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Bakgrunn: 
Hvert år får omlag 4000 personer plutselig uventet hjertestans i Norge (1). Det er avgjørende 

for pasientene at noen umiddelbart ringer 113 og starter med hjerte- og lungeredning (HLR) 

(2). HLR har blitt undervist til hele befolkningen siden 1960. I Norge får 86% av 

hjertestanspasientene HLR av de som er tilstede (1), som er det høyeste tallet registrert i noe 

land i verden (3-6). 90% av all HLR blir igangsatt av 113-sentralen da det vanligvis er de som 

først forstår at pasienten har hjertestans (7).  

Nyere forskning viser at personer som opplever noen som får hjertestans eller som utfører 

HLR kan få store psykiske påkjenninger i ettertid (8). Det er sterke sanseinntrykk, usikkerhet 

rundt egen innsats, mangel på noen å snakke om hendelsen med, fortvilelse rundt et ukjent 

pasientutfall, og følelser av skyld og skam for å ikke ha gjort god nok førstehjelp (8).  

Som første i verden har RAKOS i HV startet i 2020 Oppfølging av førstehjelpere. Prosjektet er 

en  del i nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv (9).  

 

Dagens situasjon for prosjektet: 

 Oppfølgingstilbudet er til for personer som har vært til stede eller utført førstehjelp 

til en bevisstløs person. Dette vil typisk være hjertestanshendelser, men også 

alvorlige ulykker og andre alvorlige hendelser.  

 Hovedmålgruppen er voksene lekfolk, men også akutthjelpere og helsepersonell som 

utfører førstehjelp utenfor arbeidstiden kan benytte seg av tilbudet. 

 Tilbudet består av en gjennomgang av hendelsen sammen med erfarent 

helsepersonell. Førstehjelperen kan få svar på eventuelle spørsmål, støtte og hjelp til 

mestring. Dette kan bidra til  bl.a. å normalisere reaksjoner, redusere overdreven 

oppfattelse av eget ansvar og hjelp til å redusere grubling (10). 
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 Tilbudet er landsdekkende, men har foreløpig kun lokale kontorer i Stavanger 

 Vi ønsker å opprette lokale oppfølgingstilbud i resten av Helse Vest, deretter 

nasjonalt og internasjonalt.  

 I Helse Stavanger når vi ut til førstehjelpere ved at ambulansepersonell deler ut kort 

med informasjon om tilbudet til førstehjelpere de møter. AMK sender også ut 

tekstmelding med informasjon til aktuelle innringere. I tillegg har bl.a. relevante 

avdelinger på sykehuset, brann og redning og politi mottatt kort som kan deles ut til 

førstehjelpere som de møter.  

 Helse Fonna er allerede involvert i prosjektet. Ambulansepersonell deler ut 

informasjon om tilbudet og AMK sender ut tekstmeldinger til innringer på samme 

måte som i Helse Stavanger. Ambulansepersonell ved Oslo universitetssjukehus vil 

også i løpet av høsten 2021 begynne å dele ut kort til førstehjelpere med informasjon 

om tilbudet her ved RAKOS. 

 Sykehuset Innlandet starter med lokalt oppfølgingstilbud til førstehjelpere 

18.10.2021 i samarbeid med RAKOS, og vil delta i forskningen ledet av RAKOS.  

 Vi har hatt god mediedekning med en stor sak i Stavanger Aftenblad (02.01.21) samt 

NRK Rogaland og TV Vest mm.  I tillegg har vi hatt flere nyhetssaker rettet mot dem 

som møter førstehjelpere, og som kan hjelpe dem i kontakt med oss. Vi har i den 

forbindelse hatt nyhetssaker i Ambulanseforum, KoKom, Hjerteposten, Sykepleien, 

Brannmannen, www.113.no mm.  

 

 Oppfølging av førstehjelpere er etter det vi kjenner til det eneste tilbudet av sitt slag 

til førstehjelpere. Helse Vest blir derfor det første stedet i verden som oppretter et 

systematisk oppfølgingstilbud til førstehjelpere med forankring i det offentlige 

helsevesenet.  

 

 Selv om tilbudet har eksistert i under et år, har vi allerede fulgt opp mer enn 50 

førstehjelpere.  

 

 Per i dag finansieres prosjektet hovedsakelig av driftsmidler fra RAKOS, samt ekstern 

støtte fra Helsedirektoratet. Prosjektet har også fått tildelt midler fra Laerdal fondet 

og såkornmidler fra Helse Vest.  

 

 

 

 

http://www.113.no/
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Nødvendig framtidig utvikling: 
 

 Det finnes svært begrenset forskning på førstehjelpere, dette gir oss derfor 

muligheten til å starte nybrottsarbeid innen akuttmedisinsk forskning.  

 

 Målet er å utvikle og implementere et kvalitetssikret oppfølgingstilbud til 

førstehjelpere i Helse Vest, deretter nasjonalt og internasjonalt.  
 

 Vi vil gjennom forskning kartlegge opplevelsene til førstehjelpere, hvilke tiltak som 

bør inngå i Oppfølging av førstehjelpere, og hvordan opplevelsen kan bedres 

gjennom systematisk oppfølging fra helseforetakene. Vi vil også kartlegge hvordan 

oppfølgingstilbudet best kan implementeres.  

 

 Vi vil ta en nasjonal rolle for opplæring, oppdatering og påfyll i metode og 

kunnskapsbasert praksis for alle oppfølgere, dvs. dem som følger opp førstehjelpere.  

 

 Vi vil opprette et nasjonalt register, hvor oppfølgingssamtaler og variablene blir 

registret. Dette vil være grunnlag videre forskning. Resultater vil publiseres i 

internasjonale medisinske tidsskrifter og på konferanser.  

 

Forslag til vedtak: 

RAKOS får i oppdrag å implementere og gjennomføre oppgaver som beskrevet over. 
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