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Møtereferat   
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Møtedato og -tid: 08.04.21 kl. 14-16 
Møtested:  Skype-møte  
Dokumentdato: 11.04.21   
 
Fagrådsmedlemmer: 

Tilstede: Eirik Helseth, Per Oretorp, Torben Wisborg, Torsten Eken, Kjell Matre, Terje Meling, 
Cecilie Røe, Trond Dehli 
 
 
Meldt forfall: Per Kristian Hyldmo; Helga Tesdal 
 
 
 
Fra registeret: 

Tilstede: Olav Røise, Marianne Dahlhaug 
 
 
Meldt forfall:  
 
 
Ordstyrer: Torben Wisborg 
Referent: Marianne Dahlhaug 
 
 
DAGSORDEN  
 

SAK SAKSLISTE 

1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. 

 

2/21 Godkjenning av referat fra 03.12.20 
 

15/20: Se punkt 4/21 

18/20: Ikke mulig å bruke ASA score som står på anestesijournalen (ASA før 

ulykke). Dette vil bli endret og presisert i oppdatert definisjonskatalog som kommer 

i løpet av sommeren/høsten 2021. 

19/20: Bruk av lokale data, venter på ny løsning for databasen. Inntil da har daglig 

leder vært behjelpelig med uttrekk fra registerer. Det er en økende bruk av lokale 

data, og flere sykehus har fått rapporter det siste året. 

22/20: Faglig ansvarlig informerte om OIS graderingen i AIS. Har vært i kontakt 

med radiologisk forening, som ikke vet noe om dette. Ingen andre medlemmer av 

fagrådet har innspill. 
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3/21 

 

Prosjekt Validering 
 

Sekretariatet informerte om oppstarten av prosjektet. Første sykehus var Haukeland, 

som ble en slags pilot for prosjektet. Vi undersøkte datakvalitet på alle pasienter 

registrert inn i registeret i mai 2019, samt dekningsgraden.  

Rapport om prosjektet kommer når alle sykehus som er inkludert er gjennomgått. 

Funn fra Haukeland er positive. Blant annet så var alle pasienter mottatt med 

traumeteam i perioden registrert inn i registeret. Altså en dekningsgrad på 100% på 

de pasienter mottatt med traumeteam.  

 

Vedtak: Saken taes til orientering 

 

4/21 Prosjekt «traumealarm» 
 

Kartlegging av hvem som utløser traumeteam på sykehusene. Faglig ansvarlig 

informerte om et prosjektsamarbeid med NKT-traume. I samarbeid med NKT-

traume legges opp til to prosjekter, der det ene er oppføling av om sykehusene 

følger de nasjnale traumekriteriene, og det andre er kartlegging av hvordan 

traumealarm utløses ved sykehusene. To medisinstudenter planlegges inkludert i 

prosjektet ved siden av ressurser fra NTR og NKT-traume. Oddvar Uleberg vil også 

delta i prosjektet. 

 

Vedtak: Saken taes til orientering 

 

5/21 Tildeling av eProm-midler 2021 
 

Registeret har fått tildelt midler til innføring av ePROM. 

Arbeidet med innføring av PROM inn i registeret er veldig godt i gang. 

Vi er ferdige med testingen fra NTR sin side, og nå er det HEMIT som holder på 

med sin systemtesting. Etter planen skal første pasient få tilsent PROM-skjema 1. 

juni (6 måneder etter ulykke). 

Det ble også diskutert om NTR skal innføre PREM. Per Oretorp var positiv til dette, 

da forskjellene her er store. Sekretariatet tar dette med seg, men ønsker først å få på 

plass PROM. 

 

Vedtak: Saken taes til orientering 

 

6/21 Kvalitetsforbedringskonferanse 2021 
 

Sekretariatet ønsket innspill på tema og tid for kvalitetsforbedringskonferansen 

2021.  

Faglig ansvarlig har vært i kontakt med leder i NKT, og de mener at en digital 

konferanse uavhening av BEST samlingen vil være det beste. Hovedformålet med 

konferansen er å jobbe med kvalitetsforbedring. Vi planlegger å ta opp igjen 

samarbeidet vi hadde med Hjertestansregisterert da vi planla konferansen for 2020 

som ble avlyst på grunn av pandemien. Hjertestansregisteret er interessert i 

samarbeid. Vår felles interesse er AMK som har rolle for begge pasientgruppene.  

 

Fagrådet etterspurte mulighet for «fysisk» oppmøte, noe som vil bli tatt med i 

beslutningen for når og hvor kvalitetsforbedringskonferansen blir avholdt. Blant 
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annet er det lettere å få ledere til å delta på konferansen om den er digital. Det er 

både fordeler og ulemper med en digital konferanse.  

 

Fagrådet ønsker fokus på lokale kvalitetsforbedringsprosjekter, og resultater av 

disse. 

 

Vedtak: Sekretarietet finner dato for konferansen. Program utformes på senere 

tidspunkt i samarbeid med NKT traume. 

 

7/21  Søknad om utlevering av data til Kenneth Thorsen 
 

Søknaden omfatter avidentifiserte data i perioden 2015-2020. Studien omhandler 

bukskader i Norge. Før NTR utleverer data, må det informeres om hva, og hvilke 

data de får. Det må også informeres om de datapunkter det knyttes usikkerhet rundt, 

som RTS utregningen. Det må gjøres oppmerksom på at data ikke kan besvare alle 

forskningsspørsmålene. Registeret bør tilby kollegial hjelp til studien, og her er 

Trond Dehli valgt til å representere registeret.  

 

Vedtak: Søknaden innvilges. 

 

8/21 Søknad om utlevering av data til svensk AI studie (Stefan Candefjord) 
 

Studien er et sammarbeid mellom det svenske traumeregisteret og NTR. De ønsker 

data for å utvikle et system som skal sørge for at rett pasient kommer til riktig sted. 

Fagrådet ønsker å tilby studien kollegial hjelp, og Torsten Eken vil bli registerets 

representant. 

 

Vedtak: Søknaden innvilges 

 

9/21 Medlemmer i Fagrådet 
 

Flere av Fagrådets medlemmer har sittet «over tiden». 

Det ble bestemt at sekretariatet tar kontakt med de respektive institusjonene for å 

høre om medlemmene skal gjenvelges, eller om de ønsker å sende andre 

representanter.  

 

Vedtak: Sekretariatet tar en runde med fagrådets enkeltmedlemmer og de respektive 

institusjonene for å høre om medlemmer ønsker/skal gjenvelges, eller om de ønsker 

nye representanter. 

 

10/21 Eventuelt 

 


