
Hvordan har vi jobbet systematisk med 
akuttberedskap på Ringerike sykehus ?

May Janne Botha Pedersen 
Klinikkdirektør Ringerike sykehus 

Vestre Viken HF





Ulykkesutsatt område

• Traumeteamet ble aktivert 174
ganger i 2017,  og mottok totalt 
219 traumepasienter (34 
ISS>15)

• 20 000 turister daglig og 
hyppige sportsskader i 
fjellområdene

• Tunge gjennomfartsårer: E16 
fra nord og RV7 fra vest møtes 
her

• Ofte trafikkaos og ulykker 
over Sollihøgda



Dette har vi gjort
• Satset på kompetanse

innen akuttmedisin

• Traumeutvalg kirurgisk, 
traumekoordinator

• Etablert system for 
traumebehandling

• Månedlig trening av de 
ulike teamene



Traumetrening Foto Tom A Kolstad Aftenposten



Teamtrening

• På syke nyfødte/barn med lege fra Drammen på skjerm

• Kirurgisk traumeteam 

• Akutt medisinskteam 

• Trombolyseteam RS

• Trombolyseteam HSS–CT

CT bilder/telemedisin til RS 

• HLR /AHLR 



Alle prosesser varierer

Foto Tom A Kolstad Aftenposten

(Brandrud et al 2017)



Våre verktøy i beredskapsarbeidet

• Logistikk for pasientregistrering

• Tiltakskort

• Beredskapsweb

• UMS



- Tiltakskortene var viktige for å få frigjort 
hjernekapasitet til å improvisere (Brandrud et al 2017)

• Tilgjengelige, enkle 
planer for de ulike 
rollene i teamet



Utfordring for pasientlogistikk og - registrering



Logistikk for pasientregistrering



Erfaringer

• - Lettere å improvisere fordi man 
er trent selv, og ikke minst, har 
trent sammen med de andre i 
teamet.  Nok til å forstå 
hverandre og hvorfor man noen 
ganger bare må improvisere.

• - Gikk så bra på grunn av gleden 
over å arbeide sammen i team. 
Det gjør at vi tåler 
påkjenningene mye bedre og kan 
yte mer til ofrene

Brandrud et al 2017





God beredskap forutsetter kombinasjon av:

• Struktur og 
kompetanse

• Ledelse 

• Samspill

• Evne til å improvisere

• Empowerment 

Pedersen et al 2011
Brandrud et al 2017



Vurdering av 22.juli-arbeidet ved RS:

• Overlevelsen

• Beredskapen 

• Den psykososiale førstehjelpen

• Utleveringen av pasientlister til politiet
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