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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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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



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



Status for KoKom

• Forslag om intern omorganisering i Kirurgisk Serviceklinikk (KSK)

• Samarbeid med de andre kompetansesentrene / -tjenestene

• Foreløpig ingen signaler om endringer fra HV 



Aktiviteter siden sist

• Status pågående prosjekter



«Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv

• KoKom med i fagrådet

• Kommunikasjonsprosjektet og 
håndtering av psykiatriske oppdrag

• Deltatt i arbeid med nytt 
strategidokument og varige strukturer

• Fortsatt uklart hva dette blir i 
fremtiden



Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

• Revisjon i regi av NAKOS

• KoKom deltar med Tone 
Engelsen / Kristine Dreyer

• Arbeidet pågår



Kompetanse i AMK & LVS 

• Revisjon av KoKoms kompetanseplaner (2011)

• Omfatter både AMK & LVS

• Ønske om nasjonal forankring

• Bygge på eksisterende 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 våren 2022



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



Kommunikasjonshåndboken:

Helsehjelp via telefon - Kunsten å kommunisere

• Boken er ferdig og vil bli publisert på 
hjemmesiden ila desember

• Også presentert på webinar
• Fritt tilgjengelig, men også «print-on-demand»



«Nano»-kurs for helsesekretærer

• Mobil-basert kurs i 8 
deler for 
helsesekretærer

• Tidlig identifikasjon 
av hjerneslag

• Samarbeid med 
fagforeningen

• Endelig versjon ferdig





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 REK & PVO

– Forløpskartlegging av 1000 pasientforløp 2018+2019 i gang

– Samarbeid med NKLM om LVS-håndteringen

• Reiser mange problemstillinger



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(?)



«Projects»

• Databaseverktøy for 
kvalitetssikring av samtaler

• Holder på med 
spesialtilpasning for medisinsk 
nødmeldetjeneste

• Blir tilgjengelig på 
hjemmesiden



Prosjekter innen operativ psykologi

• Geografisk distribuerte team
– Kommunikasjon mellom AMK og 

ambulanse
– Kommunikasjon mellom 

nødsentralene ifm trippelvarsling 
og felles mentale modeller og «The 
Big Five»

• Kartlegging av diffuse hendelser 
– Bergen Brannvesen & London 

Fire & Rescue

• Planlegger NFR-søknad februar 
2022 sammen med UiB, Nord 
Universitet og Bergen 
Brannvesen



Kart

• Kart over de 16 AMK områdene 
med tilhørende LVS.

• Har vist seg vanskelig å fremskaffe info 
om hvilke kommuner en del av LV-
sentralene dekker. 

• I løpet av 2021 vil hele Norgeskartet være 
lagt ut, med den info vi har fått samlet.



Webinarer

30. september
• Videre undervisning om selvmords-

problematikk for AMK og LVS ved 
Ewa Næss

• Diskusjon mellom leder KoKom og 
Ewa Næss

Kmmende webinarer:
• Presentasjon av boka «Kunsten å kommunisere»
• Sivil-militært samarbeid og erfaringer fra den nasjonale helseøvelsen 2018
• Utkast til ny opplæring for medisinsk nødmeldetjeneste



Forskning & publikasjoner

• Svelllingen A, Røykenes K, Forstrønen A, Assmus J, 
Brattebø G. Examining predictive factors of nursing 
students' self-confidence in multiple simulation 
sessions: A randomized controlled study.  
Nurse Education in Practice 2021; 57: 103231

• Svelllingen A, Forstrønen A, Assmus J, Røykenes K, 
Brattebø G. Simulation-based education and the effect
of multiple simulation sessions- A randomised
controlled study.                                                               
Nurse Education Today 2021; 106: 105059



Status for hjemmesiden

• Ny lay-out

• Antall besøk varierer, men mål om 50.000 besøk årlig

• Webinarene legges ut

• Er på FB

• Nyhetsbrev



Planer fremover

• Rekruttere flere medarbeidere fra Midt og Nord, og fra LVS
• Få til sanntids-kommunikasjon og diskusjon for 

nettkonferanser
• Fange opp (nye) relevante og interessante problemstillinger. 

Og presentere flere resultater fra prosjekter på hjemmesiden
• Forberede pilotkurs ny kompetansemodell
• Seleksjon av personell
• Prosjektet om 

– Resiliens under langvarige beredskapssituasjoner
– Felles mentale modeller i nødmeldetjenesten, og trening av disse
– Spillutvikling om nødmeldetjenesten og ev. førstehjelp rettet mot 

innvandrergrupper med begrensede språkkunnskaper

• Flere webinarer sammen med NKLM og i egen regi



Annet

• Observatør i styringsgruppen for Nasjonalt senter for 
distriktsmedisin (NSDM)

• Med i prosjektgruppe for sivilt-militært-samarbeid i Helse Bergen

• Leder intern evalueringsgruppe om erfaringer fra C19-håndteringen 
i Helse Bergen

• Referansegruppe for del-master i nødkommunikasjon ved Oslo Met

• Deltatt i fasilitatoropplæring i EU-regi: Teams 3.0

• Leder av KoKom er styreleder i Stiftelsen BEST

• Medlem i styringsgruppe for MedSimNorge

• Medlem av styret for Standard Norge (honorar)



Innspill fra faglig referansegruppe

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

• Økonomien begrenser fortsatt handlingsrommet

• Andre prioriteringer?



Dato for nytt møte

• Vår 2022

• Utkast til referat sendes ut og publiseres på nettsiden

• Legger til rette for deltakelse på Teams, men håper på fysisk møte!


