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Høringssvar vedr. Nasjonal trippelvarslingsprosedyre for nødmeldesentralene
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi 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 den prehospitale fasen:
1) Rask mottak av nødmelding av kompetent personale som kan vurdere alvorlighetsgrad og
iverksette respons basert på likeartede kriterier
2) Publikum på stedet som kan yte nødvendig førstehjelp veiledet av AMK-operatør
3) Rask tilgjengelig ambulanse med kvalifisert personell
4) Bistand fra kvalifisert lokal kommunal lege i vakt basert på enhetlige kriterier for
deltakelse
5) 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 prosedyren tydeliggjøres under
punktet «Varsle/vurder varsling av – boksen Helse …»
Her står de i de fleste oppslag i prioritert rekkefølge:
a) Legevakt
b) Luftambulanse
c) Legespesialist
d) Sykehus
e) Annen AMK
f) AMK-lege
g) Egen ledelse
Første instans det vil være naturlig å varsle er ambulansetjenesten. Lokal lege og ambulanse
fungerer sammen som team, og vi mener at punkt a) bør være «Lege-ambulansealarm», som er
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en definert varsling av både vakthavende kommunelege og ambulanser i den aktuelle kommune.
I mange kommuner vil legevakt automatisk få samme alarm, og dermed ikke trenge egen
varsling. Punkt b) luftambulanse er OK, punkt c) Legespesialist er ikke definert. Hvilken
spesialist er det her tenkt å varsle? Vi foreslår at dette punkt utgår. Anestesilege varsles
automatisk med luftambulanse. Punkt d) er OK, men vi foreslår at sentralens egen AMK-lege
varsles før Annen AMK (endret rekkefølge). Punkt g) er OK.
Oppslaget om snøskred inneholder korrekt redningshunder og luftambulanse tidlig, men
mangler lokal lege og ambulanse. Legespesialist kan også her sløyfes.

Vennlig hilsen

Torben Wisborg
Forskningsleder
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume
Oslo universitetssykehus Ullevål HF
Professor | IKM | Universitetet i Tromsø
mobil 41 63 48 53 | kontor 22 11 97 88
Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)
www.traumatologi.no
epost: torben.wisborg@traumatologi.no

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

