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Møte i faglig referansegruppe 08.06.21

Status for KoKom
juni 2021

Guttorm Brattebø
Leder / seksjonsoverlege KSK

Professor II Universitetet i Bergen

Agenda

• Godkjenning av innkalling
• Kort gjennomgang av status for KoKom
• Aktiviteter siden sist

– Status pågående prosjekter, forskning og 
kvalitetsutvikling

– Webinarer
– Publikasjoner
– Hjemmeside

• Planer fremover
• Innspill fra faglig referansegruppe
• Dato for neste møte
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Ansatte
Guttorm Brattebø
Bergen

Jan E. Agdestein
Bergen

Christine Bergesen
Bergen

Kristine Dreyer
Bergen

Vibeke Realfsen
Kristiansand

Emil Iversen
Oslo

Shamini Murugesh
Bergen

Helene Lund
Stavanger

Thor A. Ellingsen
Bergen

Eli Østbø
Asker

Grethe Valdersnes
Nordhordland

Gunvor Moreskine
Asker 

Johan K..Jacobsen
Bergen

Kristin Samuelsen
Bodø

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
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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
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Status for KoKom
• Forslag om intern omorganisering i Kirurgisk Serviceklinikk (KSK)
• Samarbeid med de andre kompetansesentrene / -tjenestene

Aktiviteter siden sist
• Status pågående prosjekter
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«Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv
• KoKom med i fagrådet
• Kommunikasjonsprosjektet og 

håndtering av psykiatriske oppdrag
• Video i AMK & LVS
• e-Reg vil bli utfaset og erstattet av 

«Projects» i regi av OUS

LVS egentlig ikke med, men KoKom har 
laget skjema for gjennomgang av lydlogg 
for LVS

Prosjekt «Psykiatri i nødmeldetjenesten»
• Et prosjekt for å øke kvaliteten ved 

psykiatrihenvendelser
• Samarbeid mellom KoKom og AMK 

Stavanger
• Tre deler

- Rutine for håndtering av bestilte 
oppdrag
bl.a. basert på innsamlet 
informasjon fra flere AMK

- Utarbeide kompetansepakke 
om psykiatri og lovverk

- Innspill til revisjon av oppslag 
29 i NIMN 
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Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
• Revisjon i regi av NAKOS
• KoKom deltar med Tone 

Engelsen / Kristine Dreyer

• Behov for oppdatering og justering 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? 

Kompetanse i medisinsk nødmeldetjeneste
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Prosjektprosess
Fase-1

• Møter i hvert AMK-område.  
Etablering av nettverk innad i de enkelte AMK-områdene og innhenting av data fra brukerne.

Fase-2
KoKom sammenfatte og bearbeide innkomne data. 
Sorteringsarbeid; område/regionspesifikk opplæring vs. emner almen og nasjonal karakter. 
Konkrete forslag til innhold, målformulering/læringsutbyttebeskrivelse.

Fase 3
Arbeid fra fase 2 presentert/distribuert til deltakere i prosessen (fase 1).  

Dialog ved dokumentkorrespondanse og møter som fase-1 med innspill 
på prioritering av stoff og skisse til endelig kompetanseplan.

Fase 4
KoKom sammenfatter og bearbeide innkomne data. Utkast til høring. Høringssvarene behandles og 
endelig versjon vil ferdigstilles.

Prosjektprosess
Fase-1

Møter i hvert AMK-område og etablering av nettverk innad i de enkelte AMK-områdene og 
innhenting av data fra brukerne.

Fase-2
KoKom sammenfatte og bearbeide innkomne data. 
Sorteringsarbeid; område/regionspesifikk opplæring vs. emner almen og nasjonal karakter. 
Konkrete forslag til innhold, målformulering/læringsutbyttebeskrivelse.

Fase 3 
Arbeid fra fase 2 presentert/distribuert til deltakere i prosessen (fase 1). Dialog,  
dokumentkorrespondanse og møter som i fase-1 med innspill på prioritering av stoff og 
skisse til endelig kompetanseplan.

Fase 4
KoKom sammenfatter og bearbeide innkomne data. Utkast til høring.  
Høringssvarene behandles og endelig versjon vil ferdigstilles.
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… pga. restriksjoner under pandemien

 Et utvalg av landets 16 AMK- og 96 legevaktsentraler (LVS) ble invitert til 
innspill tidlig i prosessen (fase 1).

