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KoKoms 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



Våre oppgaver
• 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, samarbeidspartnere 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 



Faglig referansegruppe
• Steinar Olsen, HD
• Hans Kr Madsen, DSB
• Jan Erik Nilsen, NAKOS
• Tone Slåke, NKT-Traumatologi
• Helen Brandstorp, NSDM
• Siri-Linn Schmidt Fotland, 

NKLM

• Atle Utkilen, Landsforeningen for 
pårørende innen psykisk helse

• Marita Lysstad Bjerke, Landsforeningen 
for hjerte- lungesyke (LHL)

• Arild Østergaard, HSØ
• Steinar Bjørås, HM
• Geir Sverre Braut, HV
• Svein Arne Monsen, HN (leder)
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Identifisere tiltak for rask identifisering av 
tidskritiske akuttmedisinske tilstander 

Identifisere tiltak for effektiv veiledning og hjelp 
til publikum 

Foreslå forbedrede arbeidsprosesser i 113-
sentralene

Analysere effektene av nye og endrede 
arbeidsprosesser 

Vurdere effektene av teknologiske hjelpemidler

Prøve ut metoder for opplæring og 
vedlikeholdstrening

ü Hjertestans 
ü Hjerteinfarkt 
ü Hjerneslag  
ü Akutte skader

Øke overlevelsen og redusere 
varige funksjonstap ved 
hjertestans og andre 
tidskritiske akuttmedisinske 
tilstander utenfor sykehus

Delprosjekt 113 i 
Sammen redder vi liv





Hva er utfordringene i nødmeldetjenesten?

• Tidspress:  Det kan handle om liv og død!
• Mangelfulle opplysninger
• Komplekse og dynamiske situasjoner
• Behov for optimal team-koordinering
• Varierende erfaring blant operatører

• Kommunikasjon og forståelse av den aktuelle situasjonen er to 
kjerneelementer

• Øver vi teamene for de oppgavene som de forutsettes å kunne håndtere?



NOU 2015:17 Først og fremst
«AMK-sentralene må rustes opp for faglig å møte fremtidens 
helsetjeneste. 

Fagområder som kommunikasjon, språk, krisepsykologi, logistikk og 
teknologi er områder det synes å være lite oppmerksomhet mot.»



HOD 2016: Sentrale elementer vedrørende 
organisering av AMK-sentralene

«Fagområder som kommunikasjon, operativ psykologi, språk, 
prioriteringskompetanse og logistikk har vært viet lite oppmerksomhet 
nasjonalt og i de lokale systemene for opplæring av personell til 
nødmeldetjenesten. 

Det er et behov for å tydeliggjøre faglige krav til tjenesten, styrke 
kompetansen i AMK og LVS, samt utvikle bedre metoder for rekruttering og 
seleksjon av personell til tjenesteområdet.»



Noen kompetanseområder

Medisinsk kunnskap

Tekniske ferdigheterSystem-kunnskap

Geografi-
kunnskaper

Ikke-tekniske
ferdigheter



Non-technical skills (NTS)

• Oversikt og situasjonsforståelse
• Prioritering og fordeling av oppgaver
• Ledelse og teamkoordinering, både i og

mellom sentraler, og på åsted før hjelp
kommer frem

• Mobilisering av tilgjengelige ressuser til
rett tid

• Monitorering av situasjonen og fremdrift
• Evne til å tenke fremover og å planlegge
• Korrekt og relevant kommunikasjon



Hva har KoKom utarbeidet tidligere?
Seks moduler:
• Lover og regler – normerende 

dokumenter
• Ansvar og oppgaver
• Kommunikasjon med innringer
• IKT i sentralen
• Etikk og kultur
• Koordinering og flight-following av 

luftambulansehelikopter



16 AMK-sentraler

98 LV-sentraler KoKom

Eksterne samarbeidsparter

Revisjon av kompetanseplan
for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger

Tidsplan:

Revidert innen
årskiftet 2020/21

Myndighetskrav – lover, forskrifter, nasjonale instrukser og direktiv
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Nasjonal fellesmodul for LVS og AMK

Nasjonal fellesmodul 
AMK

Regional modul AMK

Lokal modul 
AMK Lokal modul 

LVS

Nasjonal fellesmodul for 11x

Ny modulstruktur???

Nasjonal fellesmodul 
LVS



Hente tema fra fagområder som…
(ikke uttømmende og tilfeldig listet opp)

• Kommunikasjon, samarbeid og ledelse, operativ psykologi
• Teknologi i NN  og AMK-IKT
• Samvirke AMK – LVS, AMK LA og 110 & 112
• Samvirke i AMK og innad mot fagmiljøene i sykehusene
• Indeks og tilsvarende
• Beredskapssituasjoner
• Kvalitetsarbeid

• Basert på dette, egen plan for resertifisering



Mål for kompetansesystemet

• Mer oppmerksomhet mot kommunikasjon, operativ psykologi, språk, 
prioriteringskompetanse og logistikk i opplæringssystemet

• Tydeligere faglige krav til kompetansen i AMK og LVS, samt bedre metoder 
for rekruttering og seleksjon av personell

• Det skal utvikles standardiserte opplegg for relevant kompetanseutvikling, 
herunder retningslinjer for opplæring, sertifisering og resertifisering

• Kompetanse for ressurskoordinatorer må få økt fokus



Prosess
• Involvere fagmiljøene i AMK & LVS i alle helseregioner, via både         

R-AMK og de lokale AMK-distrikt

• Kartlegge eksisterende system: Lære av hverandre

• Hente kunnskap fra relevante fagmiljø (f.eks. operativ psykologi)

• Bred høring av forslag

• Mål: 

Nasjonale fornuftige retningslinjer som fagmiljøene føler eierskap til




