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Brevet til Lars

• Ved alle sykehus i Helse Nord skal det være system for å tilkalle akutt-team ved 
alvorlige tilstander, jfr Helsedirektoratets faglige og organisatoriske kvalitetskrav 
for somatiske akuttmottak: Traumer, alvorlig syke barn, andre alvorlig syke 
pasienter, akutt syke nyfødte og tidlig ivaretagelse av livstruende tilstander hos 
innlagte pasienter. 

• Det skal etableres felles krav til utstyr, kompetanse, regelmessig teamtrening, 
prosedyreverk og kvalitetsregistre etter tilsvarende modell som for traumatologien 
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Holder vi mål: En regional 
suksesshistorie

Pkt Krav

1 Diagnostikk og overvåking som til enhver tid skal være umiddelbart 

tilgjengelig

A Klinisk biokjemi : Hb. hvite. CK, kreatinin, Na, K, arteriell blodgass, 

blodtyping/forlik , CRP, INR. glukose

B Ultralyd. Radiolog eller kirurg i traumeteamet skal kunne påvise og utelukke 

vesentlig blødning i bukhule, pleura og pericard

Kommentar: Her forventes at det er tilstede ultarydapparat for å kunne utføre 

FAST i mottaksrommet.og at det er kompetent personell til å utføre FAST 24/7.

C Rtg. thorax i behandlingsrommet

D Gjennomlysning i behandlingsrommet. 

Kommentar: Ikke relevant krav

E Skjelettrøntgen

F CT

G Mobilt instrument for monitorering av vitale parametre

Pkt Krav

2 Behandlingstiltak som til enhver tid skal være umiddelbart tilgjengelig

A Endotracheal intubasjon

B Kirurgisk luftveg

C Respirator

D Thoraxdrenasje med transportabelt sug

E Intravenøs væsketerapi inkl. koagulasjonsaktivt plasma

F Transfusjon av typelikt og O Rh(D)neg erytrocyttkonsentrat, forvarmet

G Blottlegging av vene

H Ekstern fiksasjon av frakturer i bekken og lange rørknokler

Kommentar: Her menes kirurgisk etablering av Eks-fix.

I Damage contro/laparotomi inkl. pakking, splenectomi , entero- og colostomi, midlertidig kontroll på 

kontaminasjon, midlertidig bukveggslukning 

Kommentar: Her kreves at kirurg har gjenomført kurs/trening i hemostatiske nødprosedyrer i løpet av 

de siste 5 år og at det finns dokumentasjon for kompetansen for de som går traumevakt.

Ekstrapunkt Kompetanse tilgjengelig sist onsdag/lørdag (på siste besøk høst 2012)?

J Fasciotomi

K Amputasjon

L Ekstern oppvarming

M Midlertidig stabilisering av columna og ekstremitetsfrakturer

Kommentar: Her menes manuelt utstyr ut over stikklaken. F. eks Sam-Sling og Kendrix Traction Divise



Pkt Krav

4 Ledelse

A Virksomhetsleder på hvert lokalsykehus utpeker

i.                      Traumeansvarlig avdeling 

Kommentar: Det kreves at hvert HF har traumeansvarlig klinikk 

(tilsarende) og at traumeansvarlige avdelinger / seksjoner 

(tilsvarende) ved alle lokalisasjoner i hver HF.

ii.                     Traumeansvarlig fagperson og stedfortreder

Kommenter: Ved hver lokalisasjon skal det være en traumeansvrlig 

fagperson som er knyttet til traumeasnvarlig avdeling/seksjon 

(tilsvarende).

B Den enkelte avdelingsleder er ansvarlig for personellets individuelle 

kvalifikasjoner

Kommentar: Her forventes at aktuell leder har skriftlig oversikt over personellets 

traumekompetanse

Pkt Krav

5 Kompetanseutvikling

A Traumemottak gjennomgås som ledd i internundervisning minst 2 ganger per år

Kommentar: Her forventes at det gjennomføres evaluering av traumemottak for 

hele personalgruppen som deltar i traumeteam

B

Traumeteamet øver minst 2 ganger per år

Kommentar: Dette er et minimum og det burde være trening 1 g/mnd - ca 10/år.

