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Nasjonalt traumeregister 
Oslo universitetssykehus HF 

Ullevål sykehus 
Postboks 4956 Nydalen 

Invitasjon til Kodekurs for registrering i Nasjonalt traumeregister 

Nasjonalt traumeregister inviterer herved til kodekurs for registrarer mandag 31.08.2020 

Kurset avholdes på Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget. 
Dato og tid: 31. august 2020, klokken 12:00 – 17:30. 

Instruktør på kurset vil være Marianne Dalhaug, daglig leder Nasjonalt Traumeregister 
Til informasjon: Nasjonalt traumeregister arrangerer AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale) ved Oslo 
Kongressenter 1. og 2. september 2020. 

Målgruppe: 
Helsepersonell som er tiltenkt å inneha rolle som registeransvarlig eller traumeregistrar ved 
traumesykehus/traumesenter som skal innregistrere data til Nasjonalt traumeregister. 

Kurset er obligatorisk for registrarer som skal innregistrere data i Nasjonalt traumeregister. For 
registrarer vil det ikke bli utstedt lisens for registrering i Nasjonalt traumeregister uten fullført 
Kodekurs. 
Det er også sterkt anbefalt at registeransvarlige skal ha fullført Kodekurs. 

Kursinnhold: 
Kurset er på totalt 5 timer. 
Emner: 
Generell informasjon om formål og metode for Nasjonalt Traumeregister. 
Innføring og opplæring i registrering for Nasjonalt traumeregister. 

- Gjennomgang av databasen 
- Metoder for innhenting av data/datafangst 
- Innregistrering av data 
- AIS-registrering 
- Uttrekk av data 
- Rapporter 

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   



Påmelding: 
Påmelding sendes innen 15.08.2020. 
Kurset er gratis. Det serveres lunsj og kaffe/frukt. 

Påmelding skjer pr mail til Peder Hoem,  pedhoe@ous-hf.no. 

Husk å oppgi i påmeldingen hvilket sykehus dere kommer fra, adresse, telefon, 
Mailadresse jobb (ikke privatmail) og fakturaadresse. 
 

Spørsmål: 
Vedrørende innhold og påmelding rettes dette til Peder Hoem, (pedhoe@ous-hf.no, 97698553).  

Vennlig hilsen 

Marianne Dahlhaug                Peder Hoem 
Daglig leder                   Kursansvarlig 
Nasjonalt traumeregister             Nasjonalt traumeregister
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