör på  

Kungälvs sjukhus 

Som yrkesambassadör företräder du din 

yrkeskår och är ansiktet utåt för Kungälvs 

sjukhus. 

Du är en god representant för din enhet och 

för sjukhuset som helhet. 

Du medverkar på rekryteringsmässor och vid 

informationstillfällen i mötet med studerande 

från olika utbildningsgivare. 

Du är kontaktperson vid frågeställningar från 

dina eventuellt blivande kollegor. 

  



Mingeldag på sjukhuset 



LIA-studenter från skolorna 





Att arbeta som medicinsk 

sekreterare på en akutmottagning 





 

 RETTS  
 

RETTS (Rapid Emergency Triage 

and Treatment System)  
 



 Fungerar genom att man vid första 

undersökningen mäter och bedömer ett antal 

vitalparametrar, samt fångar en 

standardiserad och strukturerad anamnes 

avseende besöksorsak och aktuella symtom. 

Prehospitalt är det ambulansen som gör dessa 

bedömningar. 

 

 Vitala parametrar tillsammans med anamnes 

(Emergency Symptomes and Signs, så kallade 

ESS:er) ger rekommendationer om 

prioritetsnivå och på vilket sätt patienten 

behöver provtagning och/eller övervakning. 
 





TRAUMA 

PÅ 

KUNGÄLVS SJUKHUS 
Traumaomhändertagande 

 





Flödesschema rött trauma 

  LARM 

 

 Traumarummet förbereds. Samtlig 

personal tar på skyddskläder. 

 

 Sekreteraren tar emot personuppgifter 

och registrerar patienten och 

förbereder enligt arbetsbeskrivning. 

 





Flödesschema rött trauma 

 RAPPORT OCH 

ÖVERFLYTTNING 

 Rapport från prehospitalt 

team, traumateamet 

lyssnar under tystnad. 

 Sekreteraren lyssnar och 

antecknar. 

 Patient lyfts kontrollerat till 

trauma britsen. Halskrage 

påsatt. Huvudändan 

räknar. 

 Avklädning påbörjas under 

ledning av traumaledaren. 

 





ARBETSBESKRIVNING 

VID TRAUMALARM OCH  

HJÄRSTOPP 



Sekreterarens arbetsuppgifter 

 Registrering av patient och framtagning av 
id-band och etiketter. 

 Framtagning av traumamapp. 
 Dokumentationsansvar. 
 Meddela klin.kem lab om förväntat rött 

trauma. 
 Ringa röntgen och berätta att vi har ett 

rött traumalarm på väg in. 
 Assistera traumaledaren med 

röntgenremiss. 
 Meddela röntgen och lab vid eventuellt 

avblåst larm. 
 Plocka fram formulär till massmedia. 
 Vid röda larm lämna meddelande till 

kuratorerna.  



Initialt omhändertagande enligt 

 strukturerat vårdprogram 

A T L S 

Advanced Trauma Life 

Support 



A T L S 

 A- Airway: säkra fri luftväg, inspektera övre luftvägar för att 

upptäcka brännskada, blödning, svullnad och så vidare. 

 

 B - Breathing: se till att patienten andas, annars påbörjas 

assisterad ventilation. Perkussion och auskultation är, utöver att 

kontrollera att patienten faktiskt andas, ett absolut minimikrav. 

Även auskultation av trachea ingår. 

 

 C - Circulation: Sök och stoppa yttre blödning, sök benfraktur, 

palpera buk då uppspänd buk kan vara tecken på inre blödning, 

kontrollera puls, blodtryck och andningsfrekvens för att bedöma 

om patienten är i cirkulatorisk chock. 

 

 D - Disability: Medvetandegrad, utförlig neurologisk status. 

 

 E - Exposure: Skydd från väder, vind och kyla. Undersök hela 

patienten, ta av kläder. 
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HJÄRTSTOPP!! 
Sekreterarens roll vid hjärtstopp: 

 
 Dokumenterar tider för de olika momenten 

 

 Ropar ut tider när medicin skall ges 

 

 Dokumenterar tid vid avslut om patienten 

avlider 

 

 Tar fram dokumentation för avlidna och 

meddelar kurator 





Lund University Cardiac Assist 

System 

LUCAS 



Everyone you meet 
is fighting a battle 
you know nothing 
about… 
 
Be kind,  
 

       Always! 




