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Høringssvar vedr.  Nasjonal helseberedskapsplan 
 
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».  
 
For alvorlig skadde pasienter er behovene i en masseskade- eller beredskapssituasjon: 

1) Publikum på stedet som kan yte nødvendig førstehjelp veiledet av AMK-operatør 
2) Rask tilgjengelig ambulanse med kvalifisert personell 
3) Rask transport til kompetent sykehus basert på forhåndsdefinerte kriterier for 

destinasjon 
Vår vurdering av høringsnotatet bygger på disse behovene i behandlingskjeden. 
 
Oppsummering: 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi vil tilrå at forskriften styrkes med 

a) Et avsnitt under pkt. 4.14 om Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-
Traume), f.eks. med teksten: Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-
Traume) er administrativt underlagt Oslo universitetssykehus HF. NKT-Traume koordinerer 
traumesystem regionalt og nasjonalt. NKT-Traume har forestått revisjon av Nasjonal 
traumeplan – Traumesystem i Norge 2016, som er vedtatt av de fire RHF. Planen rommer 
beskrivelse og krav til alle ledd i behandlingskjeden for alvorlig skadde. Planen er 
tilgjengelig på www.traumeplan.no.   

b) Et avsnitt under pkt. 7.1, avsnittet «Følgende nasjonale veiledere er særlig relevante ved 
hendelser med masseskade:» om nasjonal traumeplan, f.eks. med teksten: Nasjonal 
traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 (www.traumeplan.no) beskriver krav til og 
innhold i alle ledd i behandlingskjeden for alvorlig skadde. Planen brukes i daglig arbeid og 
ligger til grunn for eskalering av beredskap og behandling i en masseskadesituasjon.  

 
 
Om pkt. a: 

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) er en naturlig ressurs i 

postmottak@hod.dep.no  
Helse- og omsorgsdepartementet  
Postboks 8011 Dep,  
0030 Oslo 
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behandling av alvorlig skadde, og har et nasjonalt kontaktnett av spesielt kyndige innen 
traumatologi. Tjenesten har revidert nasjonal traumeplan, og innehar oppdatert viten på 
feltet.  

 
Om pkt. b: 

Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 representerer en samling av oppdatert 
viten innenfor alle ledd i behandlingen av alvorlig skadde pasienter. Det er planlagt 
fortløpende oppdatering av nettversjonen (www.traumeplan.no) slik at den vil være en 
ressurs med nyeste tilgjengelig viten. Dagligdagens behandling av alvorlig skadde baseres 
på traumeplanen, og den bør ligge til grunn for eskalering ved masseskader.  
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