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Sammendrag
I november 2013 ble tre personer drept på en buss på vei fra Årdal mot Oslo. I
ettertid foretok DSB en evaluering av nødetatenes håndtering av hendelsen hvor
det ble det påpekt flere forbedringspunkter. Ett av disse dreide seg om bedre
trippelvarslingsprosedyrer1.
Det ble utarbeidet et mandat for de involverte direktoratene som gikk ut på at det
skulle utarbeides nasjonale prosedyrer som skulle implementeres og følges hos
110-sentralene, operasjonssentralene og AMK2-sentralene.
Disse prosedyrene ble utviklet av en tverretatlig arbeidsgruppe i regi av POD i
2017-2019, og implementert hos alle nødetatene samt Hovedredningssentralen
(HRS) og Vegtrafikksentralen-Øst (VTS-Øst).
Evaluering av prosedyrene var planlagt påbegynt allerede våren etter, i 2020,
men ble utsatt på grunn av Covid19-pandemien og påbegynt høsten 2020.
Dette arbeidet har vist at prosedyrene har blitt utviklet og implementert som
forespeilet, og de har gitt de gevinster de var ment å føre med seg, men også at
det er behov for en revisjon.

1
Trippelvarsling - Varslingen som gjøres fra én nødetat til de to andre. Skjer i hovedsak over telefon i
konferanse, med eller uten melder

2
AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Spesialisthelsetjenestens akuttmedisinske fagsentral for
mottak og håndtering av henvendelser om behov for medisinsk nødhjelp og ambulanseoppdrag.
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Om prosessen
Bakgrunn
Politidirektoratet (POD), Helsedirektoratet (Hdir) og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble 17.03 2016 gitt et mandat i å
utarbeide et forslag til utvikling og implementering av felles prosedyre for
trippelvarsling.
Bakgrunn for mandatet var oppfølging av evalueringsrapporten etter hendelsen
på Valdresekspressen, Årdal november 2013. Her ble det pekt på behovet for en
nasjonal prosedyre for trippelvarsling gjeldene på tvers av nødetater og
geografiske grenser og enheter.
Mandatet beskriver hvilke elementer leveransen må inneholde og hvilke
prinsipp som legges til grunn. Ut fra dette etablerte POD, Hdir og DSB i august
2017 en tverrfaglig arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til nasjonale
prosedyre for trippelvarsling mellom nødmeldesentralene.
Arbeidsgruppen ble sammensatt av representanter fra direktoratene og
fagmiljøene i de tre nødetatene. HRS var opprinnelig ikke en del av
arbeidsgruppen, men ble hentet inn etter at arbeidet hadde startet. Gruppen har
gjennomført arbeidet gjennom flere samlinger og videokonferanser.
Man konkluderte tidlig med å videreføre prosedyren for trippelvarsling med
innringer i konferanse laget av SAMLOK 3Drammen. Ut fra dette ble det
videreutviklet en veileder, prosedyrer og 9 utspørrings- og handlingsverktøyer
som beskriver når, hvordan- og på hvilken måte trippelvarsling mellom
nødmeldesentralene skal initieres og gjennomføres ved ulike hendelser.

3

SAMLOK Drammen – Nødetatenes nødmeldesentraler var i en periode samlokalisert på politihuset i Drammen.
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De hendelsene man har landet på i versjon 1.0 er;
• Bombetrussel
• Brann i bygning
• CBRNE 4/ Akutt forurensning
• Hendelse i tunnel
• Masseskade / Mulig PLIVO5
• Person i vann
• Sjøulykke / Hendelse på vann
• Snøskred
• Trafikkulykke
(med unntak av "Masseskade / Mulig PLIVO" og "Bombetrussel" ligger
veilederen og alle kortene offentlig tilgjengelig på www.politiet.no)
Utkast til den nasjonale trippelvarslingsprosedyren ble sendt ut på høring til
fagsentralene av POD, DSB, og Hdir i desember 2018 med høringsfrist 15.
januar 2019.
Arbeidsgruppen foreslo å knytte den nasjonale trippelvarslingsprosedyren til
Felles sambandsreglement for Nødnett, for å sikre fremtidige revisjoner i et
etablert regime med regelmessige revisjonsprosesser hvert annet år.

