
Nasjonal kompetansetjeneste for
traumatologi
Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om

utredning og behandling av alvorlig skadde. Arbeidsområdet omfatter skadested, førstehjelp,

nødmeldetjeneste, ambulanse, avansert prehospital akuttmedisin, lokalsykehus, traumesentre,

rehabilitering og pasienterfaringer.  Tjenesten driver kompetansespredning rettet mot helsetjenesten,

helsepersonell og befolkningen, samt initierer utredninger og forskning på fagfeltet.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og

ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Sykehus.

Resultatmål 1:
Revisjon av nasjonal traumeplan 
Begrunnelse for mål: 
Traumebehandling endres kontinuerlig og nye metoder og medikamenter må implementeres fortløpende.
Gjennomført: 
Gjennomført en planlagt revisjon. Alle brukere og offentligheten ble oppfordret til å bidra. Forslagene fremmes nå for fagdirektørene i RHF'ene.
Planen er laget for løpende revisjon i både app og nett-løsningen. 
Behov for videreføring: 
Fortløpende behov for revisjon av planen på grunn av utviklingen i behandlingsmetoder og medikamenter. 

Resultatmål 2: 
Opplæring av ungdom i livreddende førstehjelp
Begrunnelse for mål: 
Skader fra trafikkulykker utgjør den viktigste dødsårsaken blant personer i alderen 15 til 29 år. 
Virkemiddel for å nå målet: 
Elektronisk opplæring via app og digitale læringsverktøy.
Gjennomført: 
Utviklet digitalt læringsverktøy, til trafikalt grunnkurs førstehjelp 
Behov for videreføring: Gjennomføre pilot nasjonalt i 2020. 

Resultatmål 3:
Utarbeide kunnskapsbasert opplæring i blødningskontroll etter NKT's nasjonale retningslinjer
Begrunnelse for mål: 
Enhetlig opplæring mangler i nødetatene. Dette medfører diskrepans både mellom og i nødetatene. 
Gjennomført:
Etablert opplæringsmodul og gjennomført studie i Oslo Brann og Redning. Gode resultater i bruk av turniké etter opplæring, og over 90%
suksess etter 3 måneder. 
Behov for videreføring:
Etablering av «train-the-trainer» konsept. Opplæring av instruktører og opplæring av personell i respektive etat i løpet av 2020.

Bygge opp og formidle kompetanse: 
NKT-Traume jobber målrettet med kompetansebygging blant annet gjennom forskning, tverrfaglig samarbeid, konferanser, undervisning og
kurs. Kompetansespredning gjennomføres som ledd i en kompetansespredningsplan via våre nettsider www.traumatologi.no og
www.traumepasient.no Sosiale medier er tatt i bruk for å nå målet om tilgjengelighet for hele målgruppen. I 2019 har vi utarbeidet spesifikk
pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde. Dette er formidlet via www.traumepasient.no 

Sentrale kompetansespredningstiltak 2019:
Tjenesten deltar i "Sammen redder vi liv" dugnaden, der vi jobber med delprosjektet Trafikalt grunnkurs førstehjelp. Tjenesten er medlem av
fagrådet.
Regionale nettverkssamlinger der fagpersonell fra hele traumebehandlingskjeden møtes. NKT-T tok initiativ til disse møtene som nå foregår i
regional regi, men vi deltar på alle med faglig innhold.
Kurs: Tjenesten er sekretariat for Advanced Trauma Life Support (ATLS), Kompetanse i traumesykepleiee (KITS), påbyggingskurset KITS2, og
utvikler et nasjonalt opplæringsprogram i blødningskontroll for innsatspersonell ved pågående livstruende vold (PLIVO).

Konferanser: Nasjonal team og traumesamling avholdes årlig i samarbeid med Stiftelsen BEST, (KITS) og Nasjonalt traumeregister. Her formidles
faglige nyheter og erfaringsutveksling mellom alle i behandlingskjeden for traumepasienter.

NKT-Traume har i 2019 videreført samarbeidet med Nasjonalt Traumeregister. Registeret er en selvstendig organisatorisk enhet plassert i en
annen klinikk i OUS, men er nøye knyttet til kompetansetjenestens formål. NKT-Traume har driften av NTR sin hjemmeside innunder
www.traumatologi.no 

NKT-T sin forskningsleder er leder av for Fagrådet for Nasjonalt Traumeregister. Registeret vil kunne brukes til å overvåke
behandlingsresultater innenfor kompetansetjenestens område og har som et av landets nasjonale kvalitetsregistre et selvstendig ansvar for at
data bidrar til kvalitetsforbedring innenfor traumebehandlingen.

