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Referat fra fagrådsmøte 24. januar 2019 

Møtet ble innledet med kort presentasjon av deltakerne. 
 
Sak 01-2019 Gjennomgang av fagrådets mandat 
Det foreslåtte mandatet tar utgangspunkt i andre sammenlignbare fagråd oppnevnt 
av Helsedirektoratet.  
 
Utkastet til mandat ble gjennomgått og diskutert. Forslag til endringer blir sendt ut til 
fagrådets medlemmer sammen med utkast til referat  
 
Sak 02-2019 Medlemmer og habilitet 
Enighet om at den enkelte utformer en kort biografi om seg selv samt mulige 
interessekonflikter ift fagrådet.Conrad utformer forslag til mal.  
 
Diskusjon om burde inkludere annen fagkompetanse blant fagrådets faste 
medlemmer. Fagrådet er usikker på nytten av å inkludere annet fagkompetanse som 
faste fagrådsmedlemmer men mener det vil være aktuelt at Helsedirektoratet stiller til 
disposisjon annen relevant kompetanse som sekretariatsfunksjoner: 
 

• Enighet om viktigheten av å trekke inn bibliotekfaglig kompetanse ved saker 
som innebærer behov for omfattende litteratursøk.  
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• Enighet om å involvere kommunikasjonsfaglig kompetanse i saker som gjelder 
viktige budskap ut til befolkningen. Slik kompetanse må da involveres tidlig i 
saksbehandlingen.  

• Enighet om å se på muligheten for å involvere brukerorganisasjoner i saker 
som gjelder viktige budskap ut til befolkningen. Helsedirektoratet sjekker ut 
muligheten for å benytte Helsedirektoratets eksiterende brukerråd. 

 
 
Sak 03-2019 Arbeidsmetoder, Sak 04-2019 Samkjøring av informasjon og Sak 
05-2019 Faktainformasjon til lærere/befolkningen 
 
Fagrådets diskusjon i nevnte saker tok utgangspunkt i to konkrete saker til fagrådet: 

1. Henvendelse fra leder av Norsk førstehjelpsråd, Kristian Elden (epost av 1. 
januar 2019) som hadde tatt initiativ til møte om samkjøring av førstehjelpsråd 
fra NKT-traume og boka Førstehjelp og Norsk grunnkurs førstehjelp.  

2. E-post av 10. januar og presentasjon av arbeidet med prehospital håndtering 
av sepsis ved leder av faglig råd i Norsk førstehjelpsråd, Asgeir Kvam. 

3. Epost fra prosjektleder Marit Røed Halvorsen av 2. januar 2019 vedrørende 
faktainformasjon til lærerveiledningen i delprosjekt Førstehjelp i grunnskolen  

 
Enighet om følgende prinsipielle føringer for fagrådets arbeid: 
 

• Fagrådets arbeid skal gjennomgående være preget av åpenhet og 
transparens. Dette gjelder såvell forberedelse av og behandling av saker i 
fagrådet. Både rådets leder og medlemmer har et selvstendig ansvar for å 
bidra til dette. 

• Fagrådets vurderinger skal som hovedregel gjelde prinsipielle spørsmål og 
spørsmål knyttet til hvordan delprosjekter, budskap og andre aktiviteter i 
dugnaden bidrar til måloppnåelse innen dugnadens hovedmålsetning om å 
øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre 
tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus, og omfatte   
dugnadens tre hovedsatsningsområder: 

o Mobilisere befolkningen som akuttmedisinsk ressurs 
o Optimalisere AMK-funksjonen  
o Etablere en nasjonal ordning for akutthjelpere 

 

• Fagrådet har ingen rolle ift å "godkjenne" tekst eller prosjektbeskrivelser men 
skal på anmodning kunne uttale seg om hvordan prosjektets 
hovedmålsettinger ivaretas.  
 

• Fagrådet anser det som hensiktsmessig at bestiller, dvs den som fremmer 
saken for fagrådet skal kunne delta under fagrådets behandling av saken når 
dette vurderes som hensiktsmessig.    