4

CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R),
nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotesniale, som kan forårsake tap av liv og/eller skade
på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser ved naturskapte hendelser, ulykker eller
tilsiktede handlinger, herunder terror.
5
PLIVO – "Pågående, livstruende vold"
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Representantene i den nasjonale arbeidsgruppen gjennomførte to dagers
opplæring av lokale instruktører for alle nødmeldesentralene i Stavern i april
2019. I etterkant av dette ble alt nødvendig materiale for opplæring levert ut til
alle sentralene. Dette var E- læring, video for korrekt gjennomføring, caser,
PowerPoint til bruk i undervisning mm).
Noen nødmeldesentraler gjennomførte felles opplæring mellom 11x sentralene
innenfor samme politidistrikt, mens noen sentraler gjennomførte opplæring
alene. Samtlige nødmeldesentraler hadde innført prosedyrene innen utgangen av
høsten 2019.
I tillegg har HRS tatt prosedyrene i bruk, og også VTS region Øst. Dette var på
grunn av et godt samarbeid mellom VTS Øst og alle tre nødmeldesentralene i
Oslo, som gjorde det naturlig å også innlemme VTS i bruken av prosedyrene.
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Evalueringsarbeidet
Som en del av det opprinnelige mandatet (vedlegg 2) var det en forventning om
at implementering og bruk av prosedyrene skulle evalueres ganske raskt. Denne
var opprinnelig planlagt til våren 2020, men ble utsatt på grunn av Covid19pandemien.
Dette arbeidet ble startet opp høsten 2020 og sluttført vinter/vår 2021, hvor
intensjonen med arbeidet var beskrevet i en "oppgave" med sitt utspring i nevnte
mandat (se vedlegg 3).
Arbeidet ble gjennomført ved at en person (forfatteren av denne rapporten) ble
avgitt POD en periode for å lede arbeidet, hjulpet av en tverretatlig
arbeidsgruppe. Denne gruppen ble sammensatt av noen av de samme
medlemmene som deltok i utviklingen av kortene og noen nye.
Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter;
- Ole Edvard Nordhelle (Hdir)
- Kristian Bording (DSB)
- Hilde Fredriksen Rikheim (Vestre Viken HF)
- Ole Kristian Skomedal (Sørlandet HF)
- Astri Kjelle (Sør-Øst politidistrikt)
- Øyvind Thoresen (Øst politidistrikt)
- Ola Nordli Johansen (Oslo Brann og redningsetat)
- Kjetil Vikås (Møre og Romsdal 110-sentral KF)
- Nicolai Scharffenberg (rapportskriver, Oslo politidistrikt)
I tillegg Stein Rune Halleraker (POD) som har hatt det overordnet ansvaret for
arbeidet.
Hoveddelen av arbeidet skulle gjøres av lederen, mens gruppen bistod underveis
med tildelte oppgaver.
Arbeidsgruppen planla opprinnelig å møtes fysisk for arbeidsmøtene, men disse
måtte avholdes over VTC-løsninger som følge av pandemien, noe som fungerte
greit. Likevel ville det helt klart vært å foretrekke å kunne avholde enkelte møter
fysisk for å legge til rette for mer effektivt samarbeid.
Gruppen jobbet dermed gjennom noen få felles arbeidsmøter (over VTC),
enkelte telefonkonferanser med deler av gruppen og ellers gjennom utveksling
av filer og e-post.
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Metode

Den innledende delen av arbeidet dreide seg i hovedsak om metode. Gruppen
diskuterte ulike former for metodevalg som best mulig kunne gi svar på
spørsmålene i (evaluerings-) oppgaven.
Følgende metoder ble diskutert –
1. Intervjuer
a. Innringere / meldere 6til nødsentralene
b. Brukere (ansatte på nødsentralene)
c. Taktisk nivå (de ansatte som bemanner politipatruljer, ambulanser,
brannbiler osv)
d. nivå (de som bemanner patruljer, ambulanser, brannbiler osv)
2. Gjennomgang av oppdragslogger
a. Ført av nødsentralene
3. Gjennomgang av lydlogger
a. Radiosamband / innringere til nødsentralene
4. Spørreundersøkelse
a. Til nødsentralene
b. Til taktisk nivå
c. Til innringere
5. En blanding av de ovennevnte
Siden pkt 1-3 hadde en overvekt av utfordringer rundt både innsamling og /
eller kvaliteten man kunne forvente på dataene som kunne hentes inn (blant
annet av personvernhensyn, men dette gjøres ikke nærmere rede for her) landet
gruppen på et ønske om å fokusere på pkt 4, med noen mindre innslag av
"brukerhistorier7" (pkt 1) for å belyse enkelte av funnene i spørreundersøkelsen.

