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Møte: Fagrådsmøte nr. 6-2022 Sammen redder vi liv Referat 
Møteleder: Conrad Bjorshol  
Dato 01.12.2022 
Kl. 09.00-12.00 
Sted: Teams 
Referent: Veslemøy Nordset 
Saksnr: Klikk her for å skrive inn tekst. 
Til stede: Conrad Bjørshol RAKOS,  

Kåre Finstad Trondsen Helsedir,  
Erik Zakariassen NKLM 
Jo Kramer-Johansen NAKOS,  
 Veslemøy Nordset Helsedir/NKT-traume 

Frafall: Torben Wisborg NKT-traume 
Tone Slåke NKT-traume 
Live Kummen NFR 
Emil Kristoffer Iversen Kokom 
Guttorm Brattebø KOKOM 
Kari Lise Nylend NFR, 

Bjørn Jamtli Helsedir/NAKOS 

 

 

Velkommen ved Fagrådsleder Conrad Bjørshol 
• Siste møte for fagrådet fr Sammen redder vi liv. Det er ikke avklart om det blir 

etablert et nytt fagråd ennå.  

• Flere medlemmer har meldt frafall til dette møtet. 

• NRR har trukket seg fra videre deltakelse i fagrådet.  

 

Sak 14-2022 Faktagrunnlaget  

• Hjertestans 

o Innspill og tekst fra Jo Kramer- Johannesen 

o Områdes som er tilføyd: 

▪ Tidlig gjenoppliving, hjelpevillighet, økt kvalitet på gjenopplivingen, 

øke hjertestarter bruken, beskrivelse av potensialet for frivillige (eks. 

hjerteløpere i Danmark og andre land) som en av områdene som ikke 

har hatt stort fokus i dugnadsperioden. 

o Vurdering av forbedringsområder 

▪ Hva er oppnådd siden 2017? og hva er potensialet? Drøfting rundt 

frivillige akutthjelper ordningen. Pilot i Vestfold, det kan være et 

potensiale for å videreutvikle dette.  

▪ Det krever offentlig styring og AMK sentralen er sentrale for å få til 

gode praktiske løsninger. At det beskrives at slike løsninger 

(hjerteløpere) ikke er på plass i Norge, synliggjør at det bør jobbes 

videre med. 

o Hva trenger vi mer kunnskap om er også beskrevet. 
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• Hjerteinfarkt 

o Norsk hjerteinfarktregister kommer med tekst til dette kapittelet. 

Fagrådsleder følger opp dette. 

• Hjerneslag 

o Emil Iversen, Erik Zakariassen og Bjørn Jamtli har skrevet tekst som legges inn 

i dokumentet. 

o Det er sendt forespørsel til Norsk hjerneslagregister og Norsk nevrologisk 

forening om tekst. Fagrådsleder følger opp dette. 

• Traume 

o Torben Wisborg har skrevet tekst og sendt inn referanser 

• Psykiske kriser 

o Sendt forespørsel til FHI, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -

forebygging (NSSF) om de kan sende inn tekst. Venter på tilbakemelding. 

Fagrådsleder følger opp dette. 

• Akutt funksjonssvikt hos eldre 

o Opprinnelig tekst skrevet av Isabell Sebjørnsen. Innspill fra Erik Zakariassen 

om også sende forespørsel til Marit Bakker, Erik Zakariassen følger opp dette. 

 

Sak 16-2022 Nasjonal førstehjelpsstrategi 

• Fagrådet har gjennomgått alle innspill fra høringen. Dokumentet er gjennomarbeidet 

på nytt. Mange av innspillene er tatt til etterretning, noen innspill er ikke tatt med 

videre. 

• Anbefaling om et offentlig opp nevnt fagråd holder fagrådet fast ved. Begrunnelsen 

for denne anbefaling beskrives i dokumentet. Forslag til tekst fra Jo Kramer- 

Johansen. 

• Det er gjennomført møte med kommunikasjonsrådgiver i Helsedirektoratet. Det er 

ønskelig at det gjøres en grov språkvask av dokumentet før det sendes over til 

kommunikasjonsrådgiver. Fagrådsleder Conrad Bjørshol gjør en første språkvask av 

dokumentet og sender over til Helsedirektoratet og kommunikasjonsavdelingen for 

ferdigstillelse av dokumentet. 

• Innspill i møtet: 

o Løfte frem hovedpunkter og anbefalinger i dokumentet 

o Legge til hovedpunkter fra faktagrunnlaget 

o Ved et eventuelt nytt offentlig oppnevnt fagråd bør det følge et tydelig 

mandat 

Sak 17-2022 Oppdatering av tekst Helse Norge 

• Henvendelse fra Helsedirektoratet om fagrådet kan gjennomgå og kvalitetssikre tekst 

og kapitler som omhandler førstehjelp på HelseNorge.no 

• Orientering rundt 113.no ved Jo Kramer-Johansen. Det er planlagt møte med 

HelseNorge. Det må avklares om siden oppdateres eller legges ned.  
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• Fagrådsleder fordeler kapitler som de ulike representantene gjennomgår og gir 

tilbakemelding på. Conrad Bjørshol sender ut e-post om fordeling. 

 

 

 

 

 


