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Høring – Landsstyresak – Opprettelse av kompetanseområde i 

traumekirurgi 
 

Yngre legers forening (Ylf) viser til brev fra Legeforeningen av 24.01.22 angående høringen 

«Opprettelse av kompetanseområde i traumekirugi».  

 

Saken er behandlet Ylfs i styremøte den 10.03.22.  

 

Ylf har følgende innspill til saken:  

 

Overordnet er foreningen positive til et kompetanseområde i traumatologi, for å sikre en 

koordinert tilnærming til traumepasienten. Som beskrevet i rapporten utgjør traumepasienter 

en betydelig pasientgruppe da skader utgjør viktigste årsak til invaliditet og død i gruppen 

under 40 år.  

 

Opprettelsen av kompetanseområder tok sikte på å: ...bedre helsetilbudet til store 

pasientgrupper ved at man sikrer den faglige kvalitet i fagfelt som ikke er dekket av en 

spesialitet. Det gir fellesskapsfølelse og møteplasser for legene som arbeider i fagfeltet, og det 

stimulerer til faglig utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Kompetanseområder vil videre 

være mye mer fleksible enn spesialitetsstrukturen og således kunne tilpasses raske endringer i 

den medisinske fagutøvelsen (fra Utredning om spesialistutdanningen av leger 2007).  

 

Basert på intensjonen med kompetanseområder skulle foreningen ønske at utvalget som har 

utarbeidet rapporten hadde gått bredere ut enn til akuttkirurgien, og inkludert andre 

spesialiteter som deltar i behandlingen av traume for å sikre en multidisiplinær tilnærming til 

traumepasienten, herunder ortopedi, anestesi, og fysikalskmedisin/rehabilitering. Dette ville 

virkelig kunne gi et løft til både akuttbehandling og oppfølging av traumepasienten.  

 

Krav til innhold:  

Kravene som stilles for å oppnå kompetansen er svært omfattende, tilsvarende kravene til en 

rekke spesialistutdanninger. Foreningen er usikker på om tidsaspektet beskrevet i rapporten er 

realistisk.  

 

Kravene til tjeneste medfører krever i praksis at tilnærmet alle som skal oppnå denne må 

jobbe en periode ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Gitt at dette er en ønsket kompetanse 
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for kirurger utenfor Oslo-området er vi usikker på om OUS sin kapasitet til å motta over 20 

leger til opplæring i traumehåndtering i tillegg til sine egne ansatte over den neste 10års 

perioden.  

 

Foreningen vil også påpeke at krav til tjeneste i stor grad synes å bygge på skjønnsmessige 

vurderinger.   

 

Noen av vedlikeholdskravene synes noe vage, herunder: «nytte av opphold på 

traumesenteret» og «kan være nyttig å assistere på kar- eller thoraxinngrep».  Disse kunne 

med fordel vært bedre beskrevet.  

 

Oppsummert er Ylf positive til opprettelse av kompetanseområdet, men skulle ønske seg 

«mer» altså et kompetanseområde som går bredere ut i tilnærmingen til traumepasienten. 

Videre er foreningen usikre på kapasiteten til å gjennomføre kravene til kompetanseområdet 

som beskrevet i rapporten, og kunne i tillegg ønsket seg en konkretisering av 

vedlikholdskravene.  

 

Med hilsen  

Yngre legers forening 
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