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Tema

• Hvem er vi?

• Hva driver vi med?

• Hva kan vi gjøre?



Ansatte

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

Marianne Zeiner

Trondheim

Gunvor Moreskine

Asker 

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



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



Faglig referansegruppe



www.kokom.no





«Nano»-kurs for helsesekretærer

• Tidlig identifikasjon av 
hjerneslag

• Mobil-basert kurs i 8 deler 
for helsesekretærer

• Samarbeid med 
fagforeningen



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



Bruk av KI i nødmeldetjenesten 

• PhD-prosjekt om KI-støtte til identifikasjon av hjerneslag 

• 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

– Startet forløpskartlegging av 1000 pasientforløp

– Analyse av tekst og tale for pasienter som fikk trombektomi

– Samarbeid med NKLM om LVS-håndteringen

• Reiser mange problemstillinger og er ikke enkelt…!



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 (PLIVO) og erfaringer 
fra pandemien
– Bergen Brannvesen, London Fire & 

Rescue Services, og Nord Universitet

• Krisehåndtering for kommunale 
ledere



Årsmeldinger & rapporter





Hvilke faktorer kan spille inn?
Utdrag fra «Lost in transaction»



Hvilke faktorer kan spille inn?
Utdrag fra «Lost in transaction» (forts.)



Hvilke faktorer kan spille inn?
Utdrag fra «Lost in transaction» (forts.)



KoKom skal bidra til god kvalitet i 
medisinsk nødmeldetjeneste:

Så bruk oss!



Kommunikasjonshåndboken:

Helsehjelp via telefon - Kunsten å kommunisere

• Boken er publisert på 
hjemmesiden og presentert på 
webinar

• Fritt tilgjengelig som pdf, men 
trykt utgave også tilgjengelig

• Undervisningsmateriell vil 
utarbeides



Kompetanse i medisinsk nødmeldetjeneste

• Revisjon av KoKoms

kompetanseplaner fra 2011

• Omfatter både AMK & LVS

• Ønske om nasjonal forankring

• Bygge på eksisterende planer 

fra ulike områder

• Pilot-grunnkurs med 8-9 

kandidater fra AMK/LVS ila 

høsten 2022
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