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Høring av utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi
Sammen redder vi liv er en nasjonal førstehjelpsdugnad som ble startet opp av Helse- og
omsorgsdepartementet i februar 2017. Gjennom ulike delprosjekter har det blitt satset på
førstehjelpsopplæring og styrking av den akuttmedisinske kjede gjennom offentlige, frivillige og
ideelle organisasjoner. Helsedirektoratet har hatt ansvaret for å følge opp strategien, som viser
retning for førstehjelpsdugnaden.
Førstehjelpsdugnaden varer ut 2022 og det arbeides for en fortsatt førstehjelpssatsing i tiden
etter dugnadens slutt, og vi ønsker deres innspill til dette.
Utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi
Helsedirektoratet har gitt Fagrådet i Sammen redder vi liv mandat til å utarbeide et utkast til
nasjonal førstehjelpsstrategi for årene 2023-2030. Fagrådet har fått innspill fra bruker- og
pårørenderepresentanter i arbeidet.
Vi ønsker å takke Fagrådet for dette viktige arbeidet de har gjort, og Bruker- og
pårørendeutvalget for utvikling av ny førstehjelpsstrategi for deres bidrag i prosessen.
Formål til strategien er å øke overlevelsen og begrense skade ved tidskritiske akuttmedisinske
tilstander utenfor sykehus, og den skisserer sentrale målgrupper og virkemidler for å få dette
til. Se forøvrig vedlagte utkast til strategi.
Høringsprosess
En ny nasjonal førstehjelpsstrategi viser retningen for den samlede førstehjelpsinnsatsen i
årene som kommer og løfter fram områder som bør prioriteres.
En fortsatt nasjonal førstehjelpsinnsats fordrer samhandling på tvers av sektorer med ulike
aktører involvert. Frivillige organisasjoner står sentralt, sammen med offentlige tjenester,
ideelle virksomheter, privat næringsliv og myndigheter.
Helsedirektoratet sender Fagrådets utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi 2023-2030 på en
bred høring for å sikre innspill fra ulike sektorer og aktører før behandling i direktoratet.
Helsedirektoratet
Avdeling akuttmedisin og beredskap
Hedda Bie
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet ber om innspill til strategiens foreslåtte innsatsområder og tiltak. Strategien
vil ferdigstilles etter høringsrunden.
Høringen er åpen for alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er
velkomne til å uttale seg. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til
postmottak@helsedir.no. Frist for høringsinnspill er 26. august 2022.
Kontaktperson i Helsedirektoratet er:
Kåre Finstad Trondsen, e-post: Kare.Finstad.Trondsen@helsedir.no

Vennlig hilsen
Steinar Olsen e.f.
avdelingsdirektør
Hedda Bie
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi 2023-2030
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Skrevet av fagrådet i Sammen redder vi liv
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Oppsummering
Sammen redder vi liv er en nasjonal dugnad som ble startet opp av Helse- og omsorgsdepartementet
i februar 2017.1 Gjennom ulike delprosjekter har det blitt satset på førstehjelpsopplæring gjennom
offentlige, frivillige og ideelle organisasjoner.2 Helsedirektoratet har gitt Fagrådet i Sammen redder vi
liv mandat til å utarbeide et utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi for årene 2023-2030. Formålet
med denne strategien er å øke overlevelsen og begrense skade ved tidskritiske akuttmedisinske
tilstander utenfor sykehus.
Førstehjelp er den første omsorgen som gis til en person med akutt sykdom eller skade. Førstehjelp
består av:
1. Oppdage alvorlig tilstand
2. Kontakte medisinsk nødmeldetjeneste
3. Utføre førstehjelp på egen hånd eller sammen med nødmeldetjenesten
Behovet for førstehjelp defineres av symptomer og tegn hos pasienten og ofte vet vi ikke hva som er
årsaken eller sykdommen før i ettertid. Fagrådet har identifisert noen tilstander hvor det er behov
for å kjenne igjen symptomer raskt og gjøre tiltak: hjertestans, hjerteinfarkt, hjerneslag, skader og
psykiske kriser og akutt funksjonssvikt hos eldre. Det enkleste av tiltakene er å kontakte medisinsk
nødmeldetjeneste og gjennomføre videre undersøkelse og eventuelle førstehjelpstiltak med
veiledning derfra.
Førstehjelpsstrategien bør ha tre målgrupper:
1. Publikumsgrupper, med spesiell vekt på store grupper som eldre, innvandrere, skoleelever og
helsepersonell
2. Helsetjenesten
3. Samfunnsstrukturer
Det bør opprettes et nasjonalt fagråd for førstehjelp som kan gi råd til Helsedirektoratet og andre
styrende organer om tiltak innenfor den nasjonale førstehjelpsstrategien. Det bør sikres offentlig
finansiering for å ivareta styring og kvalitetssikring av førstehjelpsstrategien. Andre aktører bør ha
mulighet for å finansiere tiltak som støtter strategien.
Nye metoder som tas inn i førstehjelpsstrategien bør først gjennomgå kunnskapsinnhenting,
forskning og innføring av forbedringsmetodikk før de forankres og implementeres. Forskning bør
gjennomføres sammen med prehospitale tjenester, akademiske miljøer og medisinske
kvalitetsregistre. Resultatene må gjøres tilgjengelig.
Opplæring må gjøres tilgjengelig gjennom moderne metoder for læring, men læringsutbytte må
kvalitetssikres.
Det bør utvikles en kommunikasjonsstrategi som legger føringer for informasjonsarbeidet i
førstehjelp. Med pro-aktivt informasjonsarbeid kan man nå ulike målgrupper gjennom ulike
plattformer.
Førstehjelp bør være en del av befolkningens helsekompetanse.
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Mandat
Helsedirektoratet ved Avdeling for akuttmedisin og beredskap har gitt Fagrådet i Sammen redder vi
liv mandat til å utarbeide et utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi innen utgangen av mars 2022.
Utkastet skal sendes på høring før endelig strategi vedtas av Helsedirektoratet. Mandatet er gjengitt i
vedlegg 1.

Visjon
Visjonen for strategien er at alle i befolkningen kan bidra med førstehjelp ved akutte tilstander.

Formål
Formålet er å øke overlevelsen og begrense skade ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor
sykehus.3 Metoden for å oppnå dette er å styrke befolkningens evne til å oppdage og varsle om
tidskritiske tilstander og gjennomføre førstehjelpstiltak alene eller sammen med nødmeldetjenesten,
inntil kvalifisert hjelp kan overta.

