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EMS Trøndelag ble etablert 19.03 2019 etter at undetegnede hadde deltatt I styret for EMS Norway 

og var bidragsyter I de nasjonale konkurransene på Ullensaker. Det øvrige styret I EMS Trøndelag har 

deltatt som dommere og fasilitatorer I de nasjonale konkurransene og vi så da behovet for en egen 

“kortreist” organisasjon.  

Dermed ble EMS Trøndelag etablert med egen “bartelogo”. Styret består av Karstein Hollås Leder, 

Styremedlemmene Haldor Kvello og Kjell V Valø. Dag Uno Furuknapp er bidragsyter uten formell 

tilknytning til styret. 

EMS Trøndelag har også vært så heldig å ha knyttet til seg Halvor Nordby, professor I etikk og 

kommunikasjon ved Lillehammer Universitet. Halvor fasiliterer caser med focus på etikk og 

kommunikasjon. Vi må også nevne kollega og Paramedic Roy Øyvard Sørensen som en viktig 

støttespiller. 

EMS Trøndelag er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider med å fremme fag og 

kompetanseutvikling for prehospitalt arbeid på en positiv måte. 

Gjennom sin organisasjon skal EMS Trøndelag bidra til å øke status, tjenestekvalitet og yrkesstolthet i 

Norsk ambulansetjeneste og spre kunnskap om livreddende førstehjelp. 

Etter at samfunnet og selvfølgelig den prehospitale tjenesten har vært berørt av covid 19 i lang tid, 

der nedstenging og smittevernregler har umuliggjort arrangement, kan vi nå endelig se at 

mesterskapet igjen kan arrangeres i 2022. 

 Bakgrunn og formål 

• Primær hensikt: Ved å innføre et «regionalt mesterskap i prehospital akuttmedisin» som en 
fast team-konkurranse vil vi styrke interessen for ansatt-initiert faglig ferdighets- og 
teamtrening i medisinske og operative behandlingssituasjoner prehospitalt.  

• Gjennom scenarietrening og evaluering vil kvaliteten av kommunikasjon mellom personell 
som samhandler rundt pasienten og evne til samarbeid økes.  

• Prosjektet vil også øke personellets faktiske kunnskap og ferdigheter slik at pasienten får 
riktigere prehospital behandling av beste kvalitet og raskere bringes til riktig behandlingsnivå.  

       Langtidseffekter: Mesterskapet vil:  

1. Skape et bredt miljø for kontinuerlig egentrening, faglig oppdatering, kommunikasjon- og 
team-trening i regionen.  

2. Bidra til at personellet selv tar ansvar for å trene regelmessig på ferdigheter med mål om å 
delta og vinne i slike konkurranser. Resultatet for helsetjenesten vil være kompetanseheving 
og mer effektiv samhandling.  

3. Stimulere til faglig konsensus rundt prehospital behandling og håndtering av pasientforløp 
fra noen ringer 113 til pasienten er bragt til endelig behandlingssted.  
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Regionalt ambulansemesterskap 2022 i Trøndelag. EMSTRØ2022 

På bakgrunn av suksessen med pilotarrangementet Nasjonalt Ambulansemesterskap i 2016 
og EMSNOR2018 og suksessen med regionalt mesterskap i 2018 og 2019 videreføres 
initiativet med regionalt ambulansemesterskap i 2022.  

Tidspunkt: 27 april 2022  

Sted: Stjørdal Kommune, Trøndelag 

Ambulansemesterskapet er et samarbeid med Helse Midt, St.Olav Hospital HF, Helse 
Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF med EMS Trøndelag som teknisk 
arrangør.  

 

Prehospital hilsen fra EMS Trøndelag. 

Leder: Karstein Hollås. 

 