C Kirurger, anestesileger, operasjons- og anestesisykepleiere undervises 

teoretisk og praktisk i nødkirurgiske prosedyrer/damage control minst en gang 

per år

Kommentar: Hvert sykehus i HN deltar med ETT team pr år på HNK kurs

Pkt Krav

6 Retningslinjer. På hvert sykehus utarbeides skriftlig manual med beskrivelse av følgende 

momenter, inkl. hvem som på hvert punkt er ansvarlig

A Funksjonen til traumeansvarlig avdeling og fagperson

B Kriterier for mobilisering av traumeteamet

Kommentar: Skal gjelde både pre-hospitalt (ved AMK) og intra-hospitalt.

C Traumeteamets sammensetning, ansvarsforhold, oppgavefordeling og kompetanse

D Dokumentasjon av kliniske data

E Føring av traumeregister og rapportering av registerdata

F Kriterier for overføring til sykehus på høyere nivå

G Kompetanseutvikling

Kommentar: Her skal det være en skriftlig manual /plan for kompetanseutvikling innen traumatologi for 

alle fagrupper i teamet

H Hypotermiprofylakse

I Billeddiagnostikk. Retningslinjer utarbeides i samråd med Radiologisk avd. ved traumesenteret

J Samhandling med traumesenteret

K Rekvirering av blodprøver og billeddiagnostikk for pasient med ukjent identitet

L Mottak av flere alvorlig skadde samtidig

Holder vi mål: En regional 
suksesshistorie



Et akuttmedisinsk system

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Hva har vi standardisert?

• Mottak av traumer

• Mottak av alvorlig syke barn

• Mottak av alvorlig syke voksne 
(sepsis,hjerteinfarkt) 

• Mottak av alvorlig syke nyfødte

• AHLR

• Katastrofeplan

• Ivaretagelse av innlagte pasienter 
som blir dårligere

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen 



Hvorfor har vi standardisert 
dette?

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



For pasienten

Ved vårt valg av yrke har vi tatt parti for 
livet. Det innebærer personlig initiativ, 
skaperglede, mot og spontanitet…………. 
Som lege har vi bare en lojalitet, og det er 
den enkelte pasient som skjebnen har ført 
til oss. Hvis dere klarer å holde fast på den 
tanken, kan dere ikke gå vill, selv ikke i 
det moderne livs moralske tåkelandskap 
(A.Hauge)



…….og for oss sjøl

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



……og «systemet»

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Hvordan har vi gjort det?

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Element I:Ledelse



Element II: Medisinsk teknisk 
utstyr, laboratorie- og 

røntgentjenester

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Element III: Individuelle 
ferdigheter og teamferdigheter

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen 



Eksemplet Nyfødte

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Vi har definert hva må vi kunne-
individuelle ferdigheter



Hva må vi kunne - pustestøtte

• Pustestøtte: Vurdering

• Diagnostikk:
Pulmonalt:

Transitorisk tachypnoe

IRDS-neonatalt åndenødssyndrom

Pneumothorax

Mekoniumsaspirasjon

Cardiale tilstander

Cerebrale årsaker

Metabolske årsaker

Luftveisobstruksjon

• Tiltak



Hva må vi «kunne»?

• Hypoglykemi

• Sepsis

• Hjertefeil

• Kramper

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Individuelt og i teamene: Krav til kompetanse

Kurs i akutt nyfødtmedisin for anestesileger 

på lokalsykehus i Helse Nord
Tromsø, Mars 2016

Claus, Ingebjørg, Svein Arne og Marianne



Element IV: Prosedyrene

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Element V: Kommunikasjon –
internt og eksternt

Når tar vi kontakt? Hvordan tar vi 
kontakt? Hvem tar kontakt med 

hvem?

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Ansvarsforholdene må være 
klare lokalt – standardisere?

Prosedyren må være uavhengig av 
hvem som er på vakt

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen



Kommunikasjon eksternt – med 
Universitetsklinikken 

Hvem tar kontakt med hvem. Slår vi 
på VAKE?

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen
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Nå er det laget slike kravspesifikasjoner for alle 
mottaksmodaliteter
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Slik jobber vi

• Nå jobber Katastrofeplanutvalget, Voksen og Barne-BEST-
utvalget og Nyfødtutvalg ad modum Traumeutvalget

• Forelesningsserier og øvelsesdager. 

• Katastrofeøvelse  - vi øver helt inn

• Ansatt koordinator i akuttmedisinske systemer

• Forankring på toppnivå i HF’et

• Måler effekt (registre)

• Røkter systemene – evig ferskvare

Svein Arne Monsen, Anestesiavdelingen
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