
2 år siden siste samling
Hva har skjedd?



Bakgrunnen for restrukturering av NFR

• NOU Først og fremst i 2015  Nasjonal førstehjelpsdugnad – Sammen redder vi liv
• Nye og flere aktører
• Behov for samkjøring av førstehjelpsområdet
• Behov for å se på hvilken rolle NFR skal ha og ta
• Førstehjelpen får mye fokus fra myndighetene

• Røde Kors sa opp avtalen om sekretariat for NFR
• Større krav til det faglige grunnlaget for førstehjelpen
• Utvikling innen læremetoder
• Begreper
• Endrede behov i samfunnet
• Behov for større kapasitet i den daglige driften



Tiltak

• Justering av vedtekter

• Treårig langtidsplan

• Årlig handlingsplan

• Midlertidig sekretariatsdrift

• Høringsinnspill til helse- og sosialutdanningene

• Fremtidig sekretariatsdrift:
• Oppdrag til Helse Sør-Øst RHF fra HOD om sekretariat for NFR  Oppdrag til 

OUS/NAKOS  Offentlig finansiering
• Oppdrag uten medfølgende midler  Ennå ikke mulighet for OUS/NAKOS å realisere 

oppdraget
• Mulighet for tettere tilknytning og påvirkning på tvers av NFR og akuttmedisinsk 

fagmiljø
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Virksomhetsplan

Visjon
Best mulig utbredelse av kunnskap og ferdigheter i førstehjelp for å øke 
overlevelsen ved alvorlig sykdom og skade, samt i størst mulig grad redusere 
rekonvalesenstid og øke funksjonsevne.

Virksomhetside
Å være et samarbeidsorgan for humanitære, private og offentlige 
virksomheter som har oppgaver innen faglig utvikling av-, opplæring i- og 
utøvelse av førstehjelp.

Verdigrunnlag
Førstehjelpsrådet skal være en frittstående, og politisk og byråkratisk 
uavhengig organisasjon.



Virksomhetsplan: Førstehjelpskompetanse 
basert på risiko
Den daglige risikoen

Beskrevet i strategidokumentet til “Sammen redder vi liv”. 

Fortløpende redigering.

Risiko for ekstraordinære hendelser

Risikoen for ekstraordinære hendelser som krever 
førstehjelpskompetanse antas å være økende. 

Klimaendringer, sikkerhetspolitisk situasjon, etc, vil kunne føre til økt 
sykdoms- og personskadepotensial.

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-redder-vi-liv-strategidokument


Medlemsorganisasjoner

• Ut: 

• Inn:



Faglig råd

Oppdrag til Faglig råd 

1. Bidra til følgende utdrag fra vedtektene: 
• Bidra til at førstehjelp blir prioritert i nasjonale 

retningslinjer 
• Bidra til å fastsette faglige normer for førstehjelpstiltak 

på grunnleggende nivåer 
• Anbefale standarder for opplæring i førstehjelp på 

grunnleggende nivåer 
• Arbeide for kvalitetssikring av førstehjelpsopplæringen 

på grunnleggende nivåer 

2. Oppdrag fra handlingsplan og langtidsplan 

3. Leder faglig råd representere Norsk 
Førstehjelpsråd i Fagrådet til Sammen redder vi 
liv (FSRL) 

4. Representere Norsk Førstehjelp i andre 
fagråd/tilsvarende på oppdrag fra styret 

5. Selvpålagte oppdrag etter godkjenning fra 
styret, eller ledergruppen 

6. Andre pålagte oppdrag fra styret 

Intensjon 

• Økt utbredelse av kunnskap og ferdigheter i 
førstehjelp, for å øke overlevelsen ved alvorlig 
sykdom og skade, samt unngå i størst mulig grad 
redusert rekonvalesenstid og funksjonsevne 

Mål 

• Deling av førstehjelpsfaglig- og instruktørfaglig 
informasjon på tvers av medlemsorganisasjonene 

• Representere medlemsorganisasjonene i FSRL og 
andre fagråd/tilsvarende 

• Tverrfaglig utvikling av førstehjelpfaglige 
retningslinjer og standarder, primært i rammen av 
FSRL, sekundært selvstendig eller gjennom andre 
fagråd/tilsvarende 

• Bidra til å holde det faglige innholdet i boka 
Førstehjelp og kursoppleggene NGF, NGFB og TGF 
oppdatert



Fagråd - Roller

Faglig råd

Organisasjon

Navn Asgeir Kvam Live Kummen Kari Lise Nylen Trond 
Nordseth

Stephen Sollid Jonas V. Hagen

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Repr. fra styret

Tilleggsfunksjon Repr. i 
fagrådet SRL

Vara til 
fagrådet SRL

Repr. i 
redaksjonsråd 
113.no



«Take home messages»

• Vi må ta inn over oss endringene i samfunnet: Organisering av førstehjelpen, 
endrede risikofaktorer, faglige endringer..

• …og Førstehjelpsrådet må tilpasse seg dette.

• Ett år i Norge: 300.000 mennesker behandles for skader og 2500 av disse dør, 
12.000 får hjerneslag, 12.000 får hjerteinfarkt, 3500 mennesker får hjertestans. 

• 113.no: Råd til voksne legfolk, livreddende førstehjelp.

• Nye retningslinjer innen akuttmedisinen må gjenspeiles i førstehjelpen.

• Vi må tilpasse oss målgruppen vi skal instruere.

• Voldsskader: Blødningskontroll, brystskader og nedkjøling.

• Behov for fokus på vannulykker

• Akutthjelper er på full vei inn

• Ny versjon av boka Førstehjelp kommer.





Ordet er fritt
Tilbakemelding til NFR om samlingen



Tilbakemeldinger
Vi sender ut tilbakemeldingsskjema i etterkant.

Vi trenger tilbakemeldinger for å gjøres samlingen best mulig!



Takk for nå
og god tur hjem!


