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Mandat 

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens 
kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til  
å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig  

kvalitet i den medisinske nødmeldetjenesten i hele landet, 
uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene 



Oppgaver I 

• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenesten 

• Bidra til kompetansebygging og formidle kompetanse 

• Initiere og delta i forskning og kvalitetsutviklingsprosjekt, 
samt etablere nettverk 

• Bidra i relevant undervisning og kunnskapsformidling til 
alle relevante deler av helsetjenesten, samarbeids-
partnere og brukerne 

 

§ 4-6 Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester  
 



Oppgaver II 

• Etablere og drifte hjemmeside for informasjon- og 
kompetanseformidling 

• Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og 
kunnskapsbasert praksis, samt identifisere og bidra til å 
utvikle slike  

• Etablere faglig referansegruppe 

• Rapportere årlig til departementet 

 

§ 4-6 Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester  
 



Faglig referansegruppe 
  Medlem Organisasjon 

Steinar Olsen Helsedirektoratet 

Hans  Kr. Madsen Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DBS) 

  Jan Erik Nilsen NAKOS  

  Tone Slåke Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume  

  Helene Brandstorp Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 

  Siri-Linn Schmidt Fotland Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) 

  Marita Lysstad Bjerke Landsforeningen for hjerte- lungesyke (LHL) 

  Atle Utkilen  Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 

  Arild Østergaard Helse Sør-Øst 

  Steinar Bjørås Helse Midt 

  Geir Sverre Braut Helse Vest 

  Svein A. Monsen (leder) Helse Nord 



Hvem er vi? 

• Kristine Dreyer 

• Jan E. Agdestein (50%) 

• Christine Bergesen (30%) 

• Steffen Bonsaksen (25%) 

• Helene Lund (25%) 

• Vibeke Realfsen (25%) 

• Anna Gjertsen (25%) 

• Emil Iversen (25%) 

• Thor Andre Ellingsen (20%) 

• Guttorm Brattebø 



Nok en konferanse… 

• For å treffe kolleger fra andre LVS og AMK 

• For å diskutere fag og utveksle erfaringer og lure løsninger 

• For å lære noe nytt 

• For å ha noe å ta med seg hjem til kolleger 

• For å ha startet prosessen med å få til endring av noe for å bli bedre 

 

 

Lykke til! 


