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Orientering ved 
Hedda Bie. 
Førstehjelpssatsing 
rettet mot 
innvandrer 
befolkningen 
 
 

Fagrådet har fått i oppdrag fra HDIR å utarbeide et utkast til strategi for 
førstehjelp. Arbeidet starter høsten 2021. 

 Erfaring fra arbeidet de siste 5 årene i dugnaden og erfaringen 
fra delprosjektene vil være sentralt. Metode, omfang og varighet 
av opplæring, bruk av digitalopplæring og fysisk trening bør 
belyses 

 Arbeidet skal ferdigstilles mars 2022, og overordnede linjer skal 
spiller inn til statsbudsjettet 2023 

 
 De aller fleste delprosjektene har levert gode oppsummeringer. 

Noen av delprosjektene har gode evalueringsrapporter som også 
vil være nyttig for fagrådet som grunnlag for arbeid med en ny 
strategi. Det er noen delprosjekter som ikke har levert. Det blir 
fulgt opp slik at det vil være en komplett tilbakemelding fra alle 
delprosjektene. 
  

Anbefaling: 
Veslemøy Nordset samler alle oppsummeringene og oversender dette til 
Fagrådet når alle har gitt tilbakemelding. 
 
 
Ønsker å forankre arbeidet med førstehjelpssatsningen rettet mot 
innvandrerbefolkningen i fagrådet.  

 NOU2015:17 anbefaler at førstehjelp bør inngå som et 
obligatorisk element i introduksjonsprogrammet for innvandrere 

 MIRA senteret har hatt et prosjekt i dugnaden som er rettet mot 
innvandrerkvinner begrenset til et geografisk område 

  Det er ca. 900.000 personer som defineres som innvandrer (SSB 
definisjon) en veldig heterogen gruppe. Det er viktig å kartlegge 
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hvem målgruppen og hvilke arenaer treffer vi de ulike 
innvandrergruppene på. (Benytter IMDI sin strukturering i av 
status for målgruppen)  

 Det er startet et arbeid og nedsatt en arbeidsgruppe som, skal 
utrede konsepter og hvilken arena/arenaer kan benyttes. 

 Under temaet «Livsmestring i nytt land» i 
introduksjonsprogrammet, under «Helse og livstil» inngår 
kjennskap til fysisk og psykisk helse samt læringsmål om hvordan 
helsetjenesten i Norge fungerer - førstehjelp er ikke definert som 
et obligatorisk tema 

 Gjennomført et innsiktsarbeid. Kontakt med FHI sine fagnettverk, 
HDIR sine fagråd for immigrasjonshelse, helsekompetanse, IMDI, 
kompetanse Norge og Sunnstart (Voksen opplæringen og helse 
etaten i Oslo). Det er viktig å ta med erfaring fra arbeid med 
målgruppen i forbindelse med Covid-19 arbeidet inn i vårt 
arbeid. 

 Arbeidet er nettopp startet. Det vil være viktig med god 
brukermedvirkning i dette prosjektet når konsepter skal utredes.  

 
Anbefaling: 
Fagrådet holdes orientert og kommer tilbake til fagrådet når prosessen 
har kommet lenger og ved behov for førstehjelpsfaglige avklaringer. 
 

12-2021 Hjerteløpere Henvendelse fra Sverige. 
 Diskusjon rundt om dette er et konsept som burde etableres i 

Norge? 
 Behov for en utredning? SNLA er villig til å gjøre en utredning.  
 Det bør gjøres en metodevurdering, evt. ta dette med inn i 

arbeidet med ny strategi? Vurdere kost-nytte verdi? 
 Spørsmål om dette konseptet går under akutthjelper området? 

(Akutthjelper-veileder sendes ut på høring i oktober 2021) Er det 
behov for flere nivåer? Kan det skape forvirring-
hjerteløper/akuttløper/akutthjelper- mange begreper og det kan 
skape forvirring 
 

Anbefaling: 
SLNA starter med å undersøke om dette er noe som bør utredes og tar 
kontakt med helsemyndighetene i første omgang for å drøfte dette. 

