
Konferanse for AMK og LV-sentraler
Scandic Hell 19. og 20. november 2019

Evaluering



Antall deltakere på konferansen: 131

Antall svarskjema: 68 52 %  (svarprosent)

Kollega; 26

Nettsider; 13

Annet; 29

HVORDAN FIKK DU VITE OM 
KONFERANSEN



Ja ; 50

nei; 12

Ikke svart; 6

NOK TID TIL 
ERFARINGSUTVEKSLING

Ja ; 55

nei; 5

Ikke svart; 8
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Fungerte erfaringsutveksling ved ditt bord



Utbytte-evaluering av foredragene

Tirsdag 19. november 2019 Score Svarprosent 

Hovedtema 1 Status nasjonale prosjekt  

Sammen redder vi liv - status delprosjekt 113 4,1 97 %

Veileder for legevakt og LVS med vekt på medisinsk nødmeldetjeneste og kompetansekrav 3,8 96 %

Dersom det skulle gjøres tilsyn med AMK/LVS: Hvilke status har veiledere i et slikt tilsyn?  4,0 97 %

Bruk av 113 og 116117 – hva viser tallene? 4,1 97 %

Lokal beredskap satt på prøve – «Vannkrisen» på Askøy 4,3 96 %

 Hovedtema 2 Kompetanse i medisinsk nødmeldetjeneste

Hvordan sikre nødvendig kompetanse i LVS? 4,0 94 %

Hvordan sikre nødvendig kompetanse i AMK? 4,1 93 %

Resertifisering i med. nødmeldetjeneste 4,3 97 %

Barn under radaren – et tiltak for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling 

Barns beste - nettverket 4,5 94 %

 Hovedtema 3 Beslutningsstøtteverktøy

De menneskelige begrensningene 3,9 91 %

Betraktninger fra prosjektet AMK-IKT (inkludert LVS) 3,3 93 %

Tilsynsmyndighetenes perspektiv 4,0 91 %

Implementering av nye systemer - Hvorfor fungerer det ikke? 4,1 85 %

Samtrening i nødmeldetjenesten 3,8 78 %

Skala fra 1 til 5, hvor 1= lite / ikke noe utbytte og 5 = veldig bra



Onsdag 20. november 2019 Score Svarprosent 

Hovedtema  4 Ny teknologi som ressurs

Ambulansebestil l ingssystemet i Oslo 4,5 85 %

Chatbot som ressurs 2,4 87 %

VBD (video based decision making) og implementering av video for  

- Pilot ved Ullevål 3,7 88 %

Hva er kunstig intelligens? 3,5 90 %

Kan kunstig intelligens gi beslutningsstøtte i  LVS? 3,9 90 %

Kunstig intelligens ved hjertestans - Erfaringer fra København 2,7 87 %

Hovedtema 5 Samarbeid mellom AMK og LVS

Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede (KAK) 4,0 94 %

Giftinformasjonen 4,5 91 %

Samhandling rundt psykisk syke 4,5 88 %

Bardu prosjektet - bedre samhandling mellom AMK og LVS 4,0 85 %

Overføring av samtalen mellom sentralene 3,9 56 %

Hvem har ansvar for de gule oppdragene?  Paneldebatt 3,7 46 %

Skala fra 1 til 5, hvor 1= lite / ikke noe utbytte og 5 = veldig bra



Innspill til arrangørene – ris og ros

PLUSS

 Bra lengde på foredragene, ikke verken for korte 
eller lange – flere slike tilbakemeldinger.

 Bra med spørsmål som bordene kunne bruke i sin 
diskusjon.

 Nyttige  og spennende tema.

 Variert og inspirerende program.

 Flott ramme rundt konferansen.

 Nyttig møteplass.

MINUS

 Tettpakket program, for mange tema på en gang.

 Første dag ble lang,,,

 IKT folkene savner egen sesjon.

 Fagutviklerne savner egen sesjon.

 Avslutning dag to bør være tidligere, jfr korrespondanse med 
fly – flere slike tilbakemeldinger.

 Foredragsholdere bør være i salen, både med hensyn til IKT, 
men også ift dialogen med deltakerne.

 Noen synes det ble litt lite tid til erfaringsutveksling  
(organisert mingling) og at noen av foredragene rett og slett 
var kjedelige,,,

 Noen synes runde bort er litt tungvint, ikke rettet direkte 
mot scenen.

 Pauser må ikke kuttes ut – flere slike.



Forslag videre

 Kommentar til dette med annet hvert år; vurdere alternering med nasjonal LV-konferanse ?

 Værnes ok, men hva med å prøve ulike steder i landet?

 Flere kortere pauser (benstrekk) istedenfor færre lange?

Temaforslag

 Savnet tematikken «HMS» ifm innføring av VBD.

 Hva med erfaringer fra praktisk bruk – trippelvarsling

 Hvordan lære / motivere

 Hvordan bli en lærende organisasjon

 IKLV – hva er forsvarlig geografisk størrelse?

 Hvordan stå i en tilsynssak som operatør / Hvordan ivareta operatør i en tilsynssak

 Ønsker enda mer om samhandling AMK – LVS.
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