 
Når det gjelder de konkrete sakene uttalte fagrådet følgende: 
 

Til Prehospital gjenkjenning og håndtering av sepsis: 
o Fagrådet anser det som viktig med styrking av tidlig gjenkjenning og 

styrket prehospital håndtering av sepsis.  
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o Akutt forvirring og funksjonssvikt vurderes å være en viktig indikator 
på sepsis og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander. Fagrådet 
er kjent med at NKLM i samarbeid med NKS prosjekt knyttet til 
førstehjelp og eldre vil utarbeide faglig råd om hvordan dette kan tas 
inn i førstehjelpsundervisningen til denne målgruppen. Fagrådet 
anser det som hensiktsmessig at dette blir fremmet som egen sak 
for fagrådet.  

o Asgeir Kvam utarbeider eget notat til Pasientsikkerhetsprogrammet 
om prehospital gjenkjenning og håndtering av sepsis.  

o KOKOM og NAKOS anmodes om å vurdere om dagens 
utspørringsmal i Norsk medisinsk indeks bør styrkes på 
sepsisområdet og evt inntas som eget satsningsområde i 113-
prosjektet  
 

Til Lærerveiledningen for prosjekt Førstehjelp i grunnskolen: 
o Det tilligger ikke fagrådet å "godkjenne" innholdet i forelagte 

dokument, eller komme med konkrete innspill til tekst, heller ikke på 
områder som faktagrunnlag.  
 

o Fagrådet oppfordrer alle delprosjekter til å innhente faglige råd fra 
eksisterende fagmiljøer ved utarbeidelse av læremidler, f.eks. NKT-
traume for håndtering av skader NRR for håndtering av hjertestans 
osv.  
  

o Fagrådet hadde en kort diskusjon om valg av BLÅ isf. ABC som 
huskeregel/akronym for initial vurdering og håndtering av pasienter.  
 
Prinsipielt er det fagrådets vurdering at man så langt det er mulig 
skal benytte anerkjente prinsipper og huskeregler slik at alle 
delprosjekter i Sammen redder vi liv dugnaden så langt det lar seg 
gjøre kommuniserer det samme budskapet til befolkningen. At man 
har valgt å benytte BLÅ isf. ABC bryter med denne logikken.  

 
Fagrådet anser det som viktig at man på et senere tidspunkt 
forbereder og diskuterer en egen sak om bruk av 
huskeregler/akronymer. Argumentene som ble vektlagt ved 
etableringen av Helsedirektoratets publikumskampanje Prate, Smile, 
Løfte, erfaringer med dette fra akuttmedisinske tjenester, 
oppbyggingen og bruken av Norsk medisinsk indeks, god praksis 
ved vurdering av alvorlighet og hastegrad, samt brukererfaringer fra 
landets AMK-sentraler bør tillegges vekt i en slik diskusjon. Frem til 
dette forholder fagrådets seg til at man i skoleprosjektet har valgt 
plan BLÅ. 

 
Sak 06- 2019 Egensikkerhet 
   
Generelt vil fagrådet påpeke an man ser det som viktig at det som formidles om 
egensikkerhet i grunnskolen korresponderer med de dokumenter 
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet på dette området.  
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Forskningsmiljøet ved Universitet i Stavanger vurderes å være et mulig 
kompetansemiljø når det gjelder egensikkerhet. (Conrad utformer utkast til svar) 
 
 
Sak 07-2019 Eventuelt 
 

1. Conrad Bjørshol orienterte om at SUS har tilsatt PhD stipendiat som skal ha 
fokus på Sammen redder vi liv dugnaden. Han ønsker innspill til aktuelle 
forskningstema. Foreløpig er Effekten av Akutthjelpere fra frivillige 
organisasjoner og prosjekt G-HLR  i VGS vurdert som aktuelle tema.  

2. SNLA orienterte om at markedsavdelingen planlegger en "Akuttaksjon" hvor 
varsling av 113 vil være et hovedtema. Fagrådet vil bli holdt orientert. 

3. Nytt møte i fagrådet 6. mai kl. 9-14 på Gardermoen dersom man lykkes med å 
etablere videokonferansemulighet. Alternativt kl. 10-15 i helsedirektoratets 
lokaler  

 
 
 
 


