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Mandat / Formål

TAS-konseptet er forankret i taktisk plan ( SNLA 2015 – 2018 ) hvor et overordnet mål er 

samarbeid, samhandling og samvirke mellom nødetatene.

TAS-konseptet skal også videreutvikles til et samvirkefag som skal implementeres i 

grunnutdanningen til alle nødetatene.

Målet er økt overlevelse som følge av bedret tverretatlig samhandling, samarbeid 

og samvirke på skadestedet.

Vi har et felles samfunnsoppdrag; Å redde liv!!

TAS-konseptet
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Konseptet  bygger på:

Operativ kompetanse/erfaring

+ Tilbakemelding fra dere/TAS kurs

+ Veileder fra Helsedirektoratet.

+ Evaluering fra hendelser/ øvelser

+ SNLA`s pådriverrolle

+ e-læring som læreform

= eTAS + TAS-Øvingsdag



Hovedtema nytt eTAS-konsept

• Felles begrepsforståelse – felles situasjonsforståelse

• Felles Faseforståelse -

Varsling og Utrykningsfase, Akuttfase, Driftsfase og 
Normaliseringsfase

• HENSPE -

Felles strukturert tilbakemelding

• Skadestedstaktikk –

Sikkerhet, Pasient, Evakuering (SPE) = Plan - Gjennomføring

• Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadetsted

• Først på skadestedet



eTAS og TAS-Øvingsdag

Kurset består av en nettdel og en oppmøtebasert del. Man må ha gjennomført 

og bestått e-læringen for å kunne møte til den oppmøtebaserte opplæringen.

Antall oppgaver: 15

E-lærings kurset kan gjennomføres i selvstudie eller 

kollokviegrupper, men hver deltaker må sende inn egen 

besvarelse

Tidsbruk ca 2-4 timer (over 2-4 uker?)



eTAS innhold

eTAS-Biblioteket;

Skadestedsveilederen

eTAS - Intro

eTAS - Sikkerhet

eTAS - Samvirke/Ledelse

eTAS - Medisin

eTAS - Triage

eTAS - Evakuering

eTAS - Frigjøring

eTAS - Samband

eTAS - Kursevaluering

TAS temahefte

TAS videoer    

Nasjonal veileder for masseskadetriage

TAS- apper

TAS caseoppgaver  

Nasjonal veileder for nødnett

PLIVO/CBRNe



Hvor finner vi e-læringen (eTAS)?

Brukernavn

Passord



Kursplan TAS-Øvingsdag
Klokken Emne

08.00 – 08.30 Oppmøte og registrering
Velkommen – Målsetninger eTAS

08.30 – 10.00 Scenariobaserte øvelser

10.15 – 12.00 Praktiske øvelser ute

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 14.15 Scenariobaserte øvelser

14.30 – 15.30 Scenario storulykke

15.30 – 16.00 Oppsummering og avslutning

”Trening med mening”

• Læreforutsetninger
• Differensiering
• Forutsigbarhet
• Gjenkjennelig
• Fasilitering



Evaluering og Forskning 

• Evaluering eTAS - nettbasert

• Questback etter øvingsdagen

• SPSS statistikk og analyse

• Evidens vs konsensus

Den norske lægeforening har godkjent kurset som tellende med 12 
poeng for etter- og videreutdanning i akuttmedisin i henhold til 
spesialistreglene for allmennmedisin.



12. I hvlkengrad harøvingsdagen bidratttil og styrkesamarbeidet i nødetatene?

Avsluttende Spørsmål:
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13. Ville du anbefalt kurset til en kollega?

TAS 2017
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Veien videre…. 

• Trøndelag (Nord)

• Møre og Romsdal

• Nordland??

Intensjonsavtale med for eksempel 6 kurs i året?



Hva får vi til sammen?

Veien videre…….


