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Mandat	  NAKOS	  

Fra oppdragsbrevet 27 februar 2013: 
 

-  Hendelsen 22/7 viste at gjeldende planverk for organisering av 
større skadesteder (Redningshåndboken) ikke er oppdatert. 

-  Helsedirektoratet ønsker at det utarbeides et revidert planverk for 
helsetjenestens organisering av større skadesteder. 
Helsedirektoratet vil understreke betydningen av at dette arbeidet 
må organiseres tverretatlig med involvering av de ulike aktørene i 
redningstjenesten. 

 





Arbeidsform:	  

•  NAKOS har stått for prosjektledelse og 
sekretariatfunksjon. 

•  Arbeidsgruppe med omfattende prehospital og hospital 
akuttmedisinsk bakgrunn, samt fagmedisinske miljøer og 
ideelle organisasjoner. 

•  Referansegruppe fra det nasjonale akuttmedisinske 
miljøet og relevante nasjonale kompetansesentra. 



Arbeidsmetode:	  

•  Bygget videre på det tverretatlige arbeidet som var 
startet i januar 2011. 

•  Arbeidsgruppe har hatt 18 møter.  

•  Referansegruppe har hatt 2 møter (ca 40 deltakere) og 
dokumentet har vært på 2 «høringer» i forkant av 
møtene. 





Oppbygging	  

•  Del A inneholder den operative veilederen. 

•  Del B beskriver forankring, lover og forskrifter. 

•  Del C inneholder forslagene til kompetanse og       
    implementering av veilederen 

•  Vedlegg er ordliste og begrepsdefinisjoner 



Hva	  er	  nyI?	  

?	  



Veilederen	  bygger	  på	  følgende	  sentrale	  
elementer:	  
•  Nivå setting / omfang av hendelsen 
•  Strukturerte meldinger 
•  Fase inndeling 
•  Mål for innsatsen med tilhørende oppgaver og taktikk 
•  Ny modell for ledelse av Helsetjenestens innsats 
•  Fokus på utdanning, implementering og øvelser 



Nivå	  seLng	  /	  omfang	  av	  hendelsen	  

Omfang: 
•  Begrenset hendelse 
•  Stor hendelse 
•  Masseskade hendelse 
 
•  Geografisk inndeling (populasjons område) 
•  By 
•  Tettsted 
•  Grisgrendt strøk 

 



Skadestedsfaser	  



Strukturerte meldinger: 

Gjelder fra nød-sentralene til utrykkende enheter og fra 
uttrykkende enheter tilbake til nød-sentralene. 
 



Felles	  takPkk	  



Ledelse	  på	  skadested	  
	  

•  Strategisk	  –	  Operasjonelt	  -‐	  TakMsk 

•  Delt	  fagledelse	  Helse.	  	  -‐	  TakMsk	  og	  Medisinsk	  leder/e	  

•  ByQer	  navn	  Ml	  TakMsk	  Leder	  Helse	  (TLH)	  og	  Medisinsk	  
leder/ere	  Helse	  (MLH)	  

•  MLH	  kan	  deles	  mellom	  Primær	  +	  Spesialist-‐
helsetjenesten	  



Utdanning,	  implementering,	  øvelser	  	  



Veien	  videre….	  
	  



Takk	  for	  oppmerksomheten	  


