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Referat Fagråd møte 4-2022 
Sammen redder vi liv 

• Tid: Mandag 15.08.2022 kl. 9-9.45
• Sted: Teams
• Deltagere: Conrad Bjørshol, Erik Zakariassen, Torben Wisborg, Kåre Finstad Trondsen,

Emil Kristoffer Iversen, Ingvild Tjelmeland, Veslemøy Nordset
• Frafall: Trond Nordseth, Jo Kramer-Johansen, Kari Lise Nylén, Anette Baar, Guttorm

Brattebø, Per Magne Tveitane 
• Møteleder: Conrad Bjørshol
• Referent: Veslemøy Nordset

Innledning ved Conrad Bjørshol 
Ny nasjonal førstehjelpsstrategi er nå sendt ut til høring. Høringsfrist 26. august. Den norske 
legeforening har fått utsatt hørings frist til 9. september. Skulle det være andre som ønsker 
utsatt frist så er det mulig, frem til 9. september. 

Gjennomgang av høringssvar og bearbeiding av innspill til Nasjonal førstehjelpsstrategi. Hdir 
ved Kåre Finstad Trondsen kommer tilbake med hvordan prosessen med vurderingen av 
høringsuttalelsene skal gjennomføres. Tanken er at fagrådet skal være med å vurdere 
innspillene og være involvert i prosessen. 
Nasjonal førstehjelpsstrategi vil være et førende dokument uavhengig om det vil bli satt av 
midler over statsbudsjettet. Hdir kommer tilbake til fagrådet i neste møte om prosessen 
med hvordan faglige innspill fra fagrådet, er arbeidet inn i budsjettprosessen. 

Orientering om oppdraget NKT-t har fått av Helsedirektoratet ut 2022 ved Veslemøy 
Nordset. Tre delleveranser er beskrevet i videreføringen av prosjektet varige strukturer ut 
dette året. 

o Læringspunkter og erfaringer fra sammen redder vi liv- evalueringsrapport
o Førstehjelpssatsning blant innvandrere- følge opp anbefalinger og tiltak fra 

arbeidsgruppen. Forankre arbeidet i Helsedirektoratets arbeid med 
helsekompetanse og innvandrerhelse. I samarbeid med UDI, IMDI, NFR, og
andre aktører. Målet er at førstehjelp implementeres som en del av
informasjonsprogrammet på asylmottak og introduksjonsprogrammet i
kommunen som en del av de behovsprøvde timene i førsteomgang, men på
sikt jobbe for at førstehjelps skal inngå i den obligatoriske delen introduksjons
programmet for de som er nye i Norge.

o Førstehjelp i helsestasjon og skolehelsetjenesten. At førstehjelp bør inngå i
temaområdet forebygging av skader og ulykker i helsestasjonsprogrammet.
Det er i gang et arbeid med å revidere materiell, og at det i den sammen 
revidere områdene som omhandler førstehjelp. Det er også behov for å se 
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dette området sammen med førstehjelpssatsning for innvandrerbefolkningen. 
Spesielt med tanke på tilrettelegging av materiell på ulike språk. 

13-2022 Avslutning av dugnaden 
Sammen redder vi liv dugnaden avsluttes 31. desember 2022. Fagrådsleder har oppdrag ut 
desember 2022. 

14-2022 Faktagrunnlaget 
• Faktagrunnlaget for dugnaden ble gjort ferdig 2018, det er nå gått noe tid og det er 

behov for å oppdatere dokumentet eller utarbeide et nytt faktagrunnlag. 
• I det nåværende faktagrunnlaget er de fire tidskritiske tilstandene vektlagt ulikt. 
• Drøfting rundt hvor omfattende oppdateringen av et nytt faktagrunnlag bør være,

like detaljert? Hvor ofte bør faktagrunnlaget oppdateres? Er det mer hensiktsmessig 
å henvise til årsrapportene til kvalitetsregistrene for tall og statistikk? Bør 
faktagrunnlaget sees i sammenheng med ny nasjonal førstehjelpsstrategi? Innspill
om at det kan være hensiktsmessig å beskrive faktagrunnlaget under hvert av de fire
tidskritiske tilstandene og selvmordsforebygging? Innspill om at det viktig å knytte
seg til kvalitetsregistrene og knytte arbeidet til gode fagpersoner på de ulike feltene.
Det er ønskelig med en mal og slik at dokumentet kan bli mer enhetlig og at 
tilstandene som skal beskrives gjøres i samme mal og omfang.

• Conrad Bjørshol skisserer en mal for en av de tidskritiske tilstandene som
faktagrunnlag, og skriver et utkast for hjertestans som benyttes som mal for de fire
andre tilstandene. 

•

•

Emil Kristoffer Iversen og Erik Zakariassen får i oppdrag slag, Torben Wisborg og 
Veslemøy Nordset skader. De andre tilstandene fordeles på neste fagrådsmøte. Det 
er behov for å koble på de ulike fagmiljøene og bruke kvalitetsregistrene.
Målet med et nytt faktagrunnlaget er å belyse hva vi vet i dag og hva vet vi ikke, og 
hva det mangler data på i forhold til de fem tilstandene som er beskrevet i strategien. 

Til oppfølging: 

• Hdir orienterer fagrådet i neste møte om prosessen med hvordan faglige innspill fra
fagrådet, er arbeidet inn i budsjettprosessen.

• Hdir orienterer i neste møte hvordan prosessen med vurderingen av 
høringsuttalelsene skal gjennomføres. 

• Conrad Bjørshol skisserer en mal for en av de tidskritiske tilstandene som
faktagrunnlag, og skriver et utkast for hjertestans som benyttes som mal for de fire 
andre tilstandene. 

• Conrad Bjørshol skisserer en mal for en av de tidskritiske tilstandene som
faktagrunnlag, og skriver et utkast for hjertestans som benyttes for mal for de fire 
andre tilstandene sammen med Trond Nordseth, og Ingvild Tjelmeland. 

• Videre fordeling av områder og utarbeiding av tekst til faktagrunnlaget, tas opp på
neste fagrådsmøte 
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