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Orientering budsjettprosessen ved Hedda Bie
Store satsninger 2023
Orientering til fagrådet om HDIR sitt arbeid med budsjettprosessen.
Førstehjelp satsning er spilt inn til «store satsninger for 2023. Det er flere nåløyer
satsningsforslaget skal igjennom internt i HDIR. Hvor det konkurrerer med andre
satsningsforslag. Hvis forslaget går videre, sendes det fra HDIR til HOD for behandling. Det
endelige satsningsforslaget som går videre blir endelig behandlet av finansdepartementet.
Rammefordeling 2023
Hvis ikke førstehjelpssatsnings forslag går videre vil et annet alternativ være å se om det kan
omprioriteres midler under rammen som HDIR forvalter. Frist for innspill er 15. Mars. 2022.
Sette dette i sammenheng med arbeidet strategi for førstehjelp.
Stortingsproposisjon 1- 2022
Innspill, mulig å påvirke og spille inn tekst.
Områdene som er beskrevet i satsningsforslaget for førstehjelp er, befolkningen som en ressurs,
helsetjenesten, samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige organisasjoner,
helsekompetanse og beredskap.
Arbeidet med førstehjelpsstrategien vil være et godt faglig fundament inn i disse prosessene.
Fagrådet har primært førstehjelpsfaglig fokus inn i strategiprosessen. Innspill til budsjett og det
samfunnsøkonomiske perspektivet ivaretas av HDIR.
Orientering brukermedvirkning i strategiprosessen
I tillegg til forskningsbasert, erfarings basert kunnskap er brukerkunnskap og brukermedvirkning
viktig. Med brukermedvirkning er det sluttbrukeren det menes.
Innhentet råd fra Senter for brukermedvirkning, hvordan medvirkning kan ivaretas i arbeidet
med ny nasjonal førstehjelps strategi
o Skal det være brukermedvirkning må det være det i hele prosessen, og en del av
arbeidet.
o Det er behov for å etablere systematisk brukermedvirkning innen akuttmedisin feltet i
sin helhet og i den nasjonale førstehjelpsdugnaden.
o Etablering av referansegruppe
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o Rekrutering av deltagere inn i referansegruppe (HDIR har føringer for rekrutering,
gjennom organisasjoner og paraplyorganisasjoner)
o Mulige perspektiver er: Traumer, psykisk helse, rus, hjerneslag, hjerte/kar, barn/unge,
geografi, innvandrerbakgrunn
o Målet er å systematisk innhente brukerperspektivet på førstehjelpsfeltet, utvikling og
implementering av strategien
Forslag til medvirkningsprosess- utarbeidelse av strategi
o Etablering av en referansegruppe i Desember 2021, 2 representanter deltar videre i
prosess. Workshop m/bruker representanter- målet er å få innspill til overordnede
problemstillinger
o Fagrådet samles i Januar/februar 2022 bearbeiding av innspill og utvikling av faglig
innhold
o Referansegruppe møte i februar 2022.Workshop med brukerrepresentanter- forankring
og drøfting av faglig innhold.
Tiltak:
HDIR ber fagrådet om å komme med innspill til forslag til medvirkningsprosessen.
Fagrådsleder holder videre dialog med HDIR om modell for brukermedvirkning.
Strategidokument ved Conrad Bjørshol
o Emner er fordelt mellom fagrådsmedlemmene.
o Det er et mål at dokumentet skal være konkret og at det skal være et dokument som skal
brukes.
o Alle jobber videre med sine fordelte emner.
o Fagrådsleder sender ut sisteversjon av utkast til strategidokument til
fagrådsmedlemmene
o Mål om at det skal være et utkast til alle kapitler i strategien ferdig til 17. Desember
Drøfting av hva begrepet førstehjelp inneholder.
o Tidskritiske tilstander, elementer som erkjenning av symptomer, varling og tiltak?
o Tydelig på hva fagrådet mener er viktig, og at medvirkningsprosessen vil løfte frem hva
som er viktig i fra brukerperspektivet.
o Førstehjelp er en potensiell helsegevinst
o I strategien for Sammen redder vi liv dugnaden er det definert tidskritiske tilstander og
varig funksjonsnedsettelse. Kan dette fokuset brukes videre i den nye strategien?
o Behov for å gjøre en vurdering av hvilke tiltak virker og hvordan?
Drøfting rundt førstehjelp ved akutt psykiske kriser skal beskrives i ny nasjonal førstehjelps
strategi.
Tiltak:
Fagrådet ønsker orientering fra aktuelt fagmiljø for å kunne ta stilling til om førstehjelp ved
akutte psykiske kriser skal beskrives i ny førstehjelps strategi.
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