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Agenda

• Godkjenning av innkalling

• Kort gjennomgang av KoKom

• Aktiviteter siden sist:

– «Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv

– Forskning & publikasjoner

– Hjemmeside

– Møter og annet

• Planer fremover

• Andre innspill fra faglig referansegruppe

• Dato for neste møte



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



Ansatte



Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester 

• 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

• 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 

§ 4-6 Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester 



Hva blir nasjonale kompetansetjenester evaluert på?

• Beskrivelse av tjenestens innhold

• Kvalitetssystem

• Kvalitetsregister / biobank

• Forskningsaktivitet & forskningsnettverk

• Kompetanseplaner

• Resultatmål for tjenesten

• Faglig referansegruppe

• Årsrapport godkjent av faglig referansegruppe



«Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv

• Leder KoKom er med i fagrådet for den 
nasjonale førstehjelpsdugnaden: 
«Sammen redder vi liv»

• Samling 9. april for AMK-sentralene

– «Stige-modell» presentert

– Skjema for gjennomgang av lydlogg

– PVO-søknad om etablering av lokalt 
register for lydloggoppfølging 



«Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv

• Samlet alle 16 AMK på Gardermoen 9.4. for status på aktivitet

• Presenterte KoKoms «Stige-modell» for hvordan man kan arbeide
– Trinn 1) Egenevaluering av samtaler

– Trinn 2) Gjennomgang av nødsamtale med kollega i medlytt

– Trinn 3) Gjennomgang av nødsamtale med fagutvikler/registrar med bruk 
av eget skjema

– Trinn 4) Gjennomgang av alle hjertestanslogger m/registrering av data i      
Hjertestansregisteret 

– Trinn 5) Gjennomgang av et utvalg logger med brystsmerter, traumer og 
mistanke om hjerneslag 

– Trinn 6) Gjennomgang av alle logger innenfor en eller flere av tilstandene 
brystsmerter, traumer eller mistanke om hjerneslag 

• Fasilitatorkurs i Stavanger 

• Ny samling 18. november 







Forskning & publikasjoner

• Vi fikk tildeling av forskningsmidler fra Forskningsrådet
– «Lost in transaction» - om uønskede hendelser ifm medisinsk 

nødmeldetjeneste (Askøy, Haukeland, LPP og NPE)

• Ny søknad: Acute Medical Decision Support System- AMDSS
– Trysil kommune, Sykehuset Innlandet, Zyberia AS, NTNU, Terningen 

nettverk, Helse Bergen HF, HDO

• Bruk av KI i nødmeldetjenesten - besøk i København
– Invitasjon om deltakelse i prosjekt «Horisont 2020»

– Lokalt prosjekt om KI og hjerneslag i samarbeidsprosjekt med Norsk 
hjerneslagregister, Mohn-senteret UiB, Helse Bergen, NAKOS, LHL-
hjerneslag, St. Olav & OUS?

• Leder KoKom er hovedveileder for en PhD og biveileder for 3 PhD



Forskning & publikasjoner

• Revisjon av Modul 6 om LA-AMK i samarbeid med LA HF, sendes ut i 
disse dager

• Rapport om gevinstrealisering i NN klar før sommeren

• To møter i forskernettverket sammen med NAKOS, NKT-T, Nklm, 
operativ psyk. UiB, HDO, PSF, LHL-Hjerneslag, og Oulo & Aalborg



Status for hjemmesiden

• Ny design fra november 
2018

• Økende antall besøk
– Ca 1.600 besøk i måneden

– Ukevariasjon!

• Forsøke bruk av 
videointervju

• Nyhetsbrev? 

• Mål om 50.000 besøk årlig!



Antall besøk pr dag



Aktiviteter

• Leder KoKom deltok i evaluering av Nasjonal helseøvelse 2018

• Leder KoKom gjenvalgt i styret for Standard Norge for 3 år

• Vi er med i programkomiteen for Nasjonal konferanse for 
akuttmedisin og simulering i Trondheim i oktober sammen med 
Stiftelsen BEST, NKT-Traumatologi og NTR

• Andre møter og presentasjoner
– Møte med Nasjonal IKT

– Møte med brukerutvalget i Helse Bergen

– Presentasjon for fagdirektørene i Helse Vest

– Presentasjon Os senioruniversitet



Planer fremover
• Ny samling for AMK-sentralene 18. november

• Sammen med NKLM og Helsedirektoratet arrangerer KoKom nasjonal 
konferanse AMK og LV-sentralene 19. - 20. november på Værnes

• Møte med brukerutvalget i Helse Vest

• Videre deltakelse i utviklingen av Samfunns-sikkerhetens hus Bergen

• Mulig deltakelse i mottak av mottaksprosjektet for ny teknologi i AMK

• Rekruttering av medarbeidere fra LV-sentral

• Revidere utkast til nasjonal kompetanseplan for AMK-sentralene

• Felles grunnopplæring av operatører i nødsentraler: Allerede etablert 
samarbeid mellom Hdir og DSB???

• Utreder prosjekt rundt opplæring i FMM i nødsentraler ifm PLIVO 
sammen med brannvesen og politi ifm Samfunnssikkerhetens Hus



Samfunnsikkerhetens hus





Tidligere publikasjoner fra KoKom



Kompetanse AMK/LVS 
• Behov for revidering av kompetanseplaner

• Hva innebærer det å jobbe i AMK? Hvordan gjøres 

jobben, og  beskrivelse av krav til kunnskaper og 

ferdigheter for å gjøre jobben?

• Hvordan skal medarbeideren tilegne seg denne 

kompetansen?

• Seleksjon og grunnopplæring

• Vedlikeholdsopplæring - sertifisering

• Hvordan kan dette gjennomføres? 

• R-AMK sentralenes rolle og deltagelse i revisjonen?

• KoKom starter revisjonsarbeidet nå, og vil involvere 
de som ønsker etterhvert



Mulig system for opplæring
Mulige tema:

• Kommunikasjon

• Operativ psykologi

• Teknologi NN og i ny AMK-IKT

• Bruk av Med. indeks og tilsvarende

• Samvirke med 11x (4%) og LVS (96%)

• Samvirke AMK LA 

• Samvirke AMK og innad mot 
fagmiljøene i sykehusene

• Beredskapssituasjoner

• Kvalitetsarbeid

• Basert på dette, egen plan for 
resertifisering

Nasjonal fellesmodul for 11X

Nasjonal fellesmodul
AMK - LVS

Regional 
modul AMK

Lokal modul 
AMK

Lokal modul 
LVS
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