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Høringssvar vedr. Regionalt pasientforløp for traumatisk hodeskade (>= 18år) i Helse
Vest
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 pasienter med traumatisk hodeskade er behovene i behandlingsforløpet å bli tatt hånd om i
en sammenhengende behandlingskjede med bruk av alle tilgjengelige ressurser.
Vår vurdering av høringsnotatet bygger på disse behovene i behandlingskjeden.
Oppsummering:
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi vil tilrå at behandlingsforløpet implementeres,
og at opplegget spres til de øvrige regionale helseforetak som en mønsterprosedyre.
Vi skal likevel svare på spørsmålene i høringsbrevet:
1) Ja, fremstillingen er klar og tydelig.
2) Vi er helt enige. Vi tror at beskrivelsen vil føre til tidligere involvering av spesialist i
fysikalsk medisin og rehabilitering på et tidligere tidspunkt enn dagens praksis.
3) Ja, sett «utefra» for kompetansetjenesten.
4) Ja. Det tidligste pasientforløpet før rehabilitering: Vi oppfordrer til å legge vekt på at alle
pasienter skal gå gjennom traumemottak, og først defineres som «rene» hodeskader når
alle undersøkelser er gjort og viser at pasienten utelukkende har en hodeskade. Derfor
må flytskjema endres slik at det står pasient meldt med mulig multitraume under «Start
1»

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

5) Vi ser ikke at det mangler informasjonspunkter, men vi oppfordrer dere til å involvere
Personskadeforbundet som høringsinstans. http://www.personskadeforbundet.no/
6) Vi tror at begrepet traumatisk hjerneskade best beskriver tilstanden, men oppfordrer
dere igjen til kontakt med brukerorganisasjon, der vi bruker Personskadeforbundet.
7) Dette er et flott eksempel på utvikling av pasientforløp. Vi oppfordrer dere til å publisere
det når det er implementert, og regner med at dere følger pasienter gjennom forløpet så
effekten kan dokumenteres.
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