Dato: 22.02.2017

Utlysning – Kursassistent NRR
Om Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)
NRR er et fagråd under Den Norske Legeforening, med et styre bestående av representanter fra Norsk
Anestesiologisk Forening, Norsk Barnelegeforening og Norsk Cardiologisk Selskap. NRR er et felles nasjonalt
referanseorgan i spørsmål om hjertestansbehandling. NRR utgjør Norges faglige representasjon i European
Resuscitation Council (ERC). I tillegg til å tilpasse internasjonale retningslinjer til norske forhold, arbeider
NRR for kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjertelunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider aktivt opp mot norske helsemyndigheter for
å oppnå dette.

NRR er i en prosess med å utvide sitt sekretariat med frivillige kursassistenter.
Engasjementet vil primært være å støtte opp under arbeidet NRR-instruktører gjør ved å
hjelpe til med support på Kursportalen og Instruktørportalen. Det vil legges opp til rotasjon
på ukebasis hvor man har ansvar for å avklare henvendelser til NRR (antatt hver 4.-6.uke,
avhengig av antall engasjerte). Arbeidet kan i stor grad gjøres fra egen datamaskin. God
kjennskap til NRR sine kurskonsepter er en fordel Man vil også etter interesse og
kompetanse bli involvert i kursutvikling for NRR.
Vi er også i en prosess med økt samhandling mot offentlige, private og frivillige
organisasjoner ift. implementering av kunnskap i HLR og akuttmedisin, og er man også
interessert i å bidra i slikt arbeid er dette et godt sted å begynne. Arbeidet er i
utgangspunktet frivillig, men økonomisk kompensasjon kan bli aktuelt etter nærmere
avtale dersom ansvarsområdet utvides.

Arbeidsoppgaver for kursassistent
1) Bistå i support per e-post for kursdeltakere som bruker NRR sin Kursportal sammen
med NRR-sekretær.
2) Bistå i support per e-post for kursdeltakere som bruker NRR sin Instruktørportal
sammen med NRR kurskoordinator

NRR vil gi den nødvendige opplæring i NRR sine IKT-løsninger. I tillegg er det ønskelig
om kursassistenter kan bidra i profileringen av NRR på sosiale medier og tilsvarende,
avhengig av kompetanse og interesse.
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Hvilke fordeler er det med å være kursassistent?

1)

Vi tilbyr full tilgang til vårt kursmateriell samt dekning av deltaker- og instruktørkurs
i DHLR, HHLR og AHLR, etter kompetanse og behov.

2)

Status som observatør på NRR sine styremøter etter behov / hva økonomiske rammer
tillater.

3)

Kursassistenter vil få mulighet til å bidra i utvikling av nye nasjonale kurs og
revisjon av allerede eksisterende NRR-kurs som utvikles i samarbeid med andre.

4)

Dekning av HLR Instruktørsamling som arrangeres to ganger i året, forutsatt at man
er behjelpelig med arbeidsoppgaver under arrangementet.

NRR dekker relevante reiseutgifter relatert til arbeidet forutsatt at dette er godkjent av
styreleder. Avtalen kan gjensidig sies opp med 1 måneds varsel. Søknad med CV, evt
spørsmål om stillingen, kan sendes til leder@nrr.org med kopi til kurs@nrr.org og
evelyn@nrr.org.

Søknadsfrist er 31.mars 2017

På vegne av NRR-styret

Trond Nordseth
Spesialist i anestesiologi, ph.d.
Styreleder NRR
Mob. 97066399
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