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Høring: Høring – Nasjonal veileder for masseskadetriage 

Legeforeningen takker for anledning til å komme med høringsuttalelse til revisjonen av Nasjonale 
veileder for masseskadetriage.  

Den nasjonale veilederen brukes i kurs for leger innen allmennmedisin og legvaktsmedisin. 
Revisjonen er forenklet og dette anses som en fordel. Veilederen er høyaktuell ved tverretatlig 
trening på masseskadesituasjoner, og i ytterste konsekvens kan det være behov for å kjapt 
konsultere veilederen dersom en masseskadesituasjon skulle oppstå. 

Legeforeningen har noen kommentarer som forhåpentligvis kan forbedre utkastet ytterligere. 

 

Generelle forhold vedr.  dokumentet 

• Både veilederen og alle referansedokumentene må være tilgjengelige både elektronisk og på 
papir. I dokumentet henvises det til andre dokumenter som NAKOS sin kartlegging av 
triagesystemer og Nasjonal traumeplan. Den elektroniske versjonen av veilederen bør 
inneholde en klikkbar lenke til alle slike ressurser. 

• Bruk av akronymer bør unngås. PLIVO er for eksempel godt kjent av politiet, men ikke 
nødvendigvis for alt helsepersonell; CBRNE er godt kjent for helsepersonell, men ikke 
nødvendigvis for alle andre grupper.  
Dokumentet skal kunne brukes i en akutt setting og de enkelte akronymene forekommer 
sjelden. Vi anbefaler derfor at meningen i akronymene skrives fullt. Alternativt må 
forkortelsene forklares. 

• Det mangler relevante referanser i dokumentet hvilket kan svekke inntrykket av at 
veilederen er basert på faglig dokumenterte prinsipper. 

Kapittel 2 

• En masseskadehendelse er en hendelse med et stort antall skadde hvor behovet for 
behandlings- og transportressurser overskrider tilgjengelig kapasitet. 
Legeforeningen savner en omtale av HVEM som beslutter om en skal fravike vanlige 
triageringsprinsipper og oppskalere til dette nivået beregnet på masseskadehendelser og 
katastrofer. Er det lokal helksemyndighet som først får informasjon og skjønner at dette 
overskrider tilgjengelige ressurser, AMK eller hovedredningssentralen? 

• I kapittelet refereres det til SALT uten at dette er forklart tidligere 

• Fotnote s. 9 lyder: "De som er livløse bør dekkes med et ullteppe". I en masseskadesituasjon 
kan det være knapt med ulltepper, så vi foreslår at disse forbeholdes de levende og at 
fotnoten endres til: "De som er livløse dekkes til."  

 



 
 
 
 
 

 

Kapittel 3 

• I kapittel 3.3 står det: ”Avhengig av tilgjengelig utstyr og kompetanse anbefales det at 

man prioriterer å stanse store ytre blødninger, åpner luftveien med enkle 

luftveismanøvre, vurderer 5 munn-til-munn innblåsninger hos barn som ikke puster, 

avlaster eventuell trykkpneumothorax og gir relevant motgift ved en CBRNE-

hendelse.” 

Rekkefølgen i teksten bør endres slik at det stemmer overens med vanlige prinsipper for 
livreddende behandling hvor frie luftveier kommer før stansing av blødninger. Dette er 
spesielt viktig i en setting som dette hvor ikke-medisinsk personell skal gi førstehjelp. Jo 
mindre trenet personellet er i å vurdere traumepasienter, jo lettere er det å overvurdere 
betydningen av en iøyenfallende blødning og stå i fare for  å bli opphengt i å stanse blødning 
fremfor å sikre åndedrettet. 

• Tilsvarende gjelder for første boks i figur Trinn 2: Individuell triage 

• Figur Trinn 2: Individuell triage, punkt B. 
Her brukes begrepet "ubesværet respirasjon". Man bør vurdere å endre dette til "unormal 
respirasjon". Begrepet "normal" er et mer vanlig brukt ord for personer uten medisinsk 
utannelse. Begge begrepene kan være gjenstand for uklarheter og alternativt kan det 
forklares kort i form av definisjon av unormal respirasjon.  

• Et viktig moment er at barn nå skal triageres etter samme flytskjema som voksne. Prinsippet 
er i utgangspunktet bra, men det kan oppstå vanskeligheter når det gjelder barn fordi det 
kan være uheldig å skille barn fra hardt skadde foreldre og omvendt.  
Dette er et reelt problem som bør omtales i veilederen.  

Kapittel 4 

• I siste kapittel omtales merking og dokumentasjon. Veilederen kommer med anbefalinger og 
råd, men stiller ikke krav om en viss type merking og setter handling fremfor 
dokumentasjonsarbeid i første del av en masseskadesituasjon. Dette er vurderinger som vi er 
helt enige i. 
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