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Agenda

• Godkjenning av innkalling

• Spørsmål til referat fra møte nov. 21

• Innspill til årsmelding

• Aktiviteter siden sist

– Status pågående prosjekter

– Publikasjoner

• Planer fremover
– Webinarer

– Ny kompetansemodell

– Resiliens under langvarige hendelser

• Innspill fra faglig referansegruppe

• Dato for neste møte



Årsmelding

• Kort om hva vi har drevet med 
siste år

• Innspill?



Status for KoKom

• Den interne omorganisering i Kirurgisk Serviceklinikk (KSK) 
gjennomført og KoKom er plassert inn under ny nivå 2.1 enhet: 
Fag- og forskningsavdelingen

• Usikkert om dette vil bety noe for KoKoms drift og uavhengighet



Status pågående prosjekter

• «Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv

• Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

• Kompetanse i AMK & LVS 

• Kommunikasjonshåndboken

• «Nano»-kurs for helsesekretærer

• Bruk av KI i nødmeldetjenesten 



«Delprosjekt 113» i Sammen redder vi liv

• KoKom med i fagrådet for SRVL

• Forslag til nytt strategidokument og 
varige strukturer snart klart



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 publisert på 
hjemmesiden

• Også presentert på webinar

• Fritt tilgjengelig som pdf, men 
trykt utgave også tilgjengelig

• Undervisningsmateriell vil 
utarbeides



«Nano»-kurs for helsesekretærer

• Mobil-basert kurs i 8 
deler for helsesekretærer

• Tidlig identifikasjon av 
hjerneslag

• Samarbeid med 
fagforeningen

• Endelig versjon ferdig for 
distribusjon



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

– Innvilget NFR søknad sammen med F&U i Helse Bergen, HVIKT og 
HVL på til sammen 14 millioner over tre år

– REK har godkjent første del, og god kontakt med PVO

– Startet forløpskartlegging av 1000 pasientforløp 2018+2019

– Analyse av tekst og tale for pasienter som fikk trombektomi

– Samarbeid med NKLM om LVS-håndteringen

• Reiser mange problemstillinger (f.eks. reseptregisteret)



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

• Foreløpig(!) utsatt 6 mndr



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 Services

• NFR-søknad i samarbeid med 
UiB, Nord Universitet og Bergen 
Brannvesen, sendt februar 



Publikasjoner













Planer fremover

• Webinarer

• Ny kompetansemodell og pilotkurs for LVS-AMK-medarbeidere

• Resiliens under langvarige hendelser

• AI-prosjektene

• Artikkel om 113-innringeres erfaringer under arbeid

• Spillutvikling om nødmeldetjenesten og ev. førstehjelp rettet 
mot innvandrergrupper med begrensede språkkunnskaper
annen kulturbakgrunn

• Samarbeid med UiB om samlingsbasert master i 
beredskapsledelse for kommunale ledere 2022-2024



Webinarer

• Effektiv måte å spre informasjon og 
kunnskap

• Forholdsvis rimelig
• Treffer mange som ellers ikke ville ha 

dratt på møte/konferanse
• Ulempe at vi enda ikke har teknologisk 

løsning for to-veis kommunikasjon

Kommende webinarer:
• Vurdering av det syke barn via telefon
• Momenter rundt ressurskoordineringen under Gjerdrum-raset
• Samarbeid med Giftinformasjonen
• Medisinsk nødmeldetjeneste og førstehjelpsråd ved alvorlige skader
• Sivil-militært samarbeid og erfaringer fra den nasjonale helseøvelsen 2018
• Utkast til ny opplæring for medisinsk nødmeldetjeneste



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

• Juni 2022

• Utkast til referat sendes ut og publiseres på nettsiden

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