
  

 

Referat fra møte 2-2022 i Fagrådet for Sammen redder vi liv  

 
• Tid: 23. mars 2022 kl. 09:00-11:00 

• Sted: Teams 

• Deltakere: Conrad Bjørshol (møteleder), Jo Kramer-Johansen, Erik Zakariassen, Kari Lise Nylén, 
Asgeir Kvam, Trond Nordseth og Hedda Bie (referent)  

• Frafall: Torben Wisborg, Guttorm Brattebø, Anette Bahr (Stiftelsen Norsk Luftambulanse) 
 

 

10-2021  Strategidokument 
I Fagrådets gjennomgang av revidert utkast til strategi ble flere områder diskutert.   

Omtalen av akutt funksjonssvikt er i dag relatert til eldre og dersom dette skal omfatte alle aldre blir 

dette veldig komplisert. Strategien bør derfor være avgrenset til akutt funksjonssvikt hos eldre.  Det 

ble samtidig vist til erfaringer fra pandemien, som viser at vi har lyktes med å styrke kunnskapen 

omkring symptomer, karantene osv., men ikke i å gi befolkningen nok kunnskap om faresignaler og 

kriterier/triggere for å varsle helsetjenesten. Erfaringer er at mange pasienter kom til sykehus på et 

veldig sent tidspunkt. Lenke til oppsummering av erfaringene: https://fb.watch/bKPstE6Nlz/ og 

https://youtu.be/caVWZpdfYNM.  

Norsk førstehjelpsråd har hatt en gjennomgang av utkastet og viser til at førstehjelpsområdet ikke 

bør begrenses til å kun omfatte alvorlige, tidskritiske tilstander. En side ved dette er at god 

førstehjelp avlaster helsetjenesten, 113 og legevakt, og er viktig kompetanse i et ressurs- og 

beredskapsperspektiv. Tematikken har allerede vært gjenstand for diskusjon i Fagrådet, som har lagt 

til grunn denne avgrensingen i strategien.  Norsk førstehjelpsråds representant i Fagrådet spilte inn 

følge forslag til formulering i strategien, som ble støttet av Fagrådet: Førstehjelp ved ikke tidskritiske 

tilstander (f.eks. bruddskader, mindre sårskader og små brannskader) vil ikke omtales nærmere i 

denne strategien. Samtidig anerkjenner Fagrådet at god opplæring og faglig utvikling også innenfor 

førstehjelp ved ikke tidskritiske tilstander vil være med på å styrke befolkningens 

handlingskompetanse, mestring og trygghet i førstehjelp. 

Etterfølgende drøftinger i Fagrådet omfattet følgende:  

• Arbeidet med strategien synliggjør behov for en definisjonskatalog.  

• Tematikken etikk, taushetsplikt og ivareta en persons integritet bør omtales. 

• Omtalen av selvmord må forankres og kvalitetssikres i fagmiljø på feltet.   

• Omtalen av eldre i den akuttmedisinske kjede knyttes opp til helsepolitiske satsninger, 

herunder Kvalitetsreformen for eldre.  

• Norsk førstehjelpsråd bør ikke omtales alene i strategien, men sammen med andre 

organisasjoner for fagutvikling innen førstehjelp, herunder NRR. 

• Et fremtidig Fagråd bør konsulteres om hva som bør prioriteres utfra hvor ting har effekt. 
Bruker- og pårørenderepresentanter kan enten inkluderes i fagrådet eller det kan opprettes 
en egen referansegruppe. Arbeidet med førstehjelp bør sees i sammenheng med arbeidet 
med helsekompetansesatsing. 

Flere momenter ble spilt inn til kapitelet om tiltak og finansiering, som synliggjorde ulike 

synspunkter. I diskusjonen rundt finansiering ble det vist til at det er mange måter å finansiere  

https://fb.watch/bKPstE6Nlz/
https://youtu.be/caVWZpdfYNM


  

 

førstehjelpsarbeid, der det offentlige kan ha en større eller mindre rolle.  Ulike modeller for 

finansiering bør synliggjøres i strategien, sammen med viktigheten av faglig forankring av tiltak som 

mottar støtte. Langsiktighet og bærekraft er viktige stikkord. 

Til oppfølging:  

• Innspill i møtet innarbeides i ny versjon av utkast til strategi.  

• Utkast til strategi oversendes Helsedir i løpet av april.  

• En oppsummering er utarbeidet som grunnlag for innspill til budsjettprosess.  

 

12-2021  Hjerteløpere  

 
Saken ble utsatt til neste Fagrådsmøte 

 

11-2022  Eventuelt  
 

Neste Fagrådsmøte avholdes tentativt i mai. Conrad sender ut doodle for avklaring av tidspunkt.  

 

 

 
 


