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Nasjonal traumeplan 2016

Formålet med et nasjonalt traumesystem er å gjøre behandlingen av alvorlig skadde
pasienter bedre, mer likeverdig og tilpasset den faglige og teknologiske utviklingen.
Målet er å etablere en god og sammenhengende behandlingskjede, fra skadested til endelig
behandling og rehabilitering.
Det interregionale fagdirektørmøtet ga 18. november 2013 Nasjonal
Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av
Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem fra 2006.
Arbeidsgruppen som har utarbeidet planen har i tråd med bestillingen fra de regionale
fagdirektørene lagt vekt på å lage en plan som kan implementeres i hele landet uten
regionale/lokale tilpasninger. Likelydende styresaker ble fremmet i alle regionale helseforetak.
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer i de regionale styresakene:
Bakgrunn
Rapporten Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem
ble utarbeidet av en gruppe fagpersoner i 2005-2006 på oppdrag fra fagdirektørene i de regionale
helseforetakene. Etter høring ble rapporten behandlet i en felles styresak i de regionale
helseforetakenes styrer. De fire helseregionene har
arbeidet ulikt med traumeplanen fra 2006, og fulgt opp rapportens
anbefalinger med regionale tilpasninger.
Traumeplanen fra 2006 inneholdt få krav til enkelte av leddene i behandlingskjeden,
blant annet rehabilitering. Videre har det funnet sted en stor utvikling i
ambulansetjenesten, som i traumeplanen fra 2006 ble karakterisert som det svakeste leddet i
kjeden.
Dagens status er at alle regionene har ett definert traumesenter, definerte akuttsykehus
med traumefunksjon og noen sykehus som ikke skal motta alvorlig skadde pasienter.
Det er etablert strukturer med regionale traumekoordinatorer og regionale
traumeansvarlige leger, selv om ikke alle regionene oppfyller alle krav i traumeplanen
fra 2006. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ble etablert i 2013 som ett av
tiltakene i traumeplanen fra 2006.
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Den nye traumeplanen
Den nye traumeplanen Nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016 er utarbeidet
på oppdrag fra de regionale fagdirektørene av en gruppe fagpersoner, med sekretariat og ledelse i
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av det
interregionale fagdirektørmøtet.
Målet med revisjonen har vært å:
• redusere regional uensartethet
• definere tydeligere krav til kompetanse til hvert ledd i behandlingskjeden
• definere klare kvalitetsindikatorer som tjenestene kan måles mot
• oppdatere alle faglige anbefalinger til best mulig evidens
• tydeliggjøre fagmiljøenes anbefalinger i sterke anbefalinger og anbefalinger
Planen er skrevet etter mal for nasjonale faglige retningslinjer. Det er lagt vekt på klare
kvalitetsindikatorer i alle deler av planen. Revidert nasjonal traumeplan er skrevet i et
web-basert format og vil være et aktivt dokument. Det vil si at faglige oppdateringer,
som ikke har organisatoriske eller økonomiske konsekvenser, kan gjøres fortløpende.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi kan bidra med å tilpasse traumeplanen
til en webløsning og holde den oppdatert.
Planen har to typer anbefalinger – sterke anbefalinger og anbefalinger:
• Sterke anbefalinger er hva arbeidsgruppen oppfatter som godt dokumenterte
minimumskrav, som ikke skal fravikes. Dette er det den alvorlig skadde pasienten
bør kunne forvente, uansett alder, bosted og kjønn.
• Anbefalinger er tiltak gruppen mener er viktig for den alvorlig skadde pasienten og
som kan planlegges innført. Der det gis anbefalinger, er evidensgrunnlaget svakere,
basert på tilgjengelig viten og konsensus i en samlet arbeidsgruppe.
Nasjonal traumeplan er retningsgivende for den videre utviklingen og organiseringen av
behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Sykehuset Innlandet.

Link til Nasjonal traumeplan 2016:
http://traumeplan.no/wp-content/uploads/2017/02/Nasjonal-traumeplan-%E2%80%93Traumesystem-i-Norge-2016.pdf
Link til styresak fra Helse Sør-Øst RHFvedr. Nasjonal traumeplan 2016:
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/0402017%20Saksframlegg%20-%20Revidert%20nasjonal%20traumeplan%20%20traumesystem%20i%20Norge%202016.pdf
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