NKT-traume opprettet en forskergruppe i 2016 sammen med de fire medisinske fakultet. Gruppen er nå ikke lenger finansiert av NKT, men
fortsetter med felles nasjonale forskningsprosjekt. Store, nasjonale prosjekt er nødvendig for å få tilstrekkelig styrke i studiene. 
Vi samarbeider med nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og bidrar i hverandres referansegrupper. 

NKT-traume bruker de regionale traumekoordinatorer og regionale traumeansvarlige leger som ekspertgruppe og kontaktledd til de regionale
traumeorganisasjoner. Vi holder regelmessige møter, og blant annet fasiliterer NKT-traume gjensidige fagfellebesøk på traumesentrene for å
sikre ensartet kvalitet og enhetlige prosedyrer.

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell 1261 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell 35 timer

Undervisning

Utfyllende informasjon
Alle regioner - Videreutdanning av helsepersonell: Kompetanse er formidlet primært
gjennom kursene Advanced Trauma Life Support (ATLS) og Kompetanse i TraumeSykepleie
(KITS).
Kompetanse er formidlet primært gjennom kursene Advanced Trauma Life Support (ATLS)
og Kompetanse i TraumeSykepleie (KITS). Det er gjennomført 10 ATLS-kurs (advanced
trauma life support) for leger. Kursene er obligatoriske for traumeteamledere og leger i
traumeteam på sykehus, og i spesialistutdannelsen. Kursene holdes i Oslo, Kalnes, Trondheim,
Bergen og Stavanger. 
I henhold til vedtak i Den norske legeforening er kurset godkjent som
valgfritt kurs i følgende spesialstutdanninger: Plastikkirurgi: 27 timer som valgfritt kurs.
Øre-nesehalssykdommer: 27 timer som valgfritt kurs. Anestesiologi: 27 timer som valgfritt
kurs. Nevrokirurgi: 27 timer som valgfritt kurs. Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 10 timer
som valgfritt kurs. Allmennmedisin: 27 timer som valgfritt kurs. Ortopedisk kirurgi: 31
timer som valgfritt kurs. 200 deltakere i alt, 270 timer i alt.

Det er gjennomført 65 KITS-kurs (Kompetanse i traumesykepleie) for alle ikke-leger som
deltar i traumebehandling på sykehusene. 940 deltakere i alt, 975 timer i alt.
Kompetansetjenesten har sammen med KITS- underviserne planlagt
kompetansespredningen, opplæring av lokale instruktører, e-læringsverktøy og
kvalitetssikring av undervisningsmateriellet.

Det er gjennomført 2 KITS 2 kurs. KITS2 er et kurs i traumesykepleie på intensiv- / overvåkningsavdeling», har som mål å gi sykepleiere som
jobber med traumepasienten etter initialfasen økt kompetanse og kunnskap om pasientgruppen. 
38 deltagere i alt, 16 timer totalt.

Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
Medarrangør av regionale nettverksmøter sammen med regionale traumekoordinatorer i Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest,
35 timer totalt

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon
Tjenesten er en kompetansetjeneste og skal ikke drive klinisk virksomhet

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner

Allmennheten - alle regioner

Allmennheten - flere regioner

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner

Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner

Utfyllende informasjon
Medarrangør av Nasjonal team og traumesamling sammen med Nasjonalt traumeregister, Stiftelsen BEST, St. Olavs hospital og Avdeling for
traumatologi ved Oslo Universitetssykehus i Trondheim uke 46, 2019. Her deltok 155 deltagere fra over 30 sykehus. Deltagerne var både
sykepleiere, registrarer, traumekoordinatorer og leger.

Medarrangør av regionale nettverksmøter sammen med regionale traumekoordinatorer i Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest

ATLS er ett traumekurs for leger som bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første
timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus. Målet med kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap om og trening i en systematisk tilnærming og
behandling av hardt skadde pasienter. NKT-Traume er vertskap for kurset ig arrangerer det i samarbeid med Norsk kirurgisk forening og Norsk
anestesiologisk forening. En stor gruppe instruktører bidrar på dugnad til kursene, og alt koordineres gjennom NKT-Traume.

