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fikk jeg spørsmål om å stille som le-

der i Personskadeforbundet LTN. Og 

ikke lokalt, men for hele organisa-

sjonen. I denne lederen har jeg lyst til å si noe om hvorfor det 

er viktig at man tar sånne spørsmål alvorlig når de kommer. 

Personskadeforbundet LTN er nemlig inne i et landsmøte år, 

noe som betyr at flere rundt omkring kanskje kommer til å 

få et viktig spørsmål framover. For vår organisasjon har ab-

solutt ikke utspilt sin rolle, og vi trenger ditt engasjement! 

Vi trenger kandidater til både landsstyre og komiteene. Da 

er det naturlig å gå ut i det «ganske land» å høre om det er 

noen som kan tenke seg en posisjon eller vet om noen som 

kunne passe. 

Jeg regner med du nå tenker; hvorfor er dette noe som er 

verdt å bruke tid på? Det spørsmålet tenkte jeg selv igjen-

nom da jeg ble spurt. Etter nøye vurderinger, og ikke minst 

samtaler med min familie, valgte jeg å si ja. Jeg var stolt 

medlem, hadde sett at jeg gjorde en forskjell lokalt og kjente 

at jeg hadde mer å gi. Jeg fikk selv god hjelp gjennom for-

bundet da jeg trengte oss og kjente at jeg ville gi noe tilbake. 

Siden jeg er et organisasjonsmenneske, så det var logisk for 

meg å gå inn i organisasjon. 

Da ballen begynte å rulle, endte jeg opp med å bli en av de 

valgkomiteen ønsket som leder for hovedstyret. Et forslag 

landsmøtets deltakere tilsluttet seg til. To år senere har jeg 

ikke angret på at jeg valgte som jeg gjorde. Ikke at det bare 

har vært solskinnsdager, men jeg har blitt kjent med en or-

ganisasjon som jeg er ennå stoltere av og som jeg ser har et 

stort potensiale. I tillegg til at jeg føler at jeg bidrar, så læ-

rer jeg noe nytt hver dag. Ikke bare om organisasjonen, men 

også meg selv og hva jeg kan.  

KJENNER DU NOEN, ELLER KAN DET VÆRE DEG?

Sitter du nå og ruger på et navn, eller tenker at dette er noe 

du kan tenke deg, så tips valgkomiteen! Du kan lese litt mer 

om hvordan du går fram litt lenger bak i bladet. Og husk, det 

er lov å lære underveis.   

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Da ballen begynte å rulle, endte jeg opp med å 

bli en av de valgkomiteen ønsket som leder for 

hovedstyret. Et forslag landsmøtets deltakere 

tilsluttet seg til.
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Nordmenn er best i verden til å 
gripe inn med førstehjelp
– Nordmenn skårer høyt på villigheten til å gripe inn, sier traumeekspert 

og lege Torben Wisborg. Helsedirektoratet hevder nordmenn er best i 

verden på dette. 

TEKST: Anne Grete Storvik  

Hvis den som kommer til skadestedet før 

helsepersonell ankommer starter hjerte- 

lungeredning (HLR) gjennom hjertekom-

presjon og munn-til-munn-metoden, så 

øker sannsynligheten for at pasienten 

kan overleve.

– NORDMENN HAR HØY 

VILLIGHET

I perioden 2015 til 2017 startet vanlige 

mennesker hjerte- lungeredning på ska-

destedet før ambulanse og helsepersonell 

ankom, i 82 prosent av skadetilfellene i 

Norge. 

Dette er, ifølge Helsedirektoratet, det 

høyeste nivået i verden.

Torben Wisborg er forskningsleder i 

Nasjonal kompetansetjeneste for trau-

matologi, og overlege ved Hammerfest 

sykehus.

– Vi har gjort undersøkelser som viser at 

nordmenn har høy villighet til å gi første-

hjelp, men også at kvaliteten på hjelpen 

de gir kan bli bedre. Likevel, folk er stort 

sett gode på det de gjør. Det er klart at 

handlingsplanen «Sammen redder vi liv»  

har hatt betydning. Andre land sliter med 

at folk er redde for å gripe inn, blant annet 

fordi de er redd for å gjøre feil og for å bli 

saksøkt. Slik er det ikke her, sier Wisborg 

til Dagens Medisin.

Målet  for handlingsplanen «Sammen 

redder vi liv», som Wisborg viser til, 

er at flere skal overleve hjertestans, 

hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige 

ulykker. Bedre førstehjelpskunnskap 

i befolkningen og ny teknologi, er de 

viktigste virkemidlene i «Sammen red-

der vi liv».

KAN IKKE SI NOE OM 

KVALITETEN

Ifølge Helsedirektoratet  kjenner man 

ikke kvaliteten på hjelpen som gis, men 

sier det høye nivået også et uttrykk for 

at mange kan hjerte-lungeredning,

NASJONAL 

KVALITETSINDIKATOR

På bakgrunn av at det er anbefalt be-

handling i faglige retningslinjer, er HLR 

startet av tilstedeværende valgt som en 

nasjonal kvalitetsindikator. Denne fak-

toren forbedrer sjansen for at pasienten 

overlever signifikant. 

BEST I HELSE SØR-ØST

Helse Sør-Øst hadde høyest andel til-

stedeværende som hadde startet hjer-

te-lunge-redning før ambulansen ankom 

med 82,9 prosent i 2. tertial 2017. 

Helse Nord RHF hadde lavest andel med 

74,7 prosent.

I Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge  

RHF var andelen på henholdsvis 76,5 og 

77,6 prosent.

NED MELLOM 2016 OG 2017

På landsbasis i 2. tertial 2017 hadde tilste-

deværende startet HLR før ambulansen 

ankom i 80,4 prosent av tilfellene. Det er 

en nedgang fra 82,0 prosent i samme 

periode i 2016. Helsedirektoratet mener 

imidlertid at årsaken til dette kan være 

at registreringsrutinene ble endret. 


