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Svar på henvendelse vedr. mulige funksjoner for sykehus med reduserte funksjoner for 
pasienter med mistenkt alvorlig skade 
 
Vi har behandlet henvendelsen fra dere som vi mottok 21.3.2016. Spørsmålet var:  
  

Hei og igjen takk for stort i arbeid i forbindelse med revisjonen av traumeplanen. 
  

Som kjent ble behandlingen av denne saken satt på vent i til etter Stortingets behandling av Nasjonal helse- 
og sykehusplan.  Stortingskomitèen gjorde noen endringer i forhold til Statsrådens innstilling.  Dette får også 
følger for planleggingen av traumeberedskap. 
  
Av den grunn har lederen av AD-møtet (Lars Vorland) bedt om at det beskrives muligheten for beredskap 
for traume ved sykehus som ikke til daglig har alle kirurgiske akuttfunksjonen, men må likevel ha en 
beredskap i forbindelse med «tung» elektiv kirurgi.  Dette kan være scenarioer som kan være aktuelle ikke 
bare i Nord-Norge. 
  
Kan dere se på denne muligheten og beskrive hvilke forutsetninger som bør være til stede? 

 
 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har sammen med gruppen bak ny nasjonal 
traumeplan – Traumesystem i Norge 2015 drøftet ulike nye sykehustypers plass i traumeplanen. 
Vi gir med dette vår vurdering basert på både den gamle traumeplan fra 2006 og den nye 
traumeplan. Det er viktig å understreke at kravene til akuttsykehus med traumefunksjon er i 
hovedsak identiske i de to planer. Det er altså ikke kommet ekspansive eller betydelig skjerpede 
krav i den nye planen. 
 
Om lag 500.000 personer kommer til skade årlig i Norge slik at de oppsøker lege, og anslagsvis 
185.000 innlegges. Det er om lag 7.000 traumealarmer årlig i Norge, og anslagsvis 1200 er 
alvorlig skadde, definert som Injury Severity Score (ISS) over 15 (dette tallet er usikkert).  
Kriterier for traumealarm og kriterier for å mistenke alvorlig skade er med i den nye nasjonale 
traumeplan. Disse kriterier vil gi en føring på hvilke pasienter som er omfattet av 
traumesystemet. Pasienter som ikke faller inn under noen av kategoriene kan behandles hvor 
som helst, med de sedvanlige muligheter for konferanse og overflytting hvis tilstanden viser seg 
å være verre enn antatt.  
 
Pasienter med mistenkt alvorlig skade jf. kriteriene ovenfor skal behandles av sykehus med den 
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kompetanse som traumeplanene (den gamle og den nye) beskriver. Derfor har en del sykehus 
allerede før implementering av den nye plan ikke hatt definert traumefunksjon. Disse sykehus 
har vært oppfattet på linje med helsesentre, legevaktskontorer o.lign. slik at man kan ha 
pasientene der i påvente av transport, men ikke gjøre diagnostikk eller behandling som etter 
traumeplanene skal gjøres på sykehus med traumefunksjon.  
 
Vi vet fra det engelske traumeregister at mange pasienter i UK kommer til sykehus i privatbiler, 
og både denne transportform og ambulansetjenesten vil også i Norge fortsatt gi en viss 
pasientflyt til sykehus uten definert traumeberedskap. Vi vet at det er viktig for alvorlig skadde 
pasienter å bli transportert til et sykehus med definert traumefunksjon snarest mulig. 
Traumeplanen definerer hvilke pasienter, og hvor de skal. 
 
Dersom et sykehus ikke har definert traumefunksjon døgnet rundt/året rundt mener gruppen 
klart at det ikke har noen funksjon i traumesystemet, men kan bidra frem til transport kan 
iverksettes. Noen sykehus vil da til noen tider kunne gjøre luftveiskontroll med narkose og 
intubasjon, noen vil kunne legge dren i brysthulen, men det skal ikke gjøres tiltak utover de som 
er absolutt nødvendige og som det finnes kompetanse til – og de skal ikke forsinke videre 
transport når traumeplanens kriterier er oppfylt. Vi oppfordrer til bruk av konferanse med 
teamleder på nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon og eller traumesenter. 
 
Vennlig hilsen 
 
Torben Wisborg 
 
 
Torben Wisborg  
Leder  
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume  
Oslo universitetssykehus Ullevål HF  
Professor | IKM | Universitetet i Tromsø  
mobil 41 63 48 53 | kontor 22 11 97 88 
Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)  
www.traumatologi.no   
epost: torben.wisborg@traumatologi.no  
 
 
 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

 

http://www.traumatologi.no/
mailto:torben.wisborg@traumatologi.no

	Oslo universitetssykehus HF