KITS er et to dagers kurs i traumesykepleie som henvender seg til alle sykepleiergrupper som jobber med mottak av traumepasienter. Kursets
mål er at det skal gi deltagerne grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienten i initfalfasen.

KITS 2 er et kurs i traumesykepleie på intensiv- / overvåkningsavdeling», har som mål å gi sykepleiere som jobber med traumepasienten etter
initialfasen økt kompetanse og kunnskap om pasientgruppen. 

Akuttdagene 2019, Innlegg på konferansen.

Resultatkonferansen Statens vegvesen; Innlegg om Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp, Sammen redder vi liv 

Nettside for pasienter og pårørende av skadde. www.traumepasient.no er ett verktøy vi benytter for å formidle informasjon og kunnskap til
pasienter og pårørende. På denne brukernettsiden vil pasienter og deres pårørende finne informasjon om hva som skjer gjennom hele
behandlingskjeden - fra førstehjelp, behandling på ulykkesstedet, transport til sykehus, behandling og rehabilitering. Siden gir råd om hvem
som kan hjelpe og hvor pasient eller pårørende kan ta kontakt underveis i behandlingen, og henviser til instanser som er nyttige både for
pasienter og pårørende. 

www.traumatologi.no
Fagnettside hvor vi formidler faglig kompetanse til helsepersonell og andre faggrupper som arbeider med traumepasienten. NKT-Traume
ønsker i vår bruk av sosiale medier å oppnå en spredning av kunnskap og viten innen feltet traumatologi. NKT-Traume ønsker at denne
kunnskapen skal være tilgjengelig uansett alder, kjønn og bosted. Bruk av sosiale medier er et av tiltakene vi har iverksatt for og oppnå målet
om tilgjengelighet for hele målgruppen.

Det er ett kontinuerlig behov for videreføring av disse formidlingskanalene. dette på bakgrunn av at denne pasientgruppen ikke vet når og om
de vil bli en del av målgruppen vår. Det er ingen som vet når de ett vil bli utsatt for en ulykke/hendelse som gjør at de faller inn under
definisjonen som en traumepasient. Hele Norges befolkning vil til en hver tid være en potensiell bruker av denne formidlingskanalen. 
Fagnettsiden: Faget er i kontinuerlig utvikling og formidling av ny kunnskapsbasert praksis vil være en pågående oppgave for vår
kompetansetjeneste.

Twitter: 418 følgere, ca 400 tweets om faglige innlegg fra www.traumatologi.no
Facebook: 1732 følgere på NKT-Traume sin hovedside

I 2019 har vi hatt 71 publiserte nyhetsartikler skrevet av forfattere fra alle helseregioner. Nyhetsartiklene er innenfor hele kjeden som redder liv
fra forebygging til rehabilitering.
Nyhetsbrev: 1819 abonnenter
146,563 unike besøk i 2019
71 publiserte artikler

