
Sammen redder vi liv – Fagrådsmøte - 1-2021 

Tid: fredag 22.januar 2021 kl. 09:00-10:00 

Sted: Teams 

Møteleder: Conrad Bjørshol 

Til stede hele møtet: Jo Kramer-Johansen, Asgeir Kvam, Hedda Bie, Karoline Stadheim Halvorsen 

(referat) 

Til stede deler av møtet: Torben Wisborg, Erik Zakariassen,  Stephen Sollid, Trond Nordseth 

Forfall: Guttorm Brattebø 

 

Sak nr. 01-2021 Finansiering forskning 

Gjensidigestiftelsen har etter noen runder internt vurdert at de ikke kommer til å involvere seg i 

forskning innenfor dugnadens rammer. De fastholder at deres rolle er å støtte tiltak innenfor frivillige 

organisasjoner som bidrar til en "kompetent og beredt befolkning". De vurderer at de hverken har 

tilstrekkelig med fastsatte midler, eller apparat, til å gå inn i forskningsfeltet. De begrunner det med 

at det ville være en ressurskrevende prosess for Gjensidigestiftelsen å sikre transparens og faglighet i 

slike tildelinger. 

Fagrådet mener at det er synd at Gjensidigestiftelsen ikke ønsker å finansiere forskning med formål 

om å evaluere effekten av dugnaden. Fagrådet kunne ha bistått Gjensidigestiftelsen i de faglige 

vurderingene.  

Oppfølging: Karoline kontakter Gjensidigestiftelsen og tar initiativ til et møte med fagrådet og 

Gjensidigestiftselen angående evaluering og forskning på effekten av dugnaden.  

Plan for evaluering og forskning på effekten av dugnaden må inngå i revidert strategidokument for 

Sammen redder vi liv. 

Sak nr. 17-2020 Covid 19: Smittevern ved simulering og ferdighetstrening 

Status for veilederen er at den var ferdigstilt og ble oversendt til kommunikasjonsavdelingen 

13.desember. Det er gjort redaksjonelle endringer som gjør at veilederen må gjennomgås og 

kvalitetssikres på nytt før veilederen kan publiseres. Det er noe forsinkelser i arbeidet på grunn av at 

covid-19 håndteringen krever mye ressurser. 

Oppfølging: Leder av arbeidsgruppen kaller inn til et møte med medlemmer av den interne 

arbeidsgruppen i løpet av neste uke med mål om å ferdigstille veilederen for publisering. 

Sak nr. 02-2021 Eventuelt 

Kort status for prosjektet "Oppfølging av førstehjelpere" v/Conrad 

Orientering om at Forsvarets Sanitet nå blir medlem i fagrådet i Norsk Førstehjelpsråd v/Asgeir 

Enighet om hyppigere og kortere møter i fagrådet fremover 

 


