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NAKOS 
• Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital 

akuttmedisin 

– Etablert i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet 

– Administrativt underlagt Oslo universitetssykehus HF 

– Oppgaver: Forskning, fagutvikling, undervisning, 

kvalitetsutvikling og rådgivning – akuttmedisin utenfor 

sykehus, katastrofemedisin og akuttberedskap 

– Oppdragsgivere: Helsemyndigheter, helseforetak, 

fylkesmenn, kommuner, ideelle NGOer og faglige 

organisasjoner  

– Forsknings- og prosjektsamarbeid, nasjonalt og 

internasjonalt 

– Ansvar for nasjonalt hjertestansregister (medisinsk 

kvalitetsregister) og AED-registeret 

 

 

 

 

 





Implementering 

• Revidert NIMN (utgave 4, bordversjon) ble ferdig 
trykket og distribuert i august 2018 

• Opplæringsversjon trykket/distribuert fra april 2018 

• E-læring var tilgjengelig fra september. Kurset gir også 
muligheter til å benytte andre relevante kurs og 
veiledninger som er tilgjengelig på NAKOS-portalen 

• Engelsk oversettelse kommer i pdf format før jul. 
Inneholder det som kommuniseres i samtale med 
publikum 
– Navn på alle oppslag, start, instruksjonsoppslag, 

kriterietekster, tilleggsspørsmål og råd 



Implementeringskurs NIMN utg. 4 
Nakos-portalen: https://www.nakos.no  

 

 

Aktivitet per d.d.: > 500 brukere har startet på kurset, > 200 har 

gjennomført og lastet ned kursbevis 

https://www.nakos.no


Implementering forts. 

• Implementering planlegges eller pågår ved 
alle AMK-sentraler 

• CSAM har sendt ut filer til AMIS oppdatering 

• Bliksund arbeider med oppdatering av AMK 
Stat 

• LV sentralene har et annet løp – Telefonråd er 
oppdatert iht. utgave 4 og gir dermed tilgang 
til et digitalt verktøy 

 



Beslutningsstøtte 

Definisjon 

•Beslutningsstøtte kan defineres som ”organisert 
bearbeiding av informasjon til dem som skal ta avgjørelser” 
(ref. C. Haug, TDnlf) 

•Verktøy for beslutningsstøtte må  

 - være pålitelige 

 - være ajourholdt til en hver tid  

 - fungere som en integrert del av  
 beslutningsprosessen 

 

 

 

 





Kontinuerlig vedlikehold  

• Revisjoner må foretas fortløpende med 
utgangspunkt i et permanent sekretariat og 
redaksjonelt fagråd 

• En ”vedlikeholdsorganisasjon” må gis ressurser til 
å følge opp og implementere lovendringer, nye 
forskrifter, evidensgrunnlag, nye retningslinjer, 
prosedyrer, organisatoriske endringer, osv. 

• Nødvendig å etablere en egnet 
finansieringsmodell for utvikling og revisjoner! 

 

 

 



Kvalitetskontroll og validering  

Løpende kvalitetskontroll 

•Innmelding og behandling av 

– Faglige forhold (feil, mangler, ny kunnskap) 

– Redaksjonelle og grafiske feil og mangler 

– Skrive- og trykkfeil 

•Validering 

– Sikkerhet og presisjon: I forhold til over (max. 
50%) - og undertriage (max. 5%) 

– Prosjekter med bruk av vitenskapelig metode 

 



Kvalitetssikring gjennom bruk 

• Innhenting av data fra AMIS 

• Bliksund rapporter – AMK Stat 

• Systematisk lydlogg gjennomgang med mal for 
hva som forventes / poengsystem 

• Evaluering av samtaler i sentralen - 
fagutviklere / veiledere  

• Sammenligning av data lokalt, regionalt og 
nasjonalt  

 

 



Innspill / utvikling 

• Vi ønsker tilbakemeldinger – NIMN utgave 4, e-
læringsprogrammet og innspill til utvikling av 
en fremtidig digital versjon 

• Innspill bør gå via ledelse / fagutviklere slik at 
sentralene har kontroll / konsensus om 
tilbakemeldingene 

• Sendes til E-post: Innspill-NIMN@nakos.no       

 

mailto:Innspill-NIMN@nakos.no
mailto:Innspill-NIMN@nakos.no
mailto:Innspill-NIMN@nakos.no


Spørsmål? 
E-post: jen@nakos.no 
sue.hebbert@me.com  

Web: https://www.nakos.no  
 

Velkommen til: 

NAKOS akuttuke i Bergen 2019 

I samarbeid med  

KoKom og Nklm 

Scandic Flesland Airport 3.- 6. juni 2019 

mailto:jen@nakos.no
mailto:sue.hebbert@me.com
https://www.nakos.no
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