
     

   

Referat 

Nettverksmøte – AMK, Teams 28.04.21 

Tilstede: 

Thomas W. Lindner   Fride Kirkebø 

Brita Berg    Lars Myrmel 

Åge S. Vølstad    Anne Marie Øvstebø 

Tone Alfsvåg Engelsen   Anne Karoline Tyssøy Pedersen 

Helene Lund    Sigstein Rasmussen 

Jan Arvid Grimsrud   Sveinar Rødne 

Gunhild Fjeld    Conrad Arnfinn Bjørshol 

Hege Kristin Kjærvoll   Irene Kolnes 

Åge Carl Jensen    Øyvind Østerås 

Anne Friis Thommassen(ref)  Greger Stokke Jacobsen 

Panchakulasingam Kandiah  Bjørn Morten Øen 

Lena A. Heimvik 

    

 

 

1. Info fra RAKOS v/Thomas Lindner 
- Kontaktperson i alle 4 foretak opprettet.    

- Kjøreskole i HV: Anbefalt at kompetanse og kjøreopplæring samles på et sted i Helse V. 

  Helse B har på høring forslag om de kan drive kjøreskole for hele HV 

- Enhetlig system for AHLR opplæring i HV – Mandat på ½ års vikariat innehas av Eirik Illguth. 

Dokument ferdig til  høring etter sommer med anbefaling til fremtidig opplæring? 

- RAKOS websiden oppdateres jevnlig med informasjon og oppdatering av pågående 

prosjekter og nyheter.  

 

PowerPoint vedlagt referat. 
 

2. Oppfølging førstehjelpere v/Anna Marie Øvstebø 

Presentasjon av prosjektet, status og erfaringer. 

Har nylig fått tillatelse til å gi tilbud til førstehjelpere fra hele landet. 

Har påbegynt samarbeid med Sykehuset Innlandet som er i oppstartsfasen.  

Ønskelig at det skal kunne gis tilbud lokalt i hele landet. 

 

Andre foretak kan få tilsendt visittkort fra RAKOS og henvise lokale førstehjelpere til 



     

   

RAKOS SUS dersom det ikke er mulig å ha eget opplegg lokalt. 

 
Ved interesse for nærmere info angående prosjektet kan Anna Marie kontaktes på epost: 

anna.marie.moe.ovstebo@sus.no 

 

PowerPoint vedlagt referat. 

 

3. AMK SIM  v/Gunhild Fjeld 

Presentasjon av AMK SIM og status på prosjektet. 

Simulator i en tidlig utgave allerede tatt i bruk på AMK kurs i februar 2021. 

Godkjenning av bruk av lydlogger mottatt 8.april og det jobbes med å overføre disse. 

100 000 lydlogger skal overføres for videre bruk og utvikling av simulator. 

 

PowerPoint vedlagt referat. 

 

 

4. Situasjonsforståelse ved OHCA v/Hege Kristin Kjærvoll 
Presentasjon av situasjonsforståelse for hjertestans utenfor sykehus. 

Rask igangsetting HLR og DHLR essensielt for økt overlevelse. 

Publikum representerer den første og viktigste delen i kjeden og den som har størst 

påvirkning på overlevelsesprosent. 

Norge i verdenstoppen på opplæring og utførelse av HLR, men allikevel viser tall fra Oslo at 

kun ca 13% setter i gang med HLR før de ringer AMK. 

Det vil bli utarbeidet og publisert 3 artikler i forbindelse med Situasjonsforståelse for 

hjertestans.    

 

PowerPoint vedlagt referat. 
 

 

 

5. AMK IKT prosjekt v/Bjarne Vikenes 

Presentasjon av AMK IKT prosjekt:  Ny AMK løsning. 

Eksisterende IT og kommunikasjonsverktøy skal skiftes ut.  

Arbeides med å få på plass en nasjonal AMK løsning med ett nasjonalt servermiljø for 

alle 4 RHF. HV er lead i prosjektet. Dette skal være en robust teknisk plattform. 

Prosjektet er i implementeringsfasen og på vei inn i utviklingsfasen.  

 

PowerPoint vedlagt referat. 

 

 

6. Eventuelt 

N/A 

 



     

   

 


