
Nasjonal Kompetansetjeneste for 
Traumatologi – NKT-Traume 

 

Resultatmål for 2017: 
Kompetanseoppbygging (forskning, etablering av/deltakelse i nasjonale og 
internasjonale forskernettverk) 

Vi skal delta på alle regionale samlinger i traumenettverk. 

Vi skal delta på alle nasjonale møter i deler av behandlingskjeden for alvorlig skadde (som 
Ambulanseforum, Skandinavisk Akuttmedisin, rehabiliteringsmøter). 

Vi skal spesielt oppfordre til – og bidra i – forskning i de ledd i traumekjeden som ikke er 
godt representert (forebygging, førstehjelp, lokal lege på skadested, pasient- og 
pårørendeerfaringer, kvalitetsindikatorer), og prosjekter som favner større deler av 
behandlingskjeden. 

Vi skal fortsette de nasjonale multisenterstudier vi har startet der alle regioner deltar med 
forskere og data. 

Visjonen for tjenesten er:  
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume skal bidra til å sikre en likeverdig høy 
kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted 

NKT-Traume oppnår dette gjennom å:  

o Etablere nettverk  

o Formidle erfaringer og behandlingsprotokoller 

o Initiere utredninger og etablere konsensus 

o Initiere og delta i forskning innenfor hele behandlingskjeden 

o Etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning 

o Bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud 



Overvåke og formidle behandlingsresultater 
Leder for NKT-Traume er leder for Fagrådet for Nasjonalt Traumeregister som også er 
lokalisert til OUS Ullevål Sykehus. Traumeregisteret startet registrering i fullskala fra 
januar 2015.  

Kompetansetjenesten skal jobbe for at traumeregisteret synliggjøres, og bidrar i den 
offentlige debatt. Det skal også legges vekt på at registrarene selv skal kunne ta ut lokale 
rapporter til bruk på sykehusene.  

Kompetansetjenesten vil bidra til at det tidlige rehabiliteringsforløp inkluderes i det 
nasjonale traumeregister. Spesifikke kvalitetsindikatorer er inkludert i den nye nasjonale 
traumeplan.  

Formidling av kunnskap til hele helsetjenesten og bidra i relevant undervisning  
Vi skal gjennomføre 10 ATLS-kurs som sekretariat og driftsorganisasjon.  

Vi skal bidra til å sluttføre implementering av KITS-kurset for sykepleiere, radiografer, 
bioingeniører m.fl. i traumeteam over hele landet ved å bidra med stillinger til KITS-
utviklerne. Det skal samtidig gjennomføres en revisjon og kvalitetssikring av 
kurskonseptet og utvikles e-læringsverktøy. 

Vi skal tilby å koordinere det nasjonale faglige ansvaret for de regionale kurs i 
hemostatisk nødkirurgi. Det må være en sentral søker for å få disse kursene godkjent av 
Legeforeningen, og da er det påkrevet at de har en felles faglig plattform. 

Utvikle bedre pasientbehandling i hele behandlingskjeden 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi tok initiativ til og ledet revisjon av den 
nasjonale traumeplan. Planen ble ferdigstilt og levert fagdirektørene i 2015. Vi skal 
overvåke implementering etter vedtak av planen sommer 2017, i samarbeid med 
fagdirektørene for de regionale helseforetak.  

NKT-T skal være vertskap for traumeplanen, og forestå arbeidet med revisjoner.  

Vi skal fortsette å formidle gjensidige besøk på landets traumesentre vi startet i 2014, der 
NKT-Traume koordinerer besøk av fagfeller fra de fire traumesentre hos hverandre for 
revisjon og erfaringsutveksling basert på den nye nasjonale traumeplan med vedlegget om 
traumesentre. Besøkene skal ha spesielt fokus på rehabiliteringstilbudet.  

Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi gjennomførte en prosess som resulterte i 
en faglig begrunnet konsensus for hvordan pasienter med risiko for skade i ryggsøylen 
skal stabiliseres pre- og intrahospitalt. Vi skal følge implementeringen av denne gjennom 
en masterstudie i 2017.  

NKT-Traume har tatt initiativ til en nasjonal prosess for å bedre diagnostisering og 
behandling av prehospital aksidentell hypotermi. Retningslinjen skal sluttstilles i 2017, og 
vi skal overvåke implementeringen. 



 Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgjengelighet til kompetanse. 
Fortsette utvikling av vår hjemmeside www.traumatologi.no og formidle ny fagkunnskap 
blant annet gjennom tilgjengelige video-opptak fra relevante fagmøter og regelmessige 
nyheter. Vi skal i 2017 også på hjemmesiden ha en økt representativitet fra alle ledd i 
behandlingskjeden. 

Vi skal formidle høringsnotater fra aktuelle prosesser og utredninger via hjemmesiden, og 
publiserer alle våre høringssvar der også. 

http://www.traumatologi.no

