
 

 
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. 

Referat møte i faglig referansegruppe 
Scandic Hell, 20. november 2019 

 
Til stede 
Svein A. Monsen (Helse Nord) - leder faglig referansegruppe 
Steinar Olsen (Helsedirektoratet) 
Hans Kr. Madsen (DSB) 
Anette Fosse (Nasjonalt senter for distriktmedisin, NSDM) 
Siri-Linn Schmidt Fotland (NORCE - NKLM) 
Atle Utkilen (Landsforeningen for pårørende psykisk helse) 
Steinar Bjørås (Helse Midt) 
Geir Sverre Braut (Helse Vest) 
Tone Slåke (Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi - NKT) – via Skype 
Guttorm Brattebø (leder KoKom) 
Christine Bergesen (KoKom) – referent 
 
Forfall 
Jan Erik Nilsen / Jo Kramer (NAKOS) 
Arild Østergård (Helse Sør-Øst) 
Tommy Skar (Landsforeningen for hjerte og lungesyke – LHL) 
 
Agenda 

1. Godkjenning av agenda. PP presentasjon fra Guttorm Brattebø vedlegges referatet. 
 

2. Kort gjennomgang av status for KoKom 
a. Nyansettelser 

Se Lysbilde nr 6. Jøran Følvik fra AMK Bodø erstatter Steffen Bonsaksen 
b. Nytt medlem faglig referansegruppe 

Se Lysbilde nr 7.  Anette Fosse erstatter Hele Brandstorp 
   LHL arbeider med å finne ny representant 

3. Aktiviteter siden sist: 
a. «Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv 

Se lydbilde nr 8-11. 
Info om samlingene 9. april i år og oppfølgingssamlingen 18. november. 
Kort info om samlingen 19.11 og 20.11. Færre deltakere i år enn i fjor. Generelt lavere 
deltakelse også på andre konferanser, kan være flere årsaker - blant annet økonomi. 
 

b. Beskrivelse av hovedoppgaver for nasjonale kompetansesentre / tjenester 
Se lydbilde nr 12. 
Sender ut oversikt over nasjonale kompetansesentre / tjenester. Ber om tilbakemelding 
både på innhold, om feil i «matrisen» og eventuelt hva som skal inn. 
Bestilling fra faglig referansegruppe til KoKom: Lage aktør-kart, evt med «boble»-kart som 
viser hvem som har dialog / samhandling med hvem. Det er Kokoms forventning at denne 
oversikten kan bidra til at bestillinger om ulike prosjekter/rapporter kommer til den aktør 
som har vedkommende del av akuttkjeden som sitt fokus. 
Vurdere og om at matrisen skal utvides til å omfatte konferanser / utadrettet virksomhet  
 
Saken tas opp igjen på neste møte. 
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c. Forskning og kvalitetsutvikling – se lysark nr 13 – og utover 
i. Kompetanseprosjekt, nr 14 – 15. 

ii. AI prosjekt (i Norge og som delprosjekt i H2020-søknad). H2020 primært 
lydfilanalyse, i samarbeid med Danmark og flere andre europeiske land, nr 16. 

iii. Tilbakemelding på 113-samtaler via SMS. Bakgrunnen er spørsmål fra 
Brukerutvalget i Helse Vest som ønsker å vite om hvor fornøyd brukerne av AMK-
tjenestene er? AMK Bergen vil gjerne teste dette ut, men HDO må involveres pga 
tekniske utfordringer med telesystemet. Kan Locus bidra for å få løst dette?  

iv. 11X prosjekt i samarbeid med miljøet rundt operativ psykologi ved Universitetet i 
Bergen 

v. 30 dagers mortalitet etter retur uten pasient 
vi. Samarbeidsprosjekt med Sykehuset Innlandet  

vii. MOOC-moduler håndtering hjerneslag (Multimedia Open Online Courses). Leder 
KoKom har fått støtte, kr 50.000,- til prosjekt som samarbeidsprosjekt med UiB. 

 
d. Publikasjoner – lysark nr 19 
e. Hjemmeside - lysark nr 20 
f. Annen aktivitet, lysark nr 21 

i. KAK (Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede) 
ii. Mottaksprosjektet 

 
4. Planer fremover 

Info fra Steinar Olsen – Hdir; i Oppdragsbrevet vil det bl.a. kreves at Samarbeidsavtalene om 
akuttmedisinsk beredskap skal revideres. 

 
5. Innspill fra faglig referansegruppe 

 Referansegruppen fornøyd med måten leder av KoKom gjennomgår KoKom sitt arbeid på. 
Grundig, informativ, men samtidig gis det rom for spørsmål og innspill. 

 Veldig fornøyd med dreining i fokus fra teknologitungt til organisatorisk / samarbeid / 
teknologibruk / kompetansefremmende. 

 DSB opplever at det er nyttig å være representert i referansegruppen, ønsker å utfordre ift 
dagens komplekse utfordringsbilde. Inviterer til nærmere dialog før neste AMK / LV-
konferanse for evt å få dette som tema. 

 Referansegruppen ser meget positivt på ordningen med ansettelser i små stillinger rundt om i 
landet for å sikre nærhet til fagområdet. 

 
Hovedtyngden av løsningen på de ulike problemene nødmeldetjenesten står overfor er 
trolig allerede «løst» rundt om i landet. Disse må samles og gjøres tilgjengelig for alle. Noen 
må lage «hylle-oppsettet» for informasjonsdeling. Helsebiblioteket skulle være dette, men 
fungerte ikke helt etter intensjonen. Forutsetter å være i tett dialog med fagfeltet, for at 
det ikke blir byråkratisert.  
Ser at KoKom og andre kompetansesentre/tjenester kan og bør ha en viktig rolle her. 

 
6. Dato for neste møte:  Mandag 18. mai kl 10 på Flesland. 

 

 


