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Høringsutkast Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre
behandlingen av alvorlige tilskadekomne, og å redusere forekomst og konsekvens av alvorlige
skader. Tjenestens oppdrag er å «Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt»
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi tok allerede i 2014 initiativ til å samle all
nasjonal kompetanse på prehospital behandling av alvorlig nedkjølte for å få enhetlige nasjonale
retningslinjer for diagnostikk og behandling frem til sykehus der avansert oppvarming kan
foregå.
I 2015 oppnevnte fagdirektørene ved traumesentrene representanter til en arbeidsgruppe, som
siden ble supplert med medlemmer også fra frivillige organisasjoner, rednings- og
ambulansetjenesten og AMK.
Nå foreligger høringsutkastet til Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi.
Retningslinjens mål er å gi anbefalinger om diagnostisering, behandling og rett destinasjon for
den hypoterme pasienten. Målgruppen er bred og omfatter alle som behandler hypoterme
pasienter, både i en frivillig organisasjon og som profesjonelle i helsetjenesten eller
redningstjenesten. Den frivillige redningstjenesten og AMK har en spesiell viktig plass i
retningslinjen.
Dokumentet består av tre deler:
Nasjonal retningslinje håndtering av aksidentell hypotermi.pdf
Flytskjema - Nasjonal retningslinje håndtering av aksidentell hypotermi.pdf
Metoderapport - Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi.pdf

Vi ber spesielt om kommentarer til:
Er flytskjemaene forståelige og mulig å implementere?
Er noen av anbefalingene for svake eller for sterke?
Er språk og terminologi forståelig?

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
www.oslo-universitetssykehus.no

Mangler det områder som ikke er beskrevet?
Vil «Lommeutgaven» være anvendelig i daglig praksis?
Høringsfrist
Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 6. juni kl 14.00
Høringsuttalelser sendes elektronisk til NKT-T til post@traumatologi.no
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