Nytt siden 2017
Siden oppstarten av Sammen redder vi liv i 2017 har det skjedd noen endringer i førstehjelp:





Det er mulighet for video-overføring fra innringers mobiltelefon til akuttmedisinske
kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) og legevakts-sentraler (LV-sentraler).4
Det er økt bevissthet om at informasjon om behovet for kunnskap i førstehjelp ikke når
enkelte befolkningsgrupper, f.eks. innvandrere.
Det er gjort forenkling i anbefalinger for hjerte- og lungeredning for lekfolk, ved at de skal
ringe 113 straks de oppdager en bevisstløs pasient.5
Det er opprettet et nasjonalt tilbud om oppfølging av personer som har utført førstehjelp.6

Definisjoner / avgrensing
Deltakerne i det akuttkjeden
Pasienten kan være alle, men behovet for akutt helsehjelp øker med økende alder. Hendelser som
involverer barn oppleves som mer krevende for alle involverte. Det aktiverer oss emosjonelt både
fordi de færreste har erfaring med veldig syke eller skadde barn og fordi det mulige tapet av leveår er
stort. Pasienten som opplever akutte symptomer, kan ofte selv gi beskjed, men oftere er vi avhengig
av at de som er sammen med pasienten skjønner at noe har endret seg. Kunnskap om hva som er
alarmerende endringer i bevissthet, pust og funksjon, og hvordan man videre skal varsle
helsetjenesten via medisinsk nødmeldetjeneste, er kjernen i strategiens kunnskapsmål.
Førstehjelperen er de som er på stedet før helsetjenesten. Førstehjelperne vil ha forskjellig
kompetansenivå. Målet for strategien er å løfte alle i befolkningen til et minimumsnivå og sikre gode
rammer for at de som vil lære mer får oppdatert kunnskap.
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Medisinsk nødmeldetjeneste har en nøkkelrolle for å øke andelen pasienter som får nødvendig
førstehjelp. I samspillet med innringeren vil operatørene i nødmeldetjenesten ved hjelp av
beslutningsstøtteverktøy bidra til å gjenkjenne behovet for førstehjelp og videre helsehjelp. For noen
vil veiledning i førstehjelpstiltak være det som gjør at det settes i gang livreddende førstehjelp, selv
om ambisjonsnivået for de mest kompetente i befolkningen må være at de mestrer tiltakene på
egenhånd. Videre varsling av de medisinske akuttressursene som ambulanse, luftambulanse og
legevaktslege koordineres fra AMK.

Førstehjelp
Førstehjelp er den første omsorgen som gis for en person med akutt sykdom eller skade.7 Målet med
førstehjelp er å hindre død, begrense lidelse, forebygge ytterligere forverring av sykdom eller skade
og bidra til hurtig rehabilitering.7 Førstehjelp kan igangsettes av alle, i enhver situasjon, og inkluderer
egenomsorg ved akutte tilstander. Førstehjelp kan også utføres av helsepersonell, både i og utenfor
arbeidet.

Akutte tilstander
Dette omfatter symptomer og tilstander som oppstår eller forverres uventet, med utgangspunkt i:





somatisk sykdom
skader, inkl. drukninger og brannskader
rus eller forgiftninger
psykiske lidelser

Førstehjelp omfatter tilstander som er:



Tidskritiske: Tidlig varsling av medisinsk nødmeldetjeneste og førstehjelp kan bidra til å redde
liv og redusere alvorlig funksjonstap.
Ikke tidskritiske: Korrekt førstehjelp kan bidra til å begrense skadeomfanget, bidra til at
helsehjelp kan vente eller at pasienten kan følges opp på et lavere nivå i helsetjenesten.
Eksempler kan være sårskader, forstuvninger og bistå pasient med egenbehandling.

Innholdet i førstehjelpen
Førstehjelp, uansett kompetansenivå, inkluderer:




Oppdage alvorlig tilstand
Kontakte medisinsk nødmeldetjeneste (AMK eller LV-sentral)
Utføre førstehjelp sammen med nødmeldetjenesten og ivareta egen sikkerhet
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For å oppdage alvorlig tilstand, må mistanken vekkes hos de som er hos pasienten. Noen ganger er
det åpenbart der man er vitne til skader, ulykker eller akutte endringer, men like ofte kreves det at
førstehjelperen må ha en grunnleggende motivasjon for å undersøke litt nærmere og ha
grunnleggende kunnskaper om akutte tilstander. Ulykkeshendelser og hendelser som involverer vold
eller villet egenskade, utgjør spesielle utfordringer med å avklare og gi råd om sikkerhet på
skadestedet.
Når man kontakter medisinsk nødmeldetjeneste, er det kompetent helsepersonell som svarer og
foretar videre utspørring etter en fastlagt mal. Utspørringen skal avklare det som haster mest og er
mest alvorlig tidlig. For å kunne sende profesjonell hjelp, er det sentralt å vite hvor pasienten
befinner seg, og hva som har skjedd. Operatørene må alltid avklare sikkerhet på stedet for pasienten,
innringer og utrykkende personell.
Det er ikke alle tilstandene som omfattes av denne strategien som krever spesifikke
førstehjelpstiltak, men i alle tilfelle vil det være viktig å fortsette å overvåke pasientens tilstand. Det
betyr at pasienten ikke skal etterlates alene og at førstehjelperen får beskjed om re-kontakt ved
forverring. Skadde og syke er utsatt for nedkjøling, og nedkjøling er assosiert med raskere forverring
og dårligere resultat. Ofte må akutt syke og skadde også beskyttes mot tilskuere.
Førstehjelpstiltak kan gjennomføres uten veiledning for de som har den nødvendige kompetansen.
Rollen til medisinsk nødtelefon blir da å forsikre seg om hva som blir gjort, og oppdatere utrykkende
enheter om utviklingen i pasientens tilstand. I spørreundersøkelser oppgir publikum ofte at de er
engstelig for å «gjøre noe feil» ved akutte medisinske hendelser. Medisinsk nødmeldetjeneste får da
en ekstra viktig funksjon med å veilede innringer. En aktiv veiledning fra medisinsk nødmeldetjeneste
gir også mulighet for å justere veiledningen i førstehjelpstiltak ved faglige oppdateringer.

Grunnleggende faglige prinsipper
Førstehjelpstiltak skal være basert på et medisinsk faglig kunnskapsgrunnlag og så langt som mulig på
vitenskapelige kunnskap. Førstehjelpsopplæring skal være universell, alle kan og skal lære
førstehjelp.7 Førstehjelp bør ufarliggjøres og om mulig forenkles. Selv om strategien spesielt
omhandler noen tilstander og hendelser, vil fokuset for publikum være å oppdage tegnene på
alvorlig tilstand. Dette sammenfaller med tilnærmingen som profesjonelle aktører har i den akutte
fasen, hvor det å gjenkjenne og behandle symptomer er viktigere enn eksakt diagnose.

Varighet
Strategien evalueres og revideres senest innen 2030.
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Helsepolitiske føringer
Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023 har som ett av flere formål å arbeide
for å øke helsekompetansen i befolkningen.8 Tilnærmingen til livslang førstehjelpsopplæring tilpasset
ulike målgrupper faller innenfor dette, og retter seg mot nettopp å styrke personers evne til mestring
av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.
Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn ser førstehjelp i relasjon til god helse og livskvalitet
for den enkelte og et trygt og helsefremmende samfunn.9 I meldingen vises det til at å sikre god
folkehelse er òg å ha beredskap til å forebygge uønskede hendelser og kriser og redusere den
negative helseeffekten de kan ha. Beredskapsarbeidet bygger på det daglige folkehelsearbeid. Den
nasjonale førstehjelpssatsingen er ett av flere tiltak for å styrke dette arbeidet.
I Nasjonal helseberedskapsplan og andre styrende dokumenter innenfor beredskaps- og
samfunnssikkerhetsområdet, settes førstehjelp i kontekst av overordnede prinsipper.10 Nærhetsprinsippet peker på betydningen av en kompetent og beredt befolkning, mens samvirkeprinsippet
som organisasjonsform og som prinsipp for å håndtere større kriser, peker blant annet på samarbeid
med frivillige organisasjoner ved beredskapssituasjoner og kriser. Sentrale frivillige organisasjoner i
beredskapsøyemed, er også sentrale organisasjoner som bygger førstehjelpskompetanse i
befolkningen. Deres innsats bidrar til å styrke befolkningen som beredskapsressurs samtidig som
organisasjonene innehar viktige samfunnsfunksjoner for beredskapshåndtering.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fremmer også betydningen av førstehjelp
som et viktig område for egenberedskap og en sikker hverdag for befolkningen.11
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 vektlegger en sammenhengende og koordinert
akuttmedisinsk kjede med en befolkning som kan yte enkle livreddende førstehjelpstiltak, som ett av
grepene for å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.12
Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre ble lagt frem i 2018.13 Målet
med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Leve hele
livet skal bidra til at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget
liv og får den helsehjelpen de trenger – når de har behov for den. Økt kompetanse hos
helsepersonell om eldre i den akuttmedisinske kjede og økt kompetanse om førstehjelp blant eldre
bør sees i sammenheng med øvrig reformarbeid.
Det har vært gjort flere tiltak for å redusere forekomsten av selvmord uten at forekomsten har gått
ned.14,15 Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 er et samarbeid mellom åtte ulike
departementer. Handlingsplanen omtaler 6 ulike områder, med totalt 61 tilhørende tiltak. To av
målområdene er trygg kommunikasjon om selvmord og god hjelp og gode behandlingsforløp for
mennesker i selvmordsrisiko.16 Innen disse målområdene er det blant annet følgende tiltak: regionale
folkeopplysningskampanjer, minsteopplæring for hjelpetelefoner, forbedring av akuttmedisinsk
kjede, kursing og beslutningsstøtteverktøy for AMK og LV-sentraler, samt forbedre lokalsamfunnets
evne til å forebygge selvmord.
Samarbeid med det frivillige og ideelle Norge står sentralt i den statlige frivillighetspolitikken der en
bred og mangfoldig deltakelse, og en sterk og uavhengig sektor løftes fram. Frivillighetsmeldingen
viser til den nasjonale førstehjelpsdugnaden som et eksempel hvordan offentlig, privat og frivillig
sektor samarbeider.17
Det er i dag mange ulike aktører som bidrar med kunnskap om førstehjelp i samfunnet. En oversikt
over noen av disse er gjengitt i vedlegg 2.
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Læringsutbytte og ferdigheter ved ulike tilstander
Den viktigste verdien i strategien er at alle bryr seg om sine medmennesker og vil hjelpe. Denne
verdien er også nedfelt i norsk lovgivning i hjelpeplikten i straffeloven18 for alle i befolkningen, men
forventingene til hjelpens innhold er avgrenset av evne og hensyn til egen sikkerhet. Helsepersonell
har en utvidet hjelpeplikt slik det er beskrevet i helsepersonelloven19 og yrkesetiske normer. Det
enkleste nivået av førstehjelp er derfor å oppdage at det er behov for mer hjelp. Tegnene for hva
som skal utløse en mistanke om en alvorlig tilstand, og kunnskap om hvor man skal henvende seg for
å avklare behovet for mer hjelp, er derfor en grunnleggende ferdighet for all førstehjelp. I mange
tilfeller vil behovet for mer hjelp være åpenbart, men varsling til medisinsk nødmeldetjeneste gir i
tillegg mulighet for hjelp med å vurdere alvorlighetsgraden og mulighet for veiledning i utøvelse av
førstehjelpstiltak.20
Her følger en oversikt over tidskritiske tilstander som bør læres i førstehjelp, inkl. forslag til
læringsutbytte. Ved vurdering av metode og varighet bør man vurdere om det oppfyller kravene til
læringsutbytte og ferdigheter. Listen er delvis basert på faktagrunnlaget for Sammen redder vi liv.21
En oppdatering av faktagrunnlaget er planlagt gjennomført våren 2022.
Tilstand
Generelt

Hjertestans

Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Alvorlige skader

Psykiske kriser

Læringsutbytte
Kunnskap
Ferdigheter
Kjenne til når man skal ringe 113
Kan ringe 113 og beskrive
Kjenne til tilstander hvor en
problemstillingen
person er i akutt eller truende
livsfare og trenger førstehjelp
Kjenne til når det er riktig å starte Kan utføre HLR
HLR
Kan bruke en halvautomatisk
Kjenne til prinsippene for HLR
hjertestarter
Kjenne til de vanligste
symptomene på hjerteinfarkt
Kjenne til de vanligste
symptomene på hjerneslag
Kjenne til viktigheten av frie
Kan ivareta egen sikkerhet
luftveier
Kan etablere frie luftveier
Kjenne til viktigheten av å unngå
Kan forebygge varmetap
varmetap
Kan med enkle tiltak stanse store
Kjenne til viktigheten av å stanse
ytre blødninger
store ytre blødninger
Kjenne til tegn på selvmordsfare
Vite at det er trygt å snakke om
selvmordstanker
Kunne varsle nødmeldetjenesten
Kjenne til hvor man kan søke
hjelp for akutte psykiske lidelser
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Oppsummering ordnet etter diagnoser og tilstander er gjort for å lette koblingen mot medisinsk
kunnskap og eksisterende nasjonale kvalitetsregistre. For førstehjelperen er det å oppdage tegn og
symptomer på akutt funksjonssvikt, det som skal starte det akutte forløpet. Enkelte symptomer og
tegn vil være ganske uspesifikke og kan i ettertid vise seg å ha vært forårsaket av andre tilstander enn
de som er nevnt som tidskritiske i strategien. Dette er tilsiktet fra fagrådets side og vil kunne
forbedre publikums evne til å oppdage og kontakte medisinsk nødmeldetjeneste også ved andre
alvorlige tilstander. Dette kan for eksempel omfatte akutt funksjonssvikt hos eldre, som igjen kan
skyldes mange ulike tilstander. Infeksjonstilstander som forverres med organsvikt, er et
satsningsområde for håndtering av pasienter i akuttmottak og på sengeposter. Fagrådet mener at
den beskrevne tilnærmingen også kan komme disse pasientene til gode. Foreløpig er dette tilstander
med få førstehjelpstiltak tilgjengelige for publikum og det er begrensede muligheter for å følge
utviklingen i forekomst og behandlingsresultat gjennom nasjonale kvalitetsregistre.
Mer aktive førstehjelpere i befolkningen som tar kontakt med medisinsk nødmeldetjeneste, kan
utfordre kapasiteten i disse sentralene og videre øke forbruket av ambulanse- og legevaktstjenester.
Det er sentralt at nødmeldetjenesten (både AMK og LV-sentraler) forberedes på å samarbeide med
innringer i disse tilfellene. Det innbefatter både trening og gode beslutningsstøtteverktøy.20,22
Det er behov for forsknings- og utviklingsarbeid i nødmeldetjenesten som bidrar til bedre
beslutningsstøtteverktøy både for å gjenkjenne de som trenger rask hjelp, men også for å avklare
henvendelser der det er trygt å vente eller gi råd om egenomsorg og mulighet for re-kontakt.
Evnen til å oppdage alle som trenger rask hjelp er betegnet som høy sensitivitet. Høy sensitivitet vil
være viktig mål på pasientsikkerhet. Bærekraften i systemet over tid, vil imidlertid være avhengig av
at vi klarer å avgrense ressursbruken der den ikke er nødvendig. God sensitivitet, der evnen til å skille
ut dem som ikke trenger rask hjelp, er viktig for å avgrense ressursbruken i heletjenesten. Vi vil ha
høy negativ prediktiv verdi slik at vi evner å skille ut de som ikke trenger hjelpen, med høy
treffsikkerhet. Vi må forvente og akseptere at treffsikkerheten øker med økende kompetanse. Hva
som er optimal balanse mellom å ha god nok sensitivitet og passende «overforbruk» av ressurser må
avklares for hver tilstand og hvert ledd i akuttkjeden. God førstehjelp kan noen ganger avlaste
helsetjenesten.
Eksempel fra akutt hjerteinfarkt: Førstehjelperen skal oppdage alvorlige tegn, nødmeldetjenesten
responderer på symptomer, og helsepersonell stiller diagnoser og behandler ut fra dem.
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Diagnose

Helsepersonell

Symptom

Nødmeldetjeneste

Oppdage alvorlig tegn

Førstehjelper

Vedlikeholdstrening
Kunnskap og ferdigheter i førstehjelp avtar over tid. Det er derfor viktig at kunnskap og ferdigheter
vedlikeholdes regelmessig.

Avgrensninger
Førstehjelp ved ikke tidskritiske tilstander (f.eks. bruddskader, mindre sårskader, små brannskader)
vil ikke omtales nærmere i denne strategien. Samtidig anerkjenner Fagrådet at god opplæring og
faglig utvikling også innenfor førstehjelp ved ikke tidskritiske tilstander vil være med på å styrke
befolkningens handlingskompetanse, mestring og trygghet i førstehjelp.

Virkemidler og målgrupper for strategidokumentet
Tiltak rettet mot ulike publikumsgrupper – helsekompetanse og handlingskompetanse
Publikum er den viktigste målgruppen og den mest tilgjengelige ressursen for å kunne yte førstehjelp
når det trengs. Det er derfor viktig at det defineres hensiktsmessige læringsmål for opplæringen og at
begreper som brukes er gjenkjennelige. Opplæringen må tilpasses målgruppens forutsetninger og
behov gjennom alle livsfaser og være tilpasset ulike samfunnsgrupper.
Opplæringsmateriell og metoder må derfor være utarbeidet og forenklet slik at medisinske
anbefalinger er lett forståelige og at den praktiske opplæringen er målrettet. Hensikten er at
førstehjelperen skal varsle nødmeldetjenesten og kunne utføre gode vurderinger og tiltak når dette
er nødvendig. Det bør vektlegges:




Oppdatert informasjon som er lett å finne og orientere seg i.
Kvalitetssikret praktiske kurs som leveres med høy og konsistent kvalitet, gjerne med
kriterier fagmiljøet har blitt enige om.
Regelmessig opplæring og trening.

9

Det vil kunne være nye arenaer hvor førstehjelp skal formidles, forankret i strategien om
helsekompetanse,8 herunder:





Oppdage tegn på alvorlig sykdom
Særlige risikogrupper
Pasientgrupper og pårørende
Oppdage akutt funksjonssvikt i ulike aldersgrupper, spesielt hos eldre. Herunder følge opp
målene i Akuttmedisin hos eldre.23 NKLM har utarbeidet en rapport om eldre i den
akuttmedisinske kjeden,23 en oppsummering av de viktigste punktene er gjengitt i vedlegg 3.

Tiltak rettet mot helsetjenestene – kunnskapsoppbygging og kompetansespredning
En rekke tiltak kan rettes mot ledelse og ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten for å bygge
opp under dugnadens mål. Det er om lag 580.000 personer som har helse- og sosialfaglig utdanning i
Norge.24 Det bør være et overordnet mål at man sørger for at alt helsepersonell kan livreddende
førstehjelp og trener regelmessig på dette. Behov og opplæring må tilpasses type klinisk virksomhet
helsepersonellet er involvert i. Helsepersonell som ikke jobber klinisk bør likevel ha en
basiskompetanse. Helsepersonell kan være en viktig ressurs også i sitt nærmiljø utenfor
arbeidssituasjonen, både for opplæring av andre og i akutte situasjoner som oppstår. Overordnet bør
man:









Sørge for kvalitetssikret opplæring og trening av helsepersonell i tidskritisk førstehjelp.
Sørge for at relevante kvalitetsregistre kan følge og måle forbedringer i førstehjelpstiltak og
resultater for pasientene.
Stimulere forskningsmiljøer til å forske på effekt av førstehjelpstiltak.
Helsetjenestens kompetanse om førstehjelpstiltak oppsummeres og oppdateres basert på
vitenskapelige metoder. Det må være sammenheng mellom råd og forventinger til publikum
og hva som i helsetjenesten vil være beste behandling.
Helsetjenesten må sørge for at oppdatert kunnskap om førstehjelpstiltak er kjent i
nødmeldetjenesten. Det må være sammenheng mellom råd og tiltak undervist til lekfolk og
kunnskapen som besittes av nødmeldetjenesten. Her er Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
og Legevaktsindeksen viktige verktøy for samhandling.
I implementering av kunnskapen om livreddende førstehjelp i helsetjenesten bør det legges
vekt på felles, nasjonale kurs og opplæringskonsepter. Nettverkene av
opplæringskoordinatorer og samarbeidet med de faglige nettverkene knyttet til Norsk
førstehjelpsråd, Norsk resuscitasjonsråd og Nasjonalt HLR koordinatorforum må bevares og
videreutvikles.

Tiltak rettet mot samfunnsstrukturer – tilrettelegger og understøtter
Det er behov for å samordne tiltak og lage arenaer for samarbeid og kompetansedeling på tvers av
ulike samfunnssektorer. Det vil være behov for å finansiere tiltakene både som prosjekter og for varig
drift, herunder:




Offentlige tiltak:
o Lover/forskrifter/reguleringer/veiledere/læreplaner
o Samordning av tiltak på tvers av forvaltningsnivå og departementer/direktorater
Frivillige organisasjoner:
o Samarbeid om mål og virkemidler gjennom Norsk førstehjelpsråd og Norsk
Resuscitasjonsråd
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o







Formidling av faglig innhold og førstehjelpsopplæring for publikum, både innenfor
egne medlemsgrupper og mot andre deler av samfunnet
Næringsliv:
o Målrettet opplæring for ansatte (førstehjelps- og beredskapsopplæring) i HMSarbeidet, tilpasset ulike utfordringer og skade/sykdoms-panoramaer i ulike deler av
arbeidslivet.
Universiteter og høyskoler:
o Økt forskningssatsing på førstehjelp, akuttberedskap og nødmeldetjeneste
o Stimulere forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Stiftelser og filantropiske organisasjoner:
o Finansiere tiltak innenfor strategiske føringer basert på faglige råd og kost-nytte
hensyn
o Finansiere forskning for evalueringer av tiltak som finansieres

Organisering
Strategien følges opp av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratets Avdeling for
akuttmedisin og beredskap. Det opprettes et nasjonalt fagråd for førstehjelp som kan gi råd til
Helsedirektoratet og til andre styrende organer om tiltak innenfor den nasjonale
førstehjelpsstrategien. Medlemmene oppnevnes av Helsedirektoratet og oppnevnes for tre år av
gangen. Medlemmene bør representere offentlig, frivillig og privat sektor og bør ha brukerrepresentasjon. Helsedirektoratet ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Figuren viser et utvalg av aktører som kan inngå i en nasjonal førstehjelpsstrategi.

Finansiering
Strategidokumentet legger opp til et mål om livslang læring og utvikling av kunnskap for
befolkningen. Denne målsetningen legger til grunn to viktige innsatsområder som er tett knyttet
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sammen. Det ene innsatsområdet er videreutvikling av konsepter for opplæring av befolkningen. Det
andre innsatsområdet er vitenskapelig basert kunnskapsinnhenting om førstehjelpstiltak og å øke
kunnskap om effekten av førstehjelpen som gis. Begge disse innsatsområdene krever nødvendig og
forutsigbar finansiering for å la seg gjennomføre med tilstrekkelig kvalitet.
Mulige finansieringskilder kan ha forskjellig målsetning og innretning, og må ha fokus på å etablere
bærekraftige løsninger som på ulike måter sikrer langvarig drift og implementering.

Offentlig finansiering
Når målet om livslang læring og vedlikehold av kunnskap er et initiativ fra det offentlige, må det
forventes at en betydelig del av finansieringen vil komme fra offentlige midler. Offentlige midler bør i
all hovedsak støtte opp under grunnfundamentet i strategien, livslang læring, videreutvikling av
konsepter for opplæring og vitenskapelig basert kunnskapsinnhenting. Strategien om livslang læring
vil kreve en langsiktig og overordnet styring som er uavhengig av enkeltorganisasjoners interesser
eller formål. Dette vil naturlig bli det det offentliges ansvar.
Direkte offentlig støtte til organisasjoner som kan drive med opplæring av befolkningen bør ha som
forutsetning at organisasjonen følger krav til faglighet og noen minimumskrav til pedagogisk opplegg.

Frivillige organisasjoner
Flere frivillige organisasjoner har i dag slik opplæringsvirksomhet som næringsvirksomhet, som gir et
insitament for å drive kursvirksomhet på en kostnadseffektiv måte. Det er kostnadskrevende å drive
kursvirksomhet, og denne må gå med økonomisk overskudd over tid om den skal være bærekraftig.
Kommersielle selskaper som leverer kurs eller kompetansebyggende tiltak er en viktig del av denne
kunnskapsimplementeringen i dag, både de som er eid av frivillige organisasjoner og de som er privat
eid. Det er viktig at leveransen gjennom kommersielle selskaper skjer i tråd med normer og
standarder som er godt faglig forankret i førstehjelpsstrategien.

Filantropiske bidrag
Filantropiske bidragsytere vil som regel bidra med økonomiske midler, i noen tilfeller knyttet til
konkrete prosjekter eller tiltak. Slike bidragsytere forventer gjerne en viss grad av gjenytelse relatert
til synlighet og omdømme. Erfaringsmessig vil filantropiske bidragsytere vegre seg for å gå inn i
oppgaver uten tidsbegrensning eller i varig drift, samtidig som muligheter for varig drift av ulike
initiativ bør avklares tidlig i prosessen.
Det bør etableres et veikart for overgang fra prosjekt til varig drift basert på noen gode prinsipper.
Strategien foreslår følgende mål for finansiering:








Offentlig finansiering for å ivareta styring og kvalitetssikring av førstehjelpsstrategien
Etablere modell for nasjonale beslutninger for overgang fra prosjekt til drift med tilhørende
mulighet for innspill til budsjettprosessene
Tilrettelegge for at interesse- og ideelle organisasjoner kan bidra økonomisk og med andre
ressurser i utvikling, gjennomføring og vedlikehold av undervisningskonsepter, og
gjennomføring av utviklings- og forskningsprosjekter
Mulighet for kommersielle aktører å bidra med gjennomføring av undervisningskonsepter
hvor kvalitetssikring av det faglige innholdet er underlagt faglige normer og rammer innenfor
førstehjelpsstrategien
Tilrettelegge for at filantropiske bidragsytere kan bidra med generell eller øremerket
økonomisk støtte til utviklings- og forskningsprosjekter som har som mål å utvikle
kunnskapsgrunnlaget innen førstehjelpsstrategien
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Figuren illustrerer hvordan utviklingen ofte kan starte med et prosjekt som finansieres fra flere
mulige kilder, men når idéen er moden og skal driftes videre, må det også etableres en modell for
varig drift som baserer seg på varige tilskudd eller en bærekraftig kommersiell drift.

Kunnskapsimplementering
Det er et overordnet mål at faglige retningslinjer og metoder som benyttes er godt kvalitetssikret.
Dette vil i størst grad skje om man benytter anerkjente metoder for metodevurdering og
implementeringsmetodikk (kontinuerlig forbedring). Arbeidet bør utføres i samarbeid med relevante
kliniske fag- og forskningsmiljøer eller kompetansesentre.

Utprøving og implementering av nye metoder
Nye elementer i førstehjelp bør testes ut, vurderes og implementeres.


Kunnskapsinnhenting: System for metodevurdering
o






Vurdere samarbeid med «Nye Metoder» nasjonalt eller Regionale Metodeutvalg i
helseforetakene
o Vitenskapelige studier der kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt
Forankring hos myndigheter:
o Helsedirektoratet, hvis et tiltak har konsekvenser for det offentlige (skoleverket,
helsetjenesten m.v.)
o Helseforetakene og kommunene på rett nivå etter tiltakets omfang
Innføring via forbedringsmetodikk og system for kontinuerlig forbedring
o Dette inkluderer kvalitetsregistre og målinger
Målrettede implementeringstiltak
o Tilpassing av læremateriell og metoder gjennom paraplyorganisasjoner (NRR, NFR
m.fl.) og kompetansesentra

Hvordan nye elementer i førstehjelpen tas inn i førstehjelpsstrategien og evt. elementer
fjernes. Dette inkluderer:






Kunnskapsinnhenting
Forskning
Innføring via forbedringsmetodikk og kontinuerlig læring
Formidling
Kursvirksomhet
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Skole/utdanning

Evaluering og forskning
Forskningsstrategi i tilknytning til førstehjelpsstrategien må inkludere en evaluering av medisinske
effekter der det er mulig å måle samfunnsnytten sett i relasjon til totale kostnader. Evaluering bør
utnytte eksisterende infrastruktur med mulighet for datainnsamling fra de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene.
Forskningen bør oppfordre og stimulere til samarbeid på tvers av etablerte
organisasjoner/strukturer, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nasjonale
kvalitetsregistre (Norsk hjertestansregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og
Nasjonalt traumeregister) vil være sentrale samarbeidspartnere for evaluering av effekt og for å
kunne følge utviklingen over tid.
Forskningen bør gjennomføres i samarbeid med akademiske institusjoner. Resultatene av forskning
skal gjøres tilgjengelig for publikum. Det bør derfor satses på populærvitenskapelig publisering i
tillegg til publisering i open access-tidsskrifter, i tråd med nasjonale forskningspolitiske føringer.
Generelt er det ønskelig med forskning som viser om opplæring virker, om det gir ønsket adferd, og
om det påvirker behandlingen og utfallet for pasientene.25 Videre er det ønskelig med kartlegging av
hva som fremmer eller hindrer implementeringen (opplæring og utførelse) av førstehjelp.26
Forskningen må bygge på studier som viser hvor behovene er størst, som gir en prioritering av
innsatsen.
Forskning kan deles inn i tre grupper: medisinsk vitenskap, opplæring og implementering.26
1. Medisinsk vitenskap: Det finnes mye forskning og kunnskap innen akuttmedisin og deler av
førstehjelpsfeltet. Forskning på dette feltet bør prioritere områder av førstehjelp der det er
lite vitenskapelig dokumentasjon fra før.
2. Opplæring: Det er vist at opplæring gir økte kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp.
Forskningen bør sette søkelys på nye og alternative former for opplæring (ny teknologi, webbasert opplæring, nye målgrupper osv.). Slik forskning bør samarbeide med fagdidaktiske
miljøer. Videre på læring i ulike livsfaser/kulturer/grupper, samt teknologiske hjelpemidler i
undervisning.
3. Implementering: Dette er det vi vet minst om.27 I hvor stor grad blir anbefalinger innført/fulgt
opp, hva fremmer og hindrer implementering av tiltak, hvordan kan man sikre
implementering i ulike organisasjoner (f.eks. skole, kjøreskole, arbeidsplasser, AMK- og LVsentraler osv.).
Et annet underområde til forskning på implementering er forskning på kost-nytte:
4. Det kan være lett å måle hvor mye et tiltak koster i penger, men vi vet lite om hva det koster
på andre måter (arbeidstid, involvering, støtte fra ledelse osv.). Det er ønskelig med studier
som undersøker hva kostnaden faktisk innebærer på ulike aktører i samfunnet,
sammenlignet med kliniske effekter (f.eks. sparte leveår, kortere sykehusopphold e.l.).
Brukermedvirkning bør etableres i all forskning rundt førstehjelpsstrategien. Brukere kan være
sluttbrukere (pasienter, pårørende, innringere, førstehjelpere), eller brukere av førstehjelp
(kurselever, instruktører, operatører i nødmeldetjenesten).
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De som gir økonomisk støtte til forskning i førstehjelpsstrategien bør stille krav om dokumentasjon
og rapportering på effekter. Vi viser ellers til tidligere publisert forskningsstrategi for Sammen redder
vi liv.28

Innovasjon og teknologi
Korona-pandemien har satt fart i kommunikasjonsteknologien både innen helsevesenet og
undervisningssektoren. Digital samhandling har vist seg som effektiv i mange sammenhenger der
man tidligere forflyttet seg fysisk.
Eksempler på kommunikasjonsteknologi er:






Pasientgrupper med kroniske sykdommer som har utstyr for hjemmemålinger som
kommuniserer med primær- eller spesialisthelsetjenesten
Utstyr for hjemmemålinger har vært brukt under koronapandemien
Beredskapsutstyr på enkelte arbeidsplasser er lenket opp til helsetjenesten med mulighet for
sanntidsoverføring av både målinger og lyd og bilde for rådgivning. Dette finnes for eksempel
offshore og det kan videre benyttes for akutthjelperordninger i fremtiden
Bruk av videokonsultasjoner har nå fått en allmenn utbredelse både i spesialist- og
kommunehelsetjenesten

Det er mye uavklart rundt digital kommunikasjon både med sikkerhetsløsninger, standardisering og
avklaring av oppfølging av eventuelle avvikende funn. Det er stort behov for å sikre at slike løsninger
kan kommunisere med helsetjenestens egne systemer både for å sikre nødvendig dokumentasjon og
for å unngå å måtte forholde seg til mange ulike systemer.

Digital støtte og nødsamtaler
Siden forrige strategi i 2017 har alle AMK-sentraler åpnet opp for enten «Hjelp 113»-appen eller AML
for å posisjonere innringer i nødsamtaler. Alle AMK-sentraler har også tilgang til kvalitetssikret
informasjon om tilgjengelige hjertestartere i Hjertestarterregisteret synlig i sitt eget kartverk.
Beslutningsstøtteverktøyet Norsk indeks for medisinsk nødhjelp med Legevaktsindeks er etablert
som en elektronisk ressurs som reduserer ressursbehovet i forbindelse med oppdateringer.20
Videosamtaler blir også i økende grad tilgjengelig ved AMK og LV-sentraler. Det er ønskelig at slik
teknologi implementeres der det kan bedre behandlingen av pasienten. Den planlagte oppdateringen
av IKT i AMK forventes i pilot i løpet av 2023 og vil gi ytterligere fleksibilitet og økte muligheter for
datauttrekk og analyse.

I befolkningen
Det er en trend til bruk av internasjonale helsetjenester og helse-apper, og økende bruk av digitale
konsultasjoner. Det er også økende bruk av symptomsjekker og triageverktøy for å komme raskere til
riktig adresse i helsetjenesten. En utfordring her er at de mange tilbydere av slik teknologi ikke har
standardisert utvekslingen av informasjon.

Frivillige organisasjoner
Digitale verktøy benyttes av frivillige organisasjoner og av akutthjelpere. Diagnose- og
beslutningsstøtteverktøy vil i fremtiden kanskje bli like selvfølgelige som digitale kartløsninger er i
søks- og redningstjenesten i dag. Frivillige tjenester vil kunne kommunisere og sende helsedata
direkte til helsetjenesten.
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Utvikling innenfor opplæring
En modernisering av læremidler og undervisningsmetoder er i full gang. Flere prosjekter i regi av
Norsk førstehjelpsråd og andre tester ut bruk av virtuell virkelighet (VR), bl.a. for å styrke
situasjonsforståelse under ulike scenarier. Det utvikles også mer realistisk simulering for publikum.
Flere opplæringsprogrammer er nå app-basert (f.eks. Trafikalt grunnkurs).
Kunder og brukergrupper har større definisjonskraft og krever effektive og fleksible
opplæringsløsninger tilpasset deres spesifikke behov. En utfordring vil her som alltid være at fokus
kan bli mot teknisk infrastruktur og ikke det faglige innhold.
Undervisningsinstanser som leverer kurs vil kunne oppleve større kundemakt og at kurs og
gjennomføring blir evaluert på selvstendige plattformer.
Dagens treningsdukker for publikumsmarkedet har stort fokus på HLR-trening. De gir lite realistisk
trening på vurdering av skader eller sykdom som inkluderer pusteproblemer eller ufri luftvei. Vi må
forvente at det kommer bedre og rimeligere dukker som kan ivareta disse læringsmomentene. Man
vil også kunne se løsninger som kombinerer VR og dukker.
Simulering er vektlagt som læringsmetode i helsevesenet,12 for publikum og førstehjelp kan det ha en
rolle i å øve teamarbeid (f.eks. kommunikasjon mellom innringer og 113).

Nasjonalt register over førstehjelpstrening
En fornuftig oppfølging av målsetting om «Livslang læring i førstehjelp» for alle grupper i samfunnet,
bør støttes gjennom en registrering. En slik løsning bør også støtte kurs og trening som er
obligatorisk i jobb og skole. Det bør vurderes hvordan en slik løsning best kan gjennomføres.

Formidling
Alle skal kunne førstehjelp. For å oppnå det bør alle eksponeres for viktige budskap over tid. Derfor
bør det utvikles en kommunikasjonsstrategi som legger føringer for informasjonsarbeidet.29
Det er viktig å planlegge og implementere strategisk forankrede kommunikasjonstiltak basert på
helsefaglige anbefalinger.
Avsender-rollen er blant det som må avklares i kommunikasjonsstrategien. Dersom den er utydelig
over tid svekkes budskapet. Avklaring rundt dette sikrer troverdighet, relevans og gjenkjennelighet.
Kommunikasjonen bør ideelt sett tilrettelegges som «integrert kommunikasjon». Det betyr å
formidle budskap gjennom både eide (sosiale medier), kjøpte (annonseplass i radio, TV, nett og print)
og fortjente flater (redaksjonell omtalte), noen ganger alle tre flatene samtidig.
Tradisjonell annonsering er veldig kostbart. Gjennom sosiale medier kan man skreddersy budskap og
treffe målgrupper presist og effektivt (alder, etnisitet, bosted osv.) til en lavere kostnad. Redaksjonell
omtale er også sentralt fordi den har høy troverdighet og bred distribusjon.
Gjennom pro-aktivt kommunikasjonsarbeid i «Sammen redder vi liv»-dugnaden, hvor redaksjonell
dekning har vært en viktig del av strategien, har man erfart at riksdekkende medier er interesserte i å
publisere saker relatert til førstehjelp. Det handler om å presentere relevante historier og samtidig
innfri de øvrige redaksjonelle kriteriene (fakta, tilgang på eksperter og case, tilby gode
bildemuligheter osv.).
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Kommunikasjonsarbeid bør inneholde planer for å formidle:




Ny kunnskap: eksempelvis nye retningslinjer for førstehjelp
Hastemeldinger: eksempelvis raske endringer pga. smittesituasjon
Slå ned på feilinformasjon («fake news»): eksempelvis nye metoder som mangler
dokumentasjon

Det bør engasjeres kompetanse og settes av ressurser til kommunikasjonsarbeid slik at arbeidet kan
forankres i fagmiljøene og holde høy kvalitet.
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Vedlegg 1: Mandat

BAKGRUNN

Den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv ble lansert
i 2017 som et samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillige
organisasjoner og privat næringsliv, og som et svar på spørsmålet om
hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres
(ref. NOU 2015:17 Først og fremst). På oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet ble det utarbeidet en strategi for en nasjonal
førstehjelpssatsning som beskriver hovedlinjene i dugnaden, der
Helsedirektoratet har ansvaret for å lede arbeidet med oppfølgingen.
Førstehjelpsdugnaden varer ut 2022 og det arbeides for en fortsatt
førstehjelpssatsing i tiden etter dugnadens avslutning.
I Fagrådsmøtet 28. mai 2021, sak 07-2021 ble det spørsmålet om
behov for en ny oppdatert strategi løftet. «Helsedirektoratet
vurderer at det er behov for å gjennomgå strategien med særlig
søkelys på å hente ut potensiale for de store gruppene, eks eldre.»
Utarbeidelse av strategi for tiden etter dugnaden fikk støtte i
Fagrådet.
Konklusjon fra møtet var at Helsedirektoratet ber Fagrådet utarbeide
utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi etter dugnaden. Denne vil
baseres på erfaringene fra de 5 årene i dugnaden og oppdatert
kunnskap og ta utgangspunkt i det generelle. Arbeidet starter opp
høsten 2021, og endelig strategi vedtas av Helsedirektoratet. De
overordnede linjene kan inkluderes som innspill til statsbudsjettet
2023. I utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi kan dette utdypes og
spesifiseres.

FORMÅL

Metoder, omfang og varighet av opplæring bør sees spesifikt på, med
bruk av digitalopplæring og fysisk trening." (lenke til referat fra
møtet)
En nasjonal førstehjelpsstrategi etter dugnaden skal være en plan for
hva som skal gjøres for å sikre varighet og forsterke arbeidet med
førstehjelp etter dugnadens slutt. Strategiplanen skal fungere som et
kart som viser retningen for den samlede førstehjelpsinnsatsen i
årene som kommer og løfter fram områder som bør prioriteres.
Hvem er planen til for?
En fortsatt nasjonal organisering av førstehjelpsinnsats fordrer
samhandling på tvers av sektorer med ulike aktører involvert. Frivillige
organisasjoner står sentralt, sammen med offentlige tjenester, privat
næringsliv og myndigheter. Strategien skal vise retning for aktører
som bidrar inn i den samlede nasjonale førstehjelpsinnsatsen og vil,
sammen med evt. føringer fra Storting og departement, ligge til grunn
for det offentlige sine prioriteringer og bruk av ressurser innenfor de
til enhver tid gjeldende rammer.
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Hvor langt tidsperspektiv har planen? Forslag til tidsramme: 2023 –
2030. Varighet på planen vil løftes fram for diskusjon.

FØRINGER OG
INNSPILL TIL
FAGRÅDETS
ARBEID MED
STRATEGI

Hvem har det overordnede ansvaret for at planen blir fulgt opp?
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for at strategien blir
fulgt opp.
Leveranse: Fagrådet skal med utgangspunkt i sitt mandat gi råd om
faglige prioriteringer som skal ligge til grunn for en revidert nasjonal
førstehjelpsstrategi.







ANNEN NYTTIG
INFORMASJON

Fagrådet kan ta utgangspunkt i gjeldende strategi å vurdere
mål, herunder hvilke akuttmedisinske tilstander som
omfattes, satsningsområder, innsatsområder og målgrupper.
Fagrådet bes se særskilt på hvordan hente ut potensiale for
de store gruppene, f. eks eldre.
Fagrådet bes gi råd om virkemiddelbruk, herunder finansielle,
juridiske, pedagogiske og organisatoriske.
Fagrådet bes om å se spesifikt på metoder, omfang og
varighet av opplæring, med brukt av digitalopplæring og
fysisk trening.
Fagrådet bør skissere forslag til informasjonsarbeid i
førstehjelpsarbeidet, spesielt rettet mot publikum.
Fagrådet bes vurdere behov for forskning, evaluering og
kvalitetsforbedring i ny strategiperiode.

Erfaringene fra de 5 årene i dugnaden og oppdatert kunnskap bør
legges til grunn.
Ansvar: Arbeidet eies av avdeling akuttmedisin og beredskap i
Helsedirektoratet.
Tidsramme: Arbeidet starter opp høsten 2021. De overordnede
linjene kan inkluderes som innspill til statsbudsjettet 2023.
Et utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi skal foreligge innen
utgangen av mars 2022. Utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi
sendes på høring til relevante instanser før endelig
førstehjelpsstrategi vedtas av Helsedirektoratet.
Involvering: Forankring og eierskap er viktige stikkord i prosessen og
Helsedirektoratet vil involvere andre relevante aktører i
strategiarbeidet, eks frivillige organisasjoner, aktører i arbeidslivet,
andre myndighetsorganisasjoner mv. Brukermedvirkning vil også
benyttes.
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Vedlegg 2: Sentrale aktører
En oversikt over noen sentrale aktører innen førstehjelp i Norge. Listen er ikke utfyllende.

Offentlige institusjoner
Helse- og omsorgsdepartementet: Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret
for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
Helsedirektoratet: Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og
målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal de gjøre med
utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at de skal være en faglig
rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har
Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. De er underlagt Helse- og
omsorgsdepartementet.
Folkehelseinstituttet: Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale
helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Instituttets samfunnsoppdrag er å
produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode
helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar instituttet til bedre helse i Norge og globalt.
Folkehelseinstituttet arbeider faglig uavhengig og bygger på verdiene faglig solid, nyskapende, åpen,
respektfull og samarbeidende.
Helseforetakene: Helseforetakene er en samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og
helseforetak (HF), som ble opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra
fylkeskommunene i 2002.30
Nødmeldetjenesten: Medisinsk nødmeldetjeneste er et landsdekkende system for
kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten. Tjenesten består av akuttmedisinske
kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) og legevaktsentraler. Nødmeldetjenesten utgjør
kommunikasjonsberedskapen i helsetjenesten og sikrer befolkningen direkte kontakt med medisinsk
fagkyndige ved behov for øyeblikkelig hjelp. Systemet tar dessuten hånd om kontakten mellom
sykehus og helsepersonell i oppdrag utenfor sykehus.31

Kompetansesentre og -tjenester
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM): Helsedepartementet etablerte i 2004
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). De skal bidra til at legevaktfeltet følger den
nødvendige faglige og organisatoriske utvikling, og medvirke til nasjonalt forbedringsarbeid og god
kvalitet i tjenesten.32
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS): Er en offentlig
kompetansetjeneste som er organisert som en del av Oslo universitetssykehus HF. Tjenesten
arbeider med førstehjelp og akuttmedisin utenfor sykehus. Brukere av tjenesten er alle typer
helsepersonell i akuttmedisin, beredskap, akutt- og førstehjelpere og offentlige helsemyndigheter,
helseforetak og kommuner.33
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) ble opprettet i 2013 med mål om å
koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt. Tjenesten jobber gjennom et nettverk av
traumekoordinatorer og traumeansvarlige leger. Ansvarsområdet spenner fra førstehjelp til ferdig
rehabilitering.
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Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap (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.34
Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS): RAKOS bidrar gjennom
kompetanseutvikling og forskning til større samordning, faglig utvikling og samarbeid innen
fagområdene ambulanse, luftambulanse, beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen.
RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.35 RAKOS er prosjektleder for
oppfølging av førstehjelpere.6

Frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner utgjør en sosial arena som består av organisasjoner og aktiviteter som
deltakerne er med på å skape selv. Frivillige organisasjoner løser samfunnsoppgaver med verdier som
er viktige alternativ til det offentlige og kommersielle tilbudet. De har også en historisk rolle i å
avdekke behov og utvikle nye løsninger. De spiller en samfunnsrolle gjennom å være kanal for
deltakelse i politikkutforming, styrking av sivile rettigheter og utvikling av normer og verdier når
samfunnet endrer seg.17
Norsk førstehjelpsråd: Norsk førstehjelpsråd er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner
innenfor frivillighet, offentlig og privat virksomhet som alle har interesse for, eller oppgaver innen,
opplæring og utøvelse av førstehjelp. De arbeider for en enhetlig førstehjelpsopplæring, og
stimulerer og bidrar til at en størst mulig andel av vår befolkning får opplæring i førstehjelp. Norsk
førstehjelpsråd er et samarbeidsorgan når det gjelder standardisering av førstehjelpsopplæring med
hensyn til faglig innhold, undervisningsteknikk, metodikk og undervisningsmateriell.
Norsk resuscitasjonsråd: Har siden 1991 fastsatt og forvaltet faglige norske retningslinjer innen
gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne, på vegne av European Resuscitation Council. Selv om
gjenoppliving omfatter flere medisinske og/eller kirurgiske tiltak har NRR i hovedsak hatt fokus på
behandling av hjertestans. Fram til Sammen redder vi liv ble startet i 2017, var det i hovedsak NRR
som påtok seg arbeidet med å utvikle og forvalte de nasjonale retningslinjene for gjenoppliving. NRR
består av et styre av både utnevnte representanter fra Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk
Barnelegeforening og Norsk Cardiologisk Selskap, samt styremedlemmer valgt på generalforsamling
(Landsmøte) og fra andre organisasjoner.
Instruktører og fasilitatorer: Instruktører er personer som underviser i førstehjelp, og har ofte en
grunnopplæring som beskrives av organisasjonen. Fasilitatorer er personer som leder simuleringer og
debrifinger, og som er opplært i 3-dagers train-the-trainer-kurs.36 Overgangen kan være glidende.
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Vedlegg 3: Førstehjelp hos eldre
NKLM har utarbeidet en rapport om eldre i den akuttmedisinske kjeden.23 Førstehjelp inkluderer å
gjenkjenne symptomer, tegn og faresignaler og vurdere og prioritere behovet for helsehjelp. Vi
trekker her fram forhold hos eldre som har betydning for førstehjelpen til denne aldersgruppen:

Annen sykdomspresentasjon – Eldres måte å fremvise akutt sykdom og skade på avviker ofte
fra yngre voksne


Eldre mangler ofte de organrettede symptomene på akutte tilstander som ellers regnes som
typiske. Dette medfører forsinkelser i diagnostikk og behandling, med dårligere prognose
som resultat,37-41 eksempler:
o 1 av 3 eldre har ikke brystsmerter ved hjerteinfarkt
o 2 av 5 eldre har ikke feber ved infeksjon



Ofte vil det første tegnet på akutt sykdom hos eldre, uansett tilstand, bare være en svekket
evne til å klare seg selv i dagliglivet (akutt funksjonssvikt). Befolkningen bør opplæres til å
reagere på endring hos eldre slik de er opplært til å alarmeres/tenke sykdom hos barn ved
endret allmenntilstand. Noen presentasjonsformer av akutt funksjonssvikt er særlig viktige å
øke bevissthet om:
o

Akutt forvirring (=delirium) er en vanlig og alvorlig tilstand. Kan feiltolkes som
demens, men demens kommer aldri akutt; ved akutt forvirring skal man søke lege. Et
bredt spekter av potensielt alvorlige tilstander kan være utløsende årsak(er).

o

Fall fra egen høyde er vanlig blant eldre, og ofte ligger det akutt sykdom bak. Dette
er også vanligste årsak til bruddskader hos eldre. Bør alltid undersøkes av lege.



Akutt funksjonssvikt, herunder fall/økt falltendens og akutt forvirring, kan ha en rekke ulike
årsaker; vanligste: Infeksjoner, hjerteinfarkt og andre hjerte-kar-sykdommer, lungeemboli,
anemi, nyresvikt, elektrolyttforstyrrelser, hjerneslag, skader og legemiddelbivirkninger.42



Symptomer på akutt sykdom kommer ofte fra organsystemer som er svekket fra før,
eksempler: En som er litt glemsk blir mer glemsk/forvirret, og en som til vanlig har en ustødig
gange faller.



Sykdom i den eldre pasientgruppen debuterer ofte mindre akutt enn hos yngre.

Sykdomspresentasjonen hos eldre fører til at vi har utfordringer med å prioritere og håndtere
dem riktig ved hjelp av de systemene vi bruker i helsetjenesten i dag:
 Gjennom analyser av norske registerdata som inngår i rapporten fant de at ved økende alder
økte andelen henvendelser som ble klassifisert som allmenne og uspesifikke, og at disse
henvendelsene i stor grad ble avsluttet med råd til pasienten/pårørende per telefon (fikk
konsultasjon på legevakt eller sykebesøk).
 Flere studier har vist at eldre har økt risiko for å bli undertriagert.43,44
 En nylig publisert studie fra Nederland demonstrerte at eldre pasienter oftest ble plassert i
kategorien «unwell adult» når triagert med Manchester triage system (MTS). Etter «major
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trauma» hadde pasienter kategorisert som «unwell adult» høyest 30-dagers mortalitet av
alle MTS-kategorier, se figur 2 i referansen.45

Dårligere toleranse for påkjenninger – store konsekvenser





Eldre, særlig skrøpelige eldre, har større risiko for komplikasjoner ved akutt sykdom og
skade. Er mer sårbare for å utvikle alvorlig forløp, bruker lengre tid på å hente seg inn igjen.42
Man bør derfor ha lavere terskel for å kontakte lege.
Lav-energi-traumer hos eldre kan gi store skader.46
Ved å få behandling tidlig i forløpet av akutt sykdom/skade reduserer man sjansene for et
langtrukkent forløp og for varig nedsatt funksjonsnivå.

Andre faktorer




Akutt sykdom og skade rammer eldre oftere enn yngre, og det ses høyere dødelighet hos
eldre.
Pasientens alder i seg selv er ikke viktigste prognostiske faktor ved akutte tilstander, snarere
helsetilstand og funksjonsnivå (dvs. grad av skrøpelighet) før det aktuelle.
Når pasienten er eldre er det ofte pårørende som tar kontakt med helsetjenesten. Pårørende
er i en unik posisjon til å fange opp sykdom hos sine nære, fordi de kjenner utgangspunktet.
Valide opplysninger om pasientens sykdomsforløp, tidligere sykdommer og funksjon forut for
det aktuelle er avgjørende for den videre helsehjelp.
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