Det som går igjen hos de fleste

• Lover og regler
• Ansvar og samarbeid
• Verktøy
• Metoder
• Fagstoff (hos noen)
• Nødnett

• Samt lokale varianter som kan legges til  nye AMK/LVS moduler samt rent lokale 
emner som geografi, interne rutiner mv.

Nye elementer i kompetanseplanen
• Ny teknologi -> endret arbeidsflyt og prosesser -> konsekvenser for opplæringen  

Eks.  Nødnett, ny teknolog og nye prosedyrer 

• Økt fokus på samhandling i helse, og tverrsektorielt samarbeid ved større beredskapssituasjoner

• AMK og LVS-operatører, behov for «smittsom» ro og oversikt. i kritiske situasjoner 
Grunnutdanning med kunnskap om kommunikasjon og operativ psykologi 

o Hukommelse (spesielt begrensninger)
o Persepsjon (med særlig fokus på oppmerksomhet)
o Emosjoner, stress og mestring  
o Situasjonsbevissthet 
o Kommunikasjon med innringer

• Standardiserte opplegg for utvelgelse, opplæring, sertifisering og resertifisering og relevant 
kompetanseutvikling 

• Fokus på kontinuerlig fagutvikling av 1) kunnskap, 2) ferdigheter, 3) holdninger og 4) evner til å 
utføre sitt arbeid 

• Differensiert opplæring:  i tillegg til medisinsk operatør i AMK og LVS, 
AMK-ressurskoordinator, LA-koordinator og AMK-lege
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• Basert på evaluering av øvelser må sivil-militært 
samarbeid på dagsorden i opplæringen av den 
medisinske nødmeldetjenesten 

• Både den militære organisasjon, 
kommandostruktur og kommunikasjonslinjer innen 
sanitetstjenesten og liaison-ordninger opp mot den 
sivile helsetjenesten

Nye elementer i kompetanseplanen

Kompetanse i AMK & LVS 

• Revisjon av KoKoms kompetanseplaner (2011)

• Omfatter både AMK & LVS
• Ønske om nasjonal forankring
• Bygge på eksisternde planer fra ulike områder

- F.eks. har alle AMK i Helse Vest felles opplegg   
for AMK-operatører

• Plan for grunnleggende felles opplæring 
under utarbeiding

• Pilotkurs («hybrid») med 10-12 kandidater fra 
AMK/LVS ila høsten
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Kommunikasjonshåndbok – Kunsten å kommunisere

«Nano»-kurs for helsesekretærer

• Mobil-basert kurs i 8 deler for 
helsesekretærer

• Tidlig identifikasjon av 
hjerneslag

• Samarbeid med fagforeningen
• Testversjon klar i august
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Bruk av KI i nødmeldetjenesten 
• PhD-prosjekt om KI og hjerneslag (Emil Iversen)
• Samarbeidsprosjekt med Norsk hjerneslagregister, Mohn-

senteret UiB, AMK- Bergen, Nevroklinikken og Senter for 
helsetjenesteutvikling i Helse Bergen, LHL-hjerneslag, HVIKT
– Ny NFR søknad sammen med F&U i Helse Bergen, HVIKT og HVL
– REK har godkjent første del
– KI-delen i diskusjon med Hdir & REK & PVO
– Forløpskartlegging av 1000 pasientforløp 2018+2019 i gang
– Samarbeid med NKLM om LVS-håndteringen

Ny teknologi i AMK

• Stort og komplisert prosjekt!
• KoKom med 

Mottaksprosjektet for 
utrulling av både ny 
teknologisk løsning i AMK 

• Kommunikasjon i 
Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

• De to prosjektene skal 
samkjøres

• Rulles ut juni 2022(?)
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«Projects»

• Databaseverktøy for 
kvalitetssikring av samtaler

• Holder på med 
spesialtilpasning for medisinsk 
nødmeldetjeneste

• Blir tilgjengelig på 
hjemmesiden

Hvordan er det å ringe 113?
• Masteroppgave i Beredskap og kriseledelse ved Nord Universitet i samarbeid med 

KoKom
• Veiledere Guttorm Brattebø og Jan-Oddvar Sørnes, Nord Universitet, medarbeider 

Lars Myrmel, AMK-Bergen

Trine Spjeldnæs, sykepleier og tidligere 
medisinsk operatør ved AMK Oslo

Kristine Nilsen, analytiker, ingen 
helsefaglig bakgrunn.
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To-delt undersøkelse
• Ca. 5000 SMS ble sendt til innringere til 113 i AMK-

