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Høringssvar vedr. forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

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».  
 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi forstår bakgrunnen for utsettelse av kravene i 
akuttmedisinforskriften. Vi er likevel bekymret på vegne av alvorlig skadde pasienter for at 
kompetansehevingen trekker ut.  
 
Vi anbefaler at departementet iverksetter et kompenserende tiltak umiddelbart, som er uten 
kostnader og klar til implementering. Den nye nasjonale traumeplan, Traumesystem i Norge 
2016, understreker betydningen av tidlig kontakt med traumeleder på nærmeste akuttsykehus 
med traumefunksjon. Vi foreslår at det allerede nå innskjerpes at både ambulansepersonell og 
vakthavende lege i kommunal vakt kan og bør ta direkte kontakt med traumeleder på nærmeste 
akuttsykehus med traumefunksjon i situasjoner med mistenkt alvorlig skade (etter kriteriene i 
nasjonal traumeplan), gjennom lokal AMK-sentral. Dette vil sikre kompetent rådgivning og 
korrekt destinasjon, og kan i en viss grad kompensere for lavere kompetanse en stund fremover.  
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