13-2021 Forskning 
implementering 

 Henvendelse fra Veslemøy Nordset og Hans Petter Westberg. 
Masterstudenter MPA (-dybde master i offentlig ledelse- 
fordypning krisehåndtering og beredskap) Høgskolen i Innlandet 
ønsker å forske på implementering av «Sammen redder vi liv» 
dugnaden i et organisasjonsteoretisk perspektiv 

 Mulige områder det kan være aktuelt å se på er: Hva som 
hemmer og fremmer implementering? Interorganisatorisk 
samarbeid? Frivillig-offentlig samarbeid? Grad av koordinering?  

 Prosjektskisse skal leveres HINN i løpet av september, og skal 
godkjennes av veileder Hans Christan Høyer 
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Anbefaling: 
Fagrådet er positive til prosjektet og forutsetter at forskningsetiske 
rettingslinjer følges, søknader om samtykker og søknad til NSD 
godkjennes. 
 

03-2021 Smittevern ved HLR 
kurs 

Henvendelse ang. smittevern ved HLR kurs. 
Det er viktig å forholde seg til nasjonale retningslinjer og lokale 
(kommunale retningslinjer) til enhver tid. Det kommer stadig endringer 
og det viktig at det legges inn lenker til nasjonale retningslinjer slik at det 
er enkelt å finne oppdatert versjon for smittevern retningslinjer. Det er 
tatt kontakt med Helsedirektoratet for å oppdatere anbefalinger for 
trening i HLR underkoronapandemien. Jobber for å enes om oppdatert 
anbefaling i løpet av kort tid. 

11-2021 Hjertestans-
indikatorer  
Norsk 
hjertestansregister 
Orientering ved  
Ingvild Hjelmeland 

 Orientering om registeret. Inklusjonskriterier: Alle som rammes 
av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og som 
ambulansen rykker ut til med intensjon om å behandle 
hjertestansen, skal inkluderes i registeret. Dette er utrykning 
med rød hastegrad. Dette inkluderer også alle pasienter som ikke 
får HLR og som vurderes som døde ved ambulansens ankomst. 
Dersom ambulansen rykker ut som pårørendestøtte skal 
hendelsen ikke inkluderes i registeret.  

 Det er en utfordring at mange sykehus setter av lite ressurser til 
registrering, det er gjerne små stillinger eller lagt til personell 
med mange andre oppgaver.  

 Det er et ønske å legge til flere datapunkter fra AMK og fjerne 
noen av de som ligger der i dag. 

 Forslag til nye datapunkter fra AMK: Spørsmål til fagrådet om 
disse datapunktene vil være nyttig å få inn i datasett: 

o Tid telefon besvart hos AMK 
o Er første melding mottatt hos AMK? 
o Rykket lege i vakt ut?  Ja/Nei 
o Andre ressurser enn ambulanse/LA og lege i vakt er 

varslet av AMK? Ja/Nei 
o Hvilke ressurser er varslet av AMK? 
o Dato og tid første ressurs fremme 
o Skjer hjertestansen i løpet av samtalen med AMK?  
o Er det avklart om pasienten er våken? 
o Er det avklart om pasienten puster normalt? 

 
 Det kom frem at spesielt datapunktet om lege i vakt rykket ut var 

interessant.  
 
Hjertestansregisteret ønsker tilbakemeldinger om disse datapunktene er 
aktuelt å innlemme i datasettet, og om deltagere i dugnaden ønsker å 
bruke data i registeret til evaluering av egne prosjekter.  

14-2021 Frivillighetsforum 
 
 

Frivillighetsforum 22.september 
Alle delprosjektene blir invitert med inn i frivillighetsforum. Det har 
tidligere vært arrangert frivillighetsforum for prosjektene som er 
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 finansiert av Gjensidigestiftelsen. Denne gangen vil alle delprosjektene bli 
invitert. Det vil kommer nærmere informasjon om program. 
 

04-2021 Verdens hjerte -og 
lungeredningsdag 

16.oktober 
Markering med stand på Oslo S, markering digitalt, samarbeid med Røde 
Kors og Gjensidigestiftelsen. Helseministeren er invitert til å delta på 
video om at det er enkelt å bruke hjertestarter, som kan spres i sosiale 
medier.  
 

Evt. HLR plakaten Ny HLR plakat etter oppdatering av nye retningslinjer. Fagrådsleder 
videresender plakaten til fagrådsmedlemmene. Tilbakemeldinger og 
innspill gis til NRR ved Trond Nordseth. 
 

  Neste møte 14. oktober. Vurderes om også dette møte avholdes digitalt. 

 

 

 

 

 


