
Hvordan sikre at pasienten får hjelp i «Svarteper-spillet»? 
Klarer vi å utnytte pårørendes erfaringer og kompetanse

Nasjonal konferanse for AMK og LVS-sentraler 20. november



lhl.no

Egen erfaring: God og trygg håndtering når det gjaldt
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Hvert år rammes 12 000 av hjerneslag (85 % hjerneinfarkt og 15 % blødning)
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For stor respekt for å ringe AMK? «Man kan vel ikke ringe 113 når man ikke er sikker»
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Ulik erfaring med LVS
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«I 2016 hadde 32 % av Oslos befolkning en annen bakgrunn enn norsk. Dette er også en 
faktor som kan medvirke til  forsinket ankomst til sykehus» (OUS 21.12.2017)
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Nå gjennomføres nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv
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Kunnskap om symptomer på hjerneslag er avgjørende
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Klarer vi å utnytte pårørendes erfaringer og kompetanse?
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Fastleger og legekontorer har en viktig informasjons- og forebyggingsrolle
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Norge rundt med Ambulanseforbundet og LHL 2019
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Ha dialog med LHL og LHL Hjerneslag lokalt om informasjon- og forbedringstiltak
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