


Norge har en av verdens beste helsetjenester   
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Fire av fem hjertestans-

pasienter HLR før 

ambulansen ankommer 



Ett år i 
Norge 

540.000 personer behandles for skader. 

36.000 av disse får varige funksjonsnedsettelser. 

2500 av disse dør 

12.000 får hjerneslag  

13.000 får hjerteinfarkt

3500 mennesker får hjertestans  



Tiden jobber 
mot oss
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Ulikheter
til 

forundring
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Ved Elverum sykehus fikk 9 % 

av pasienter med hjerneslag 

trombolyse  - Ved Haukeland 

sykehus var andelen 32 %  

Ved Finnmarkssykehuset fikk 65 % av 

pasienter med hjertestans HLR før 

ambulansen ankom – ved Nord-

Trøndelag HF var andelen 89 % . 

Oslo universitetssykehus 

behandlet 175 pasienter med 

hjertestans i 2018 – ved 

Sykehuset i Mo i Rana var tallet 2



Publikum – en viktig akuttmedisinsk ressurs
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• Alle skal kunne identifisere tidskritiske 
akuttmedisinske tilstander som:

• Hjertestans
• Hjerteinfarkt
• Hjerneslag
• Alvorlig skade

• Alle skal forstå viktigheten av tidlig å ringe 
medisinsk nødnummer 113 for:

• Tidlig vurdering 
• Tidlig utalarmering av helseressurser
• Veiledning i livreddende førstehjelpstiltak 

• Alle skal kunne iverksette livreddende 
førstehjelpstiltak:

• Frie luftveier
• HLR
• Stanse større utvendige blødninger
• Hindre nedkjøling 
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Hvorfor et eget 113 prosjekt

AMK-sentralene:

• Håndterer mer enn 600.000 medisinske nødmeldinger hvert år. 

• Styrer og koordinerer 527 bilambulanser og 49 ambulansebåter – og 13 
ambulansehelikoptre 

• Vurderer og prioriterer medisinske nødmeldinger «med bind for øynene» - og oftest 
alene

• Tidlig identifisering av tidskritiske tilstander og veiledning av tilstedeværende redder liv  

• Et stadig viktigere redskap for å redde flere liv og samtidig ivareta en viktig 
silingsfunksjon for helsetjenesten
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Å sikre kvalitet er ingen frivillig øvelse



Å delta i prosjekt 113 er heller ingen frivillig øvelse 

19.11.2019

Tema for presentasjonen
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I oppdragsbrevet til de regionale 
helseforetakene for 2018 heter det: 

Følgende nye dokumenter skal 
legges til grunn for utvikling av 
tjenesten:

Sammen redder vi liv – en 
nasjonal dugnad for å redde liv 
ved hjertestans og andre 
akuttmedisinske tilstander 
utenfor sykehus



113 – prosjektet skal bidra til økt kvalitet

Helsedirektoratet
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• Bruke lydlogger aktivt for å evaluere 
egen virksomhet

• Identifisere forbedringsområder

• Utvikle kvalitetsindikatorer

• Muliggjøre benchmarking

• Understøtte fagutvikling/forskning



Delprosjekt 113
-status og planer



ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV

Oppdraget 

KoKom skal videreføre Delprosjekt 113 ved å tilrettelegge for  

optimalisering av samhandlingen mellom innringer og 
113 ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander



• Minst10 hjertestans per år.  Hvis færre, skal det kompenseres gjennom 
simuleringstrening

• Fasilitatorkurs 3 dager
• Systematisk gjennomgang av alle lydlogger fra hjertestans og alvorlige traume

• måle tidsintervaller
• debriefing av operatør

• Et utvalg lydlogger for hjerneslag og hjerteinfarkt  (alle gule) gjennomgås systematisk
• Etablere system for tilbakemelding til operatør ved tidskritiske hendelser 

ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV

Anbefalinger fra Delprosjekt 113



https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf/_/attachment/inline/79c83e08-c6ef-4adc-a29a-4de1fc1fc0ef:94a7c49bf505dd36d59d9bf3de16769bad6c32d5/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten


ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV

Løsningen…



• Skjema for standard evaluering av lydlogg

• Hjelp til etablering av lokalt kvalitetsregister

• Register for lovlig lagring av data fra lydloggjennomgang

• Faglige pakker om de fire tilstandene i dugnaden

• Pakke om kommunikasjon

ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV

KoKoms konkrete forslag til tiltak



Og legevaktene…?

Fra anbefalingene: «Markedsføring» av 113

Konkret forslag:

Kontakte lokal AMK for prosjekt «info til publikum»

(nasjonalt: 113.no)



Nødmeldetjenesten =


	Slide 1 
	Norge har en av verdens beste helsetjenester   
	Ett år i Norge 
	Tiden jobber mot oss
	Ulikheter til forundring
	Publikum – en viktig akuttmedisinsk ressurs
	Slide 7 
	Slide 8 
	Hvorfor et eget 113 prosjekt
	Å sikre kvalitet er ingen frivillig øvelse
	Å delta i prosjekt 113 er heller ingen frivillig øvelse 
	 113 – prosjektet skal bidra til økt kvalitet
	Slide 13 
	ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV
	ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV
	Slide 16 
	ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV
	ANBEFALINGER I SAMMEN REDDER VI LIV
	Slide 19 
	Slide 20 

