
Sammen redder vi liv 
– en nasjonal førstehjelpsdugnad for å øke overlevelsen hjertestans 
og andre akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus 



Program

Velkommen v/helsedirektør Bjørn Guldvog

Innledning v/ Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen  

Del 1: Kl. 10.10 – 11.15: Hva har vi lyktes med og hva er vegen videre  

• Hjelp 113 – appen v/ Seksjonsleder Tom Hanssen: Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet og distribuert Hjelp- 113-appen til 
mer enn 1,2 mill innbyggere. Appen gir redusert AMK responstid og sikrere håndtering av nødmeldinger.  

• Ikke bli livredd – bli en livredder v/ Prosjektleder Pernille Næss: Norske Kvinners sanitetsforening utvikler et nytt konsept for 
førstehjelpsopplæring tilpasset eldre.   

• Førstehjelp i grunnskolen v/ Prosjektleder Marit Røed Halvorsen: LHL har utviklet en kunnskapsbasert, fremtidsrettet og 
bærekraftig modell for førstehjelpsopplæring av barn i grunnskolen.   

• www.113.no v/ Tjenestedesigner Anita Steinstad: NAKOS har sammen med KnowIT utviklet www.113.no til en informasjonsside 
om livreddende førstehjelp, Sammen redder vi liv dugnaden og hjertestarterregisteret.  

• Akutthjelpere fra frivillige organisasjoner v/ Prosjektleder Jonas Vikran Hagen: Norsk folkehjelp har utviklet et konsept for frivillige 
akutthjelpere som nå piloteres ved AMK- Tromsø og AMK-Stavanger. 



Program

Del 2: Kl. 11.15 – 12.00 Hvordan kan Sammen redder vi liv og andre publikumsrettede kampanjer 

bidra til å redde liv  

Hvordan kan Sammen redder vi liv dugnaden bidra til å bedre overlevelse og redusere varige mén ved hjerneslag  

Professor og faglig leder for hjerneslagregisteret, Bent Indredavik.        

Overlevelse ved hjertestans utenfor sykehus i Norge – hvor gode er vi?

Professor og overlege ved OUS Ullevål, Jo Kramer-Johansen.  

Hva kjennetegner andre land som lykkes med å øke overlevelsen ved hjertestans utenfor sykehus? 

Forskningsleder Lærdal Medical, Helge Myklebust.  

Del 3: kl. 12.05 – 12.30 Hvor går vegen videre  

Gjensidigestiftelsens videre engasjement i førstehjelpsdugnaden. v/ leder for gaveavdelingen i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Tollånes

Hvordan jobber vi sammen v/ avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Steinar Olsen 

Lunsj 


