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Forslag til løpende revisjon av Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge til fagdirektørene i
de regionale helseforetak.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) er en nasjonal tjeneste som jobber for å
bedre behandlingen av alvorlig tilskadekomne, og å redusere forekomst og konsekvens av alvorlige
skader. Tjenesten skal «Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt». En av oppgavene til
kompetansetjenester er å «Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten,
andre tjenesteytere og brukere, og å iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenestene».
I samråd med fagdirektørene har vi revidert Nasjonal traumeplan, og den reviderte versjonen ble vedtatt
av alle fire RHF’er i 2017. Vi avtalte med fagdirektørene august 2017 at NKT-Traume løpende samler
revisjonsforslag, og bearbeider dem i gruppen som reviderte traumeplanen før de oversendes
fagdirektørmøtet. Den første gjennomgang av traumeplanen med invitasjon til alle brukere og
interesserte til å melde revisjonsforslag er nå gjennomført.
Det forelå 12 spesifiserte forslag til revisjon, og en del kortere og mindre forslag. Gruppen har grundig
drøftet alle, og er enig om å fremme de vedlagte for fagdirektørene.
Vi anser ikke at endringene medfører store kostander, de fleste rettelse er språklige og forståelsesmessige, men endringene vil sikre at pasientene får en bedre behandling.
Vi stiller gjerne på et møte og gjennomgår revisjonsforslagene. Så snart fagdirektørmøtet har
gjennomgått forslagene er vi klar til å implementere dem i planen.
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