Uke 1 Livet etter traume, Lars Gunnar Johnsen
Uke 2 Minst skadad - mest traumatiserad? Anna Granstrøm
Uke 2 Ingen gunstig effekt av hypotermibehandling etter traumatisk hjerneskade, Guttorm Brattebø
Uke 3 Familiens erfaringer med helsetjenesten etter alvorlig hodeskade, Unn Sollid Manskow
Uke 3 Simulering som treningsmetode i traumebehandling - nettverkskonferanse, Torben Wisborg
Uke 4 Livreddende førstehjelp ved blødning og penetrerende skader, Torben Wisborg
Uke 5 Kodekurs for registrering i nasjonalt traumeregister, Tone Slåke
Uke 6 DSTC Courses 2019, Tone Slåke
Uke 6 IDART studien har oppnådd god tilslutning, Thomas Kristiansen
Uke 8 Penetrerende skader - behandling på skadested? Torben Wisborg
Uke 9 Regionalt traumemøte helse Sør-Øst 5. mars 2019, Tone Slåke
Uke 10 Oksygen til traumepasienter, Torben Wisborg
Uke 11 Årets datoer for DSTC kurs, Tone Slåke
Uke 11 Er behovet for å dokumentere i ferd med å forstyrre vår evne til å hjelpe, Mari Mørkved
Uke 14 Ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner, Elisabeth Jeppesen
Uke 15 Snøscooterskader, nyttig hjelpemiddel eller farlig leketøy? Torben Wisborg
Uke 15 Kunsten å gå på ski med stil ute å bli tatt av snøskred, Ole Magnus Filseth
Uke 16 KITS2, Tone Slåke
Uke 17 Rehab etter traume - Hvordan få det til? Hanne Langseth Næss
Uke 17 EVTM RM Symposium 2019, Tal Hörer
Uke 18 Når noe ikke stemmer helt.... Guttorm Brattebø
Uke 18 Presisering av prosedyre: Livreddende førstehjelp ved penetrerende skader, Joakim Jørgensen og Inger Lund-Kordahl
Uke 19 Velkommen til Nakosdagene 2019, Siri Idland
Uke 19 Traumeplan som app, Tone Slåke
Uke 19 113 Førstehjelp, Siw Osmundsen
Uke 19 Regional traumesamling Helse Midt, Tone Slåke
Uke 20 Det første KITS 2 kurset er gjennomført, Knut Magne Kolstadbråten
Uke 20 Etter Secondary survey - Hva nå? Lars Gunnar Johnsen
Uke 20 IDART-studien, inviterer 5 stud medarbeidere til London, Thomas Kristiansen
Uke 21 To traumekonferanser i oktober, Tone Slåke
Uke 22 Ny forskning etter terrorhandlingene 22. juli 2011, Mari Mørkved og Torben Wisborg
Uke 22 Nettverksmøte i HelseNord, Terje Lillegård
Uke 22 Kjeden som redder liv - Se filmen, Tone Slåke
Uke 23 Sammenheng mellom responstid for ambulanse og dødelighet trafikkulykker, Torben Wisborg
Uke 23 KITS 2, Tone Slåke
Uke 23 Et vellykket nettverksmøte for Helse Nord, Mari Mørkved
Uke 24 Tverrfaglig fagdag på Haukeland Universitetssykehus, Kurt Andersen
Uke 24 Nasjonal Team og Traumesamling 2019, Tone Slåke
Uke 26 Forebygging av alvorlig skader- Tilfeldig hvem som skader seg? Torben Wisborg
Uke 29 Hengetraume, Torben Wisborg og Øyvind Thomassen
Uke 29 NKT´s forskningsgruppe, Torben Wisborg
Uke 31 Operere eller vente? Lars Gunnar Johnsen
Uke 32 Kurs; Emergency management of severe burns (EMSB) Haukeland, Ragnvald Ljones Brekke
Uke 34 Revisjon av Nasjonal traumeplan, Torben Wisborg
Uke 36 Barnedødsfall i Finnmark, Torben Wisborg
Uke 37 Send inn abstract til ECTES, Tone Slåke
Uke 38 Til alle interesserte i traume og akuttkirurgi, Tone Slåke
Uke 38 Hør Tomas´ og Tobias´ historie på Team og Traumesamlingen, Tone Slåke
Uke 40 Traumesystemet i Norge - Status og perspektiver, Tone Slåke
Uke 41 Velkommen til høstmøte traume, Tone Slåke
Uke 42 Bruk av akuttmedisinske ressurser i bystrøk sammenliknet med distrikt, Lars Gunnar Johnsen
Uke 42 ECTES 2020, Tone Slåke
Uke 42 Stabilisering av columna - brukes retningslinjene? Nina Thorvaldsen
Uke 43 Invitasjon til AIS kurs - Skadegradering, Tone Slåke
Uke 43 Meld deg på 21st ECTES, Tone Slåke
Uke 43 ATLS pre-congress course, ECTES 2020, Tone Slåke
Uke 44 Møteinvitasjon: Traumesystemet i Norge - Status og perspektiver fra forskergruppen, Tone Slåke
Uke 45 Hvem går under radaren? Undertriagerte pasienter i akuttmottak, Lars Gunnar Johnsen
Uke 45 Meld deg på ECTES, Tone Slåke
Uke 45 Svenska Traumenätverket inviterer til nasjonal samling 29. november, Tone Slåke
Uke 45 Neste uke er det klart for årets Nasjonale Team og Traumesamling, Tone Slåke
Uke 46 IDART-studien har gjennomført et halvt år med datainnsamling, Thomas Kristiansen
Uke 47 Kan vi stole på de prehospitale fysiologiske data? Torben Wisborg
Uke 47 Peadiatric Trauma Symposium 2020, Tone Slåke
Uke 47 Elsparkesykler og skader - hva vet vi så langt? Mari Mørkved
Uke 48 Interessant doktorgrad om helikopter-luftambulansen på vestlandet, Guttorm Brattebø
Uke 49 Oppsummering fra forskergruppen, Tone Slåke
Uke 49 Invitasjon til Emergency Surgery Course 24. - 25 april 2020, Tone Slåke
Uke 49 Video fra oppsummeringsmøte fra forskergruppen, Tone Slåke

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon
NKT-Traume har i 2019 videreført samarbeidet med Nasjonalt Traumeregister. Registeret er en selvstendig organisatorisk enhet plassert i en
annen klinikk i OUS, men er nøye knyttet til kompetansetjenestens formål. NKT-Traume har driften av NTR sin hjemmeside innunder
www.traumatologi.no 

NKT-T sin forskningsleder er leder av for Fagrådet for Nasjonalt Traumeregister. Registeret vil kunne brukes til å overvåke
behandlingsresultater innenfor kompetansetjenestens område og har som et av landets nasjonale kvalitetsregistre et selvstendig ansvar for at
data bidrar til kvalitetsforbedring innenfor traumebehandlingen.
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Vitenskapelige artikler

Zakariassen E, Østerås Ø, Nystøyl DS, Breidablik HJ, Solheim E, Brattebø G, Ellensen VS, Hoff JM, Hordnes K, Aksnes A, Heltne
JK, Hunskaar S, Hotvedt R
Loss of life years due to unavailable helicopter emergency medical service: a single base study from a rural area of Norway.
Scand J Prim Health Care 2019 Jun;37(2):233-241. Epub 2019 apr 29

31033360

Andresen ÅEL, Kramer-Johansen J, Kristiansen T
Percutaneous vs surgical emergency cricothyroidotomy: An experimental randomized crossover study on an animal-larynx model.
Acta Anaesthesiol Scand 2019 Nov;63(10):1306-1312. Epub 2019 jul 21

31287154

Holter JA, Wisborg T
Increased risk of fatal paediatric injuries in rural Northern Norway.
Acta Anaesthesiol Scand 2019 Sep;63(8):1089-1094. Epub 2019 mai 9

31074013

Thorvaldsen NØ, Flingtorp LD, Wisborg T, Jeppesen E
Implementation of new guidelines in the prehospital services: a nationwide survey of Norway.
Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2019 Aug 29;27(1):83. Epub 2019 aug 29

31464620

Brattebø G, Bergström J, Neuhaus C
What's in a name? On the nuance of language in patient safety.
Br J Anaesth 2019 Nov;123(5):534-536. Epub 2019 aug 28

31472923

Wisborg T
Overuse of CT at the trauma centre?
Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Mar 12;139(5). Epub 2019 mar 11

30872827

Brattebø G, Ersdal HL, Wisborg T
Simulation-based team training works.
Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Dec 10;139(18). Epub 2019 des 9

31823569

Rønning TH, Grov EK, Wisborg T
Fatalities and personal injuries from the use of ATVs and snowmobiles in Northern Norway in 2013-14.
Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Apr 09;139(7). Epub 2019 apr 8

30969063

Gaarder C, Geisner T, Hermansen SE, Rolandsen BÅ, Slåke TMS, Wisborg T
Updating the national trauma plan.
Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Nov 19;139(17). Epub 2019 nov 18

31746161

Forskningsprosjekter

Mortality after trauma: A national cohort study
Trond Dehli, Andre institusjoner

2017 - 2020
HV HSØ HN HMN

Triage in Norway: A national cohort study
Trond Dehli, Andre institusjoner

2017 - 2020
HV HSØ HN HMN

Surgery in trauma patients: A national cohort study
Trond Dehli, Andre institusjoner

2017 - 2020
HV HSØ HN HMN

Wounds of winter. Epidemiology of trauma in the Northern Periphery
Håkon Kvåle Bakke, Andre institusjoner

2013 - 2020
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Tidlig rehabilitering og langtidsutkomme for multitraume pasienter
Lars Gunnar Johnsen, Andre institusjoner

2017 - 2024
HV HSØ HMN

Opplæring i behandling av livstruende blødning
Inger Lund-Kordahl, Andre institusjoner

2018 - 2021
HSØ HN

Per Einar Uggen
Audny Anke
Erik Zakariassen
Guttorm Brattebø
Jan Erik Nilsen
Kjetil G Ringdal
Lars Martin Bjerke
Per Oretorp
Per Oretorp
Torben Wisborg

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingssjef Christine Gaarder
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eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og
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