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Oppgisved all henvendelse

Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2015
NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologi er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre
behandlingen av alvorlig tilskadekomne, og å redusere forekomst og konsekvensav alvorlige
skader. Tjenestens oppdrag er å «Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt».
Fagdirektørenei de regionale helseforetak (RHF) ga i november 2013 Nasjonal
Kompetansetjenestefor Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av «Organisering
av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem»fra 2006. Mandat ble utarb eidet
etter konsultasjon med Helsedirektoratet, og ble besluttet i mars 2014. Arbeidsgruppen ble
oppnevnt av fagdirektørmøtet etter innspill fra NKT-Traume.
Nå foreligger høringsutkast til nasjonal traumeplan. Etter avtale med fagdirektørene
gjennomfører NKT-T nå en bred og omfattende høring. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i
malen for nasjonalefaglige retningslinjer. Planener organisert slik at hvert ledd i
behandlingskjedenfor den alvorlig skadde pasient er omtalt for seg,men leddene er juster t slik
at de overlapper. Den kommer til å bli lagt på nett, men foreløpig er den i papirversjon.
Nettversjonen er tilgjengelig som en demonstrasjon på www.traumeplan.no, der ett kapittel
foreløpig er presentert. I utkastet er alle lenker til andre dokument merket med gult , men
lenkene er foreløpig ikke aktive. Illustrasjoner, r eferanser og andre mindre avsnitt i de enkelte
ledd i kjeden vil justeres i løpet av høringsperioden, og er ikke komplette.
Vi ber spesielt om kommentarer til :
Er det utviklingstrekk eller planer i tjenestene som denne planen ikke beskriver eller tar
høyde for?
Mangler det beskrivelser av ledd i behandlingskjedenfor den alvorlig skaddepasient?
Er det anbefalinger som er for svake eller for sterke?
Er anbefalingenetil de enkelte ledd konkrete og etterprøvbare?
Vil formatet være anvendelig i daglig praksis, og muliggjøre løpende revisjon?
Ser høringsinstanseneandre tiltak som kan øke sjansenefor overlevelseog bedre resultat
for alvorlig skadde pasienter?
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Høringsfrist
Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 1. juni 2015 kl 14.00.
Høringsuttalelser sendes elektronisk til NKT-T til post@traumatologi.no.
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