Sammen redder vi liv – Utkast referat - Møte 5-2020
Tid: fredag 1.desember 2020 kl. 09:00-13:00
Sted: Teams
Møteleder: Conrad Bjørshol
Til stede: Jo Kramer-Johansen, Erik Zakariassen, Asgeir Kvam, Trond Nordseth, Stephen Sollid, Torben
Wisborg, Hedda Bie, Karoline Stadheim Halvorsen (referat)
Forfall: Tone Slåke, Guttorm Brattebø
Sak 16-2020 Forskningsstrategi for Sammen redder vi liv
Oversikt over forskning på dugnaden er sendt ut til fagrådet og til Gjensidigestiftelsen.
Innspill fra rådsmedlemmene er innarbeidet i forskningsstrategien og sendt ut før fagrådsmøtet.
Strategien er avgrenset til tidsperioden 2021-2023.
Innspill til det siste avsnittet: Hvordan ulike aktører bør forholde seg til strategien og mulige
finansieringskilder til forskningsprosjekter bør beskrives.
Forskningsstrategien sendes på høring. Innspill til høringsinstanser: Gjensidigestiftelsen og andre som
finansierer forskning, frivillige organisasjoner, pasientorganisasjoner. Det bør opprettes en dialog om
hvordan forskning på førstehjelpsfeltet skal kvalitetssikres. Fagrådet kan bistå med vurdering av
søknader.
Sak 17-2020 Covid-19: Smittevern ved simulering og ferdighetstrening
Innspill til endringer i veilederen:
•
•
•
•
•

Tydeligere kildereferanser til arbeidet som er gjort fra NFR og NRR sin side med linker til
nettsider.
Mer utfyllende begrunnelser for anbefalingene med beskrivelse av vitenskapelige
vurderinger og hvilke anbefalinger som eventuelt mangler vitenskapelig grunnlag.
Beskrive ulike nivåer av tiltak avhengig av lokalt smittetrykk
Avklare hvor kursarrangør kan henvende seg med spørsmål til anbefalingene
Det er en faglig bekymring knyttet til at ventilering tas ut av opplæring og trening

Det bør planlegges for implementering av anbefalingene i veilederen og informasjonstiltak ut mot
miljøene som driver førstehjelpsopplæring.
Conrad og Asgeir utarbeider innspill til referanser og begrunnelse til de ulike anbefalingene.
Sak 18-2020 Status for dugnaden – orientering fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet orienterte om arbeidet med varige strukturer, satsninger inn mot de ulike
målgruppene for dugnaden og arbeidet med Akutthjelperordningen. Det ble gitt innspill til faglig
innhold i førstehjelpsopplæringen og anbefalinger knyttet til akutt sykdom hos barn spesielt. Ukom
og medisinske fagmiljøer bør involveres. Videre arbeid med førstehjelpsopplæring rettet mot ulike
målgrupper bør i større grad bygge på risikovurdering, brukerrepresentasjon og evaluering av ulike
kompetansehevende tiltak.

Sak 19-2020 Artikler innen førstehjelpsfeltet på Helsenorge.no
Helsedirektoratet har bedt fagrådet om innspill til hvilke artikler som bør inngå på førstehjelpsfeltet
og hvilke fagmiljøer som bør stå ansvarlig for de ulike artiklene. Fagrådet anbefaler at videre arbeid
med utarbeidelse av fagartikler ses opp imot pågående prosesser knyttet til organisering av arbeidet
med faglige retningslinjer. Det er behov for en avklaring av hvor fagartikler innen førstehjelp skal
publiseres.
Sak 20-2020 Årsrapport fra fagrådet
Årsrapporten for fagrådet 2020 er ferdigstilt og sendes ut til samarbeidspartnerne i dugnaden.
Sak 21-2020 Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16.oktober
Planlegging av verdens hjerte-lungeredningsdag bør starte tidlig. Mulig fokus for markeringen i 2021
er innblåsninger.
Møteplan vår 2021
Det kalles inn til nytt møte på Teams. Conrad sendes ut Doodle med forslag til møtedatoer. Ønske
om hyppigere og kortere møter. Tentativ møteplan: Januar, rett før påske, mai/juni.

