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  Informasjonsskriv fra Nasjonalt traumeregister 
 
 
Du har opplevd en alvorlig ulykke og er blitt behandlet på Sørlandet Sykehus HF. De som behandles for 
alvorlige skader registreres i et lokalt kvalitetsregister ved sykehuset, samt i et nasjonalt traumeregister 
(skaderegister). 
 
Hensikten med registrene er å få oversikt over hvor mange som skades alvorlig hvert år og måle kvaliteten på 
behandlingen og forbedre den.  
 
De opplysninger som registreres er type ulykke du var utsatt for, type skader du ble påført, data om hvor dårlig 
du var da du ble hentet på skadestedet og da du kom inn ved sykehuset, hva slags behandling du fikk i løpet av 
den første tiden etter innkomst og hvor lenge du ble liggende på intensivavdelingen/sykehuset. Ingen svært 
sensitive opplysninger som for eksempel stoff og alkoholpåvirkning blir registrert. Eksempler på data som 
registreres er blodtrykket ditt, bevissthetsnivået ditt på skadestedet og ved ankomst sykehuset, om du fikk 
pustehjelp, og hvilken kirurgisk behandling som ble utført.   
 
Dataene fra deg oversendes til det nasjonale traumeregister som Oslo universitetssykehus er ansvarlig for. 
Registeret drives med støtte fra sentrale myndigheter, har konsesjon fra Datatilsynet, og dispensasjon fra 
taushetsplikten fra helsedirektoratet og vil minimum ha en varighet til 2054. Opplysningene er kodet, og vil 110 
år etter fødselsår anonymiseres, slik som konsesjonsbetingelsene krever. Registeret er i tillegg regulert av 
vedtekter som forvaltes av en utnevnt gruppe spesialister som er engasjert i traumebehandlingen og en 
brukerrepresentant.  
 
Du registreres ikke med navn eller fødselsnummer i det nasjonale registeret, kun med en kode, slik at 
opplysningene er indirekte identifiserbare. Det er kun sykehuset du er behandlet på, som har kjennskap til 
hvilken kode du er registrert under. Koden behandles konfidensielt på det enkelte sykehus, og kun ansatte som 
arbeider med registrering i det interne traumeregisteret har tilgang. Det nasjonale registeret behandles 
konfidensielt i henhold til Oslo universitetssykehus sine rutiner, og er kun tilgjengelig for de som er autorisert til 
å drive med dette arbeidet. 
 
Du har rett til å få innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, samt å be om å bli anonymisert i registeret. 
Hvis du har spørsmål om registeret eller dersom du ønsker å anonymiseres i registeret, kan du henvende deg til 
sykehuset du ble behandlet ved (telefonnummer +47 416 00 211) eller til Nasjonalt traumeregister 
(telefonnummer 22 11 79 53). Informasjon om traumeregistrene og kontaktopplysninger kan du også finne på 
registerets nettside http://www.sshf.no/traume  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Traumeenheten 
Sørlandet sykehus HF 

 
 
 
Per Kristian Hyldmo   Petter Thorbjørnsen Nielsen 
Leder    Traumeregistrar 
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