Bergen
• Høy svarprosent: 38%
• De fleste er fornøyde! 
• Av de som svarte veldig misfornøyd / veldig fornøyd ble 

31 intervjuet

Hovedfunn kvalitativ studie
• Innringer har veldig høy terskel for å ringe! 
• De ringer kun hvis de absolutt må
• Lytt til innringer, så vil du få tak i innringerens perspektiv
• Ta høyde for innringers perspektiv og arbeidsbelastning.
• Skap en allianse med innringer
• Grad av fornøydhet har ikke sammenheng med om de fikk ambulanse eller ikke, 

men om de opplevde å bli tatt på alvor eller ikke!
• Opplever innringer å bli avvist (ikke tatt på alvor) vil de kvie seg for å ringe igjen, til 

og med la være?
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Geografisk distribuerte team

• Masteroppgave i samarbeid 
med Psykologisk fakultet 
ved UiB

• Kommunikasjonen mellom 
AMK og ambulanse

• Følges opp i ny studie av 
trippelvarsling og felles 
mentale modeller og «The 
Big Five»

Operativ psykologi ved UiB / SKS

Bjørn Helge 
Johnsen

Jarle Eid Anita Lill Hansen Roar Espevik

Stikkord:
• Hvordan jobber team sammen i krevende situasjoner? 
• Hvilke mekanismer er der? 
• Felles mentale modeller
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Annet
• Observatør i styringsgruppen for Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin (NSDM)
• Med i prosjektgruppe for sivilt-militært-samarbeid i Helse Bergen
• Referansegruppe for del-master i nødkommunikasjon ved Oslo Met
• Leder av KoKom er styreleder i Stiftelsen BEST
• Medlem i styringsgruppe for MedSimNorge
• Medlem av styret for Standard Norge

Webinarer

27. mai
• Grunnleggende om selvmords-

problematikk for AMK og LVS
• Presentasjon av KoKom sin «pakke om 

psykiatri»

25. mars
• Telefonvurdering av sykdom og skade 

hos eldre
• Kommunikasjon med og ivaretakelse av 

barn i nødmeldetjenesten
• Videoløsning i LVS
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Forskning & publikasjoner
• Johnsen BH, Brattebø G, Phillips TM, Gjeldnes R, Bartone 

PT, Monsen HON, Thayer JF. Crossing the Antarctica: 
Exploring the effects of appetite-regulating hormones 
and indicators of nutrition status during a 93-days solo-
expedition. Nutrition 2021; accepted for publication. 
Nutrients 2021; 13: 1777. doi.org/10.3390/nu13061777

• Svellingen AH, Forstrønen A, Røykenes K, Brattebø G. 
Simulation-based education and the effect of multiple 
simulation sessions – a randomised controlled study. 
Submitted to Nurse Education Today.

• Johnsen BH, Brattebø G, Espevik R, Eid J, Østerås Ø, 
Jacobsen JK, Sætrevik B. Coordinating mechanisms are
more important than team processes for geographically
dispersed emergency dispatch and paramedic teams. 
Submitted to International Emergency Nursing

Status for hjemmesiden
• Antall besøk varierer
• Mer aktive presentasjoner
• Nyhetsbrev lansert
• Webinarene legges ut
• Er på FB
• Mål om 50.000 besøk
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Planer fremover
• Rekruttere flere medarbeidere fra Midt- og Nord-Norge, og fra 

LVS
• Få til sanntids-kommunikasjon og diskusjon
• Kommunisere resultater fra prosjekter og annet nyttig via 

hjemmesiden
• Fange opp (nye) relevante og interessante problemstillinger
• Forberede pilotkurs ny kompetansemodell
• Seleksjon av personell
• Prosjektet om 

– resiliens under langvarige beredskapssituasjoner
– felles mentale modeller i nødmeldetjenesten, og trening av disse

• Flere webinarer sammen med NKLM og i egen regi

Innspill fra faglig referansegruppe

• Holder vi fortsatt på med de mest sentrale og viktige oppgavene 
innen medisinsk nødmeldetjeneste?

• Økonomien begrenser fortsatt handlingsrommet
• Andre prioriteringer?
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Dato for nytt møte
• Høst 2021
• Utkast til referat sendes ut og publiseres på nettsiden
• Legger til rette for deltakelse på Teams, men håper på fysisk møte!