6
7

Et vitne/fornærmet/annen involvert som varsler en av nødetatene om en hendelse.
Det ble kun mottatt brukerhistorier fra politiet
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Spørreundersøkelse
Som beskrevet i forrige kapittel ble spørreundersøkelse valgt som hovedmetode
for å samle inn data som kunne besvare oppgaven.
Vi valgte programmet "SurveyExact", levert av Rambøll, til å lage
undersøkelsen. Den ble satt sammen av rapportskriver for å i hovedsak svare på
følgende kategorier –
• Hvem er respondentene
• Hvor jobber de
• Hvor lenge har de jobbet
• Har de fått opplæring i prosedyrene
• Brukes prosedyrene i eget distrikt
• Er de forventede gevinstene med prosedyrene innfridd
• I hvilken grad er de fornøyd med prosedyrene
For å få tilfredsstillende svar på spørreundersøkelsen hadde vi et ønske om å nå
bredt ut i de aktuelle etatene og både på taktisk 8og operasjonelt9 nivå.
Prosedyrene er et verktøy primært ment for nødmeldesentralene (operasjonelt
nivå), og det ble vurdert om det var tilstrekkelig å kun sende undersøkelsen til
disse virksomhetsområdene.
Imidlertid er de forespeilede gevinstene av en slik art at de kan være merkbare
for de som jobber med å utføre oppdragene de operasjonelle funksjonene setter
ut. Dermed ønsket vi også å undersøke i hvilken grad dette faktisk var
gjeldende, og sendte undersøkelsen også til respondenter som til daglig
bemanner brannbil, ambulanse, politibil osv.
Undersøkelsen ble sendt ut til alle politidistrikt, branndistrikt, AMK-områder,
HRS sør og nord, samt VTS-Øst (så vidt arbeidsgruppen har vært kjent med er
det kun denne Vegtrafikksentralen som har fått prosedyrene implementert i sitt
virke, og de ønsket selv å delta i undersøkelsen).

8
Ressurser i "felt" som utfører oppdragene satt ut av operasjonelt nivå. Eksempler på dette er ambulanser,
politibiler, redningshelikoptre mv

9
Innsatsen på taktisk nivå skal planlegges og koordineres på operasjonelt nivå, for å oppnå de målene som er
fastsatt av den strategiske ledelsen. Dette sikrer sammenhengen mellom strategisk og taktisk nivå.

Nødsentralen befinner seg i dette sjiktet og kommuniserer ut oppdragene direkte til taktisk nivå.
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Responsen tilsier at undersøkelsen har nådd ut bredt og vi mener derfor at
resultatene gir et godt bilde av det undersøkelsen er ment å svare på.
Det kan se ut som det er til dels store forskjeller i responsen i de ulike
organisasjonene, men dette skyldes både ulik størrelse på den enkelte aktør og
også at undersøkelsen ble distribuert i til dels uformelle kanaler, for å unngå at
den gikk til "alle".
(hele undersøkelsen kan sees i vedlegg 4)
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Respondentene
Som nevnt tidligere ble undersøkelsen sendt ut med et bredt nedslagsfelt,
innenfor nødetatene, HRS og VTS-Øst.
For å få tilfredsstillende svar på spørreundersøkelsen hadde vi et ønske om å nå
bredt ut i de aktuelle etatene, både på taktisk og operasjonelt nivå.
Prosedyrene er et verktøy primært ment for nødsentralene (operasjonelt nivå).
Så er de forespeilede gevinstene, som nevnt tidligere, av en slik art at de kan
være merkbare for de som jobber med å utføre oppdragene de operasjonelle
virksomhetene setter ut.
Dermed ønsket vi også å undersøke i hvilken grad dette faktisk var gjeldende, og
ønsket svar også fra taktisk nivå. Disse fikk egne spørsmål, tilpasset sine
forutsetninger for å mene noe om prosedyrene (se vedlegg 8).
Figur 1: Viser antall respondenter fra hhv. Taktisk og operasjonelt nivå.

Videre var det 35% kvinner og 65% menn som svarte, med en snittalder på ca
40 år og en jevn fordeling på fartstid i egen etat, fra mindre enn ett år til mer enn
26 år i tjeneste.

