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Møte om: Fagrådsmøte Sammen redder vi liv  Referat 
Møteleder: Conrad Bjørshol  
Dato: 23.09.2019 
Referent: Bjørn Jamtli 
Saksnr: 18/33929-7 
  
Til stede:  
  
Conrad Bjørshol, leder 
Bjørn Jamtli, referent 
Guttorm Brattebø, KOKOM  (video) 
Asgeir Kvam, NFR 
Trond Nordseth, NRR 
Jo Kramer-Johansen, NAKOS 
Torben Wisborg, NKT-Traume (video) 
Erik Zakariassen, NKLM 
 
Forfall: Stephen Sollid, SNLA 
 
  
 

Referat fagrådsmøte Sammen redder vi liv 9. september 2019 

Sak 10-2019 Akutthjelpere og bruk av oksygen 
 

• Fagrådet opprettholder vurderingen av at oksygen ikke skal inngå som standard 
oppsett for akutthjelpere.  

• Der oksygen likevel inngår i utstyret skal dette forankres med medisinsk ansvarlig 
lege, og vi anbefaler bruk av pulsoksymeter samtidig. 

• Conrad sender ut revidert/oppdatert forslag til anbefaling  

• Anbefalingene legges ut på fagrådets hjemmeside 
 

 
 

Sak 13-2019 Forskningsstrategi 
Conrad sendte ut første utkast til forskningsstrategi ved e-post av 18. juli. Medlemmene 
hadde i varierende grad gjennomgått dokumentet. 
Fra diskusjonen hitsettes:  

• Et strategidokument skal som hovedregel skissere prinsipper på overordnet nivå, 
f.eks. utviklingstrekk, målsettinger, retning, struktur, mulige datakilder, 
finansieringskilder mv. 

• Konkrete prosjekter kan beskrives som del av en handlingsplan 
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• Strategidokumentet bør bli gjenstand for en bred forankringsprosess (herunder 
Gjensidigestiftelsen) når det foreligger et endelig utkast til dokument.   

• Forskningsstrategien skal i tråd med strategidokumentet for Sammen redder vi liv 
avgrenses til problemstillinger knyttet til tiden fra sykdom/skade inntreffer til første 
helseressurs er fremme hos pasienten.  

• Strategidokumentet bør også inneholde elementer som etikk, kommunikasjon, samt 
involvere brukergrupper. 

• Conrad ber om innspill fra medlemmene om andre sammenlignbare forsknings-
strategier. 

• Det er et mål at endelig utkast til forskningsstrategi skal foreligge innen utgangen av 
2019.  

 
   
 
 
Sak 14-2019 Hjerte – og lungeredningsdagen 16. oktober 2019. 
 
Conrad og Guttorm redegjorde for planlagte aktiviteter i samarbeid med 
Gjensidigestiftelsen, kommunikasjonsbyrået Greenhouse og landets AMK-sentraler.  

• SUS planlegger i samarbeid med Lærdal Medical et arrangement med Gjert og Henrik 
Ingebrigtsen  

• NRR planlegger et arrangement med Jacob og Phillip Ingebrigtsen ved Sandnes VGS 
hvor elever skal løpe om kapp med Jacob og Phillip for å hente nærmeste 
hjertestarter 

• Gjensidigestiftelsen har tatt initiativ til et arrangement ved Litteraturhuset- Bjørn 
etterlyser mer info om dette 

 
 
 
Sak 18- 2019  Vararepresentanter til fagrådet  
 
Conrad anmoder alle organisasjoner om å foreslå vararepresentanter til fagrådet. Ønsker å 
synliggjøre dette på nettstedet og sikre at evt. habilitetsutfordringer synliggjøres.  
 
Enighet om at Conrad sender ut saksdokumenter til alle representanter og varamedlemmer. 
 
 
Sak 19- 2019 Hjerteløpere 
Conrad og Bjørn redegjorde for planlagte besøk i København denne måneden for å innhente 
oppdaterte erfaringer med bruk hjerteløpere.  
Fra fagrådets medlemmer ble det understreket at innføring av en slik ordning må baseres på 
en nærmere nytte-kostnadsanalyse. Bl.a. kan en hjerteløperordning bli en ekstra belastning 
for AMK med dagens IKT-løsning. 
Bjørn understreket at et eventuelt forslag til ordning vil bli lagt frem for fagrådet før dette 
vedtas/implementeres i Norge. Videre at vi vil se nærmere på en modell med bruk av 
autorisert helsepersonell som hjerteløper/førstehjelper.  
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Sak 20-2019 ASA og akutthjelpere 
Conrad viste til tidligere anbefaling om at akutthjelpere ikke skal utstyres med ASA. Dette 
utfra en vurdering av at tidsgevinsten og derfor også effekten ved dette er minimal.  
 
Jo viste til at det foreligger liten/ingen evidens for at ASA har effekt. Conrad og Jo formulerer 
endelig utkast til anbefaling.  

 
Sak 21-2019  AMK vs 113 
Fagrådet diskutert benevning av AMK-sentraler. Til slutt ble man enige om å anbefale at man 
for fremtiden benevner AMK-sentraler som "Medisinsk nødnummer 113". Sammenholdt 
med " Medisinsk nødtelefon 113" mente flertallet at dette var mer fremtidsrettet ved at 
man ser for seg at publikum i fremtiden også vil kontakte 113 via andre medier enn telefon.   
 
Sak 22-2019 Eventuelt: 
 
Sak 1: Trond etterlyste status for prosjekt førstehjelp i førerkortopplæringen. Torben og 
Bjørn redegjør nærmere på neste fagrådsmøte. Trond tar også opp problemstillingen på 
neste møte i Norsk Førstehjelpsråd.   
 
Sak 2: Asgeir: Status for Sammen redder vi liv dugnadens prosjekter. Fagrådet anmodet 
Helsedirektoratet om å utarbeide en samlet oversikt over ulike delprosjekter. Dette er viktig 
for gjenbruk, samarbeid og gjennomsiktighet. Bjørn tar opp dette med Steinar Olsen og 
Gjensidigestiftelsen og ser for seg et dokument som likner det som er laget i Danmark 
(White paper) 
 
Sak 3: Høring akutthjelper. På bakgrunn av fagrådets diskusjon utformer Conrad nytt utkast 
til høringsuttalelse. Et hovedmål for fagrådet er at det tydeliggjøres at helseforetak og 
kommuner sammen skal vurdere behovet for, og samarbeide om etablering og drift av 
akutthjelperordninger.   
 
Sak 4: Prosjekt førstehjelp i idretten. Jo orientert om delprosjektet som er forankret i Norges 
idrettsforbund og Olympiatoppen. NFF skal gjennomføre prosjektet og har ansatt 1 ½ 
prosjektleder. Todelt prosjekt:  

1) Tilgang til AED på idrettsanlegg og registrering av disse i nasjonal AED – register. 
2) Utarbeide treningsopplegg i livreddende førstehjelp og utdanne trenere til å 

gjennomføre dette som del av ordinære treninger.  
 
Sak 5: Neste møte. Fastsatt at vi møtes på Værnes i forbindelse med annet møte onsdag 20 
november kl. 16.00 – 20.00 
 
 
 


