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          17. august 2022 

 

Høring – utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi 

 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt 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. Førstehjelpsdugnaden fortsetter ut 2022. 

 

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, og 

den skisserer sentrale målgrupper og virkemidler for å få dette til. 

En ny nasjonal førstehjelpsstrategi viser retningen for den samlede førstehjelpsinnsatsen i 

årene som kommer og løfter fram områder som bør prioriteres. 

Helsedirektoratet ber om innspill til strategiens foreslåtte innsatsområder og tiltak. 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at høringsutkastet gir en grundig 

gjennomgang, med riktig oppmerksomhet på de åpenbare endringer som har vært gjennom de 

siste årene. Spesielt med tanke på kommunikasjonsformer, kommunikasjonsmuligheter og 

teknologiske endringer. I tillegg er det et meget bra avsnitt av hva som spesielt kjennetegner 

sykdom hos eldre mennesker. Dette kunne med fordel vært enda mer utfyllende. Vedlegget om 

akutt funksjonssvikt hos eldre viser at man der er i ferd med å få synliggjort problemstillingen 

og gi den et innhold som kan gjøre en forskjell. Det burde også gjelde for andre 

nedkjørte/sårbare pasienter, for eksempel får slitne rusavhengige får samme sykdomsbilde og 

kan lett bli oversett på samme måte som de skrøpelig eldre kan.  
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Rapporten er ikke tilsvarende god når det gjelder psykiske kriser. Psykiatri og rus er ikke bare 

vanskelig å håndtere i akuttkjeden, men også et område med mange uheldige hendelser og 

dødsfall. Det står i utkastet at man ønsker å gripe fatt i psykiske kriser, men bortsett fra en kort 

omtale av selvmordsforebyggende arbeid er det lite bakgrunn og faglig innhold. Akutt 

psykose, vold og overdose/forgiftninger er ikke nevnt. Det er heller ikke omtalt hva som skal 

til for å få inkludert akuttpsykiatri i strategien – f.eks. må man sikre riktig kompetanse i det 

foreslåtte rådet. Her bør man ta et valg – enten ta problemstillingen på alvor, eller la den ligge 

til et annet initiativ. 

 

Omtalen av kursing i "akutt i førstehjelp" er litt uklar, spesielt med tanke på hvem som egentlig 

skal drive dette fremover; er det offentlige kampanjer eller private aktører? Det er også uklart 

hvilket innhold det skal være i denne type kursing.  

 

Listen over tidskritiske tilstander (hjertestans, hjerteinfarkt, hjerneslag, skader og psykiske 

kriser og akutt funksjonssvikt hos eldre) er betimelig, men det er symptomene og ikke 

tilstanden eller diagnosen helsepersonellet eller lekpersonen observerer i en akuttmedisinsk 

situasjon. En førstehjelpsstrategi bør derfor orienteres mot hvilke symptomer som bør føre til 

rask reaksjon fra omgivelsene eller pasienten selv, så som bevisstløs/ikke kontaktbar person, 

akutt pustebesvær, akutte brystsmerter, akutt oppståtte nevrologiske utfall. Dette kommer godt 

fram i beskrivelsen av deltakerne i akuttkjeden: ‘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.’ (s. 4) I tillegg presiseres 

det vedrørende faglige prinsipper: ’Selv om strategien spesielt omhandler noen tilstander og 

hendelser, vil fokuset for publikum være å oppdage tegnene på alvorlig tilstand.’ (s. 9) NFA 

mener disse tegnene bør være hovedfokuset for strategien. Oppmerksomheten på enkelte 

tidskritiske tilstander er beskrevet som tilsiktet, med tanke om at dette vil bedre evne til å 

oppdage og kontakte medisinsk nødmeldetjeneste også ved andre alvorlige tilstander. Det 

etterlyses dokumentasjon på en slik overføringseffekt da det er viktig at befolkningen får 

kunnskap på en måte som gir trygghet for å undersøke, melde fra og utføre førstehjelp ved 

flere typer akuttmedisinske tilstander enn den korte listen det er fokusert på. 

 

Med det for å øye å utvide områder for befolkningens førstehjelpskompetanse er listen over 

mulige nye arenaer for formidling av førstehjelp et godt bidrag: 
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• oppdage tegn på alvorlig sykdom  

• særlige risikogrupper  

• pasientgrupper og pårørende  

• oppdage akutt funksjonssvikt i ulike aldersgrupper, spesielt hos eldre. (s. 14) 

 

Fra et legevaktsperspektiv, er det bemerkelsesverdig lite omtalt den helt avgjørende betydning 

legevaktsentralene har i den akuttmedisinske kjede. 

LV-sentralene mottar mengder av anrop fra publikum ved akutte hendelser, samt at 

legevaktene er det vanligste "neste steg" for å avklare mange akuttmedisinske tilstander. Det 

later til å være et hovedfokus rettet mot AMK-sentralene.  

LV-sentralene bør stå beskrevet blant deltakerne i akuttkjeden under medisinsk 

nødmeldetjeneste på side 4 og i beskrivelsen av innholdet i førstehjelpen på side 5. Begrepet 

medisinsk nødmeldetjeneste brukes vekselvis kun om AMK og om både AMK og 

legevaktssentral. Begge instansene bør omtales eksplisitt og med konsekvent begrepsbruk. I 

tillegg bør det presiseres i dokumentet og i strategien i hvilke situasjoner det er hensiktsmessig 

å ringe hver av dem. 

 

NFA støtter forslaget om å opprette et nasjonalt fagråd for førstehjelp og at nye metoder som 

innføres bør være forskningsbaserte og kvalitetssikrede. Vi vil presisere at forskning bør 

omfatte alle typer akutte alvorlige tilstander og ikke bare de som omtales som fokus for 

strategien, slik at man har bedre grunnlag for å vite om et slikt fokus har hatt effekt på 

førstehjelpen også ved andre alvorlige tilstander. 

 

I omtalen av innovasjon og teknologi står det at ny bruk av teknologi i helsesektoren har vist 

seg effektiv i mange sammenhenger og det presiseres at det er viktig at ny teknologi integreres 

godt med eksisterende systemer. NFA er positiv til innføring av ny teknologi der denne er 

hensiktsmessig. I omtalen, utviklingen og håndteringen av ny teknologi er det også viktig at 

mulige uheldige effekter, spesielt for sårbare grupper, kartlegges og tas hensyn til i 

innovasjonsprosessen. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Marte Kvittum Tangen     Katrina Tibballs    

leder        styremedlem   

  