12

Figur 2: Viser fordelingen på respondentene etatsvis

Brannvesenet hadde et noe lavt antall respondenter, mens politi og helse endte
opp med et godt antall. De lave tallene fra VTS-Øst og HRS skyldes at
undersøkelsen er sendt ut til et lite knippe mottagere i disse etatene.
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Nødetatenes organisering
Brannvesenet / 110-sentralen
110-sentralene er organisert med samme geografiske dekningsområde som
politiet sine 12 sentraler, med unntak av ett distrikt som enda ikke er
sammenslått. 110-sentralene er et rent kommunalt ansvar og er underlagt en eller
flere brannsjefer i området, avhengig av organisasjonsmodell.
110-sentralens oppgave er i henhold til brann og eksplosjonsvernloven å til
enhver tid kunne ta imot og registrere nødmeldinger, utalarmere mannskaper og
ha kommunikasjon med innsatsstyrken og den som melder. Den enkelte sentral
kan også ha andre ansvarsområder, alt avhengig av hva som ønskes i den
aktuelle regionen.
De ulike sentralene kan også ha ulikt mandat, avhengig av hva som tillegges av
brannsjefene i kommunene den skal betjene. Noen sentraler jobber med en mer
operasjonell tilnærming og har fått tildelt mandat etter dette, andre er i større
grad underlagt innsatsstyrken og den enkelte brannsjef/vakthavende brannsjef.
Alle kommuner i landet sogner til én 110-sentral og deler på utgiftene til drift av
denne. Avhengig av antall innbyggere i det geografiske området bemannes
sentralene normalt av 2 til 5 operatører.
Dimensjoneringsforskriftens §7.5 setter krav til hvilken kompetanse som skal
finnes ved sentralene. Fra å tidligere rekruttere personell med brannfaglig
bakgrunn har flere sentraler de senere årene også rekruttert personell med
erfaring fra andre nødetater/Forsvaret for så å gi kompetanseheving i etterkant
av ansettelse.
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Helsetjenestens AMK-sentraler
Helsetjenesten har 16 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK
sentraler) fordelt på fire helseregioner. Det er de fire regionale helseforetakene
(RHF) som har ansvaret for å etablere og drifte AMK-sentralene.
AMK-sentralene er normalt lokalisert til sykehus. RHF'ene har ansvaret for å
fastsette hvilken AMK-sentral som skal ha overordnet koordineringsansvar i
egen region. Slike sentraler er i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. De samme
AMK-sentralene koordinerer også luftambulanseressursene i sine helseregioner,
da i rollen som AMK-LA. AMK sentralene i Bodø og Kirkenes er samlokalisert
med nødmeldesentralene til Brann og Politi
AMK sentralene mottar nødmeldinger via medisinsk nødnummer 113 og gir
nødvendige råd og veiledning, prioriterer, registrerer, varsler og koordinerer
ressurser samt følger opp akuttmedisinske oppdrag. Aktuelle ressurser kan være
ambulansebiler, ambulansebåter, ambulansehelikopter, leger i vakt, andre
nødetater etc.
Sentralene betjenes av medisinske operatører og ressurskoordinatorer som
benytter verktøyet «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp» som beslutningsstøtte
for bl.a. å sikre lik respons og behandling uavhengig av hvor i landet melder
befinner seg. AMK sentralenes ansvar er regulert i egen forskrift10.

10
Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk
nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)
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Politiets Operasjonssentral
Politireformen i 2016 ga Norge 12 politidistrikt med 12 nye store og robuste
operasjonssentraler som ble plassert ved politidistriktenes hovedsete. Politiets
operasjonssentraler er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral for både
planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet, i daglig drift og ved
ekstraordinære hendelser og kriser.
Operasjonssentralen skal lede og koordinere den samlede politiinnsatsen på
taktisk nivå i politidistriktet. Sentralen skal bidra til en effektiv og målrettet
polititjeneste for best mulig ressursutnyttelse og kriminalitetsbekjempelse. Den
er organisert med en operasjonsleder, oppdragsledere og operatører.
Operasjonslederen har ordremyndighet og kan til enhver tid omdisponere
innsatsressursene dersom det oppstår situasjoner med høyere prioritet.
Operasjonssentralen har ansvar for mottak av nødanrop (112) og andre
meldinger, og skal sørge for at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødsituasjoner, i samhandling med de andre nødmeldesentralene (110 og 113).
Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape
trygghet for befolkningen. En av hovedoppgavene til politiets operasjonssentral
er å yte borgere hjelp og tjenester i faresituasjoner. I denne sammenheng
gjennom samarbeid med andre nødetater og organisasjoner.
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Hovedredningssentralen - HRS
Hovedredningssentralen (HRS) er den sentrale offentlige virksomhet for ledelse
og koordinering av redningsaksjoner i Norge. HRS er underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet. HRS består av to avdelinger, en avdeling for SørNorge (HRS SN) og en avdeling for Nord-Norge (HRS NN).
Redningstjenesten koordