
Sammen redder vi liv 
- en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre 

akuttmedisinske tilstander i Norge  

https://youtu.be/1MfL4n-BaMs
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• Hvert år rammes mer enn 11 000 mennesker i Norge  av 
hjerneslag.  

 

• Årlig dør mer enn 3000  personer av hjerneslag   
 

• Tidlig diagnostikk og behandling redder liv og begrenser 
varig funksjonstap   
 

• Pasientforsinkelse er en viktig årsak til  forsinket 
diagnostikk og behandling  
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• Akutt hjerteinfarkt rammer årlig mer enn 
12 000 nordmenn.  

 

• Årlig dør mer enn 4500  personer av 
iskemisk hjertesykdom  

 

• Tidlig identifisering og behandling redder 
liv og begrenser varig hjertesvikt  

 

• Diffuse symptomer hos eldre og kvinner 
er årsak til forsinket diagnostikk og 
behandling 
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• Årlig dør 2 500 personer av skader 
i Norge.   

 

• Skader er den hyppigste dødsårsak 
i befolkningen under 35-40 år.  

 

• Enkle livreddende førstehjelps-
tiltak på skadested  betyr mye for  
overlevelse og følgetilstander.  
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• Plutselig hjertestans rammer mer enn 
3000 personer hvert år i Norge.  

 
• Norge har i mange år vært 

verdensledende på overlevelse etter 
hjertestans 
 

• I 2014 ble det reddet rundt 200 flere 
liv i Danmark enn i Norge.  

  
 

 



Hvorfor 

• 2 av 3 hjertestans er bevitnet 

 

• Median responstid  for ambulanse ved 
hjertestans er  9 minutter  

 

• Sjansen for å overleve hjertestans øker 3-
4 ganger ved tidlig varsling av 113 og god 
HLR med veiledning fra 113 

 

• Sjansene øker ytterligere dersom 
publikum også bruker tilgjengelige 
hjertestarter før ambulansen kommer. 
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Kilde: Årsrapport 2015 Norsk hjertestansregister 

Mulighetsrommet 
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• 6 av 10 nordmenn sier at de ikke er 
trygge på å utføre førstehjelp   

 

• Av disse svarer: 

– 8 av 10 at de er redde for å gjøre 
vondt verre  

– 5 av 10 er usikre på hva de skal 
gjøre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Respons analyse 



Tradisjonell tilnærming 
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Foto:  
Ambulanseforum 
Teknisk ukeblad 
Luftambulanse.no 
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Foto:  
Ambulanseforum 
Teknisk ukeblad 
Luftambulanse.no 



Innsats og effekt 
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100 % 



Hovedsatsningsområder 
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• Mobilisere publikum som 
akuttmedisinsk ressurs 
 

• Optimalisere AMK-funksjonen 
 

• Supplere publikumsinnsats med 
akutthjelpere 
 

• Forenkle førstehjelpsbudskapet 
 

• Gjøre oppdatert førstehjelpskunnskap 
tilgjengelig for publikum 
 

• Ta bruk relevant teknologi 
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En nasjonal dugnad for å bedre 
overlevelse ved hjertestans og andre 
akuttmedisinske tilstander i Norge: 

– helsemyndigheter,  

– helsetjenesten,  

– ideelle og frivillige organisasjoner, 

– pasient- og brukerorganisasjoner  

– kommersielle aktører, m.fl.   
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• Helsedirektoratet initierer, 
tilrettelegger og koordinerer 

 

• Samarbeidende organisasjoner som 
medspillere, faglige rådgivere og 
prosjekteiere   

 

• Gjensidigestiftelsen som 
hovedsamarbeidspartner for 
finansiering av prosjektaktiviteter 

 

 



Budskap til publikum 
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• Tidlig varsling og enkle førstehjelpstiltak 
redder liv   

  
• Å lære seg livreddende førstehjelp er 

ikke vanskelig 
 

• Som førstehjelper kan man ikke gjøre 
noe galt  

 
• Som førstehjelper er du aldri er alene – 

du får alltid hjelp fra 113  
 

• Å yte førstehjelp handler om å bry seg 
 



Mobilisere publikum som akuttmedisinsk resurs     
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Forenklede læringsmål 
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Gjenkjenne:  
Publikum skal kvalifiseres til å kunne 
identifisere mulige tegn på tidskritiske 
sykdoms- og skadetilstander 

 
Varsle  
Publikum skal forstå betydningen av rask 
varsling av medisinsk nødnummer 113  for 
hjelp og veiledning  

 
Gi livreddende førstehjelp 
Publikum skal kvalifiseres til å gi livreddende 
førstehjelpstiltak frem til kvalifisert 
helsepersonell kan overta   



Optimalisere AMK-funksjonen 
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• Redusere tidstap for identifisering av 
tidskritiske sykdoms- og 
skadetilstander 

– Rask og presis posisjonering 

– Bedret utspørring 

 

• Øke kvaliteten på den veiledningen 
som gis fra 113 



Ta i bruk teknologiske hjelpemidler   
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• AML/App for posisjonering av 
innringer 

 

• App for HLR-monitorering/ 
videosamtale med 113 

 

• Nasjonalt hjertestarterregister 

       www.113.no  

http://www.113.no/


Akutthjelpere   

• Avklare oppgaver, ansvar, opplæring  og 
finansiering  av akutthjelpere 

 

• Identifisere aktuelle ressurser 

 

• Frivillige akutthjelpere 

 

• Profesjonelle akutthjelpere 
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Fremtidens utfordringsbilde for de 
prehospitale tjenestene 

Takk for meg  Takk for meg  

Bjørn Jamtli 
Prosjektkoordinator, Helsedirektoratet  
Bjorn.Jamtli@helsedir.no  

mailto:Bjorn.Jamtli@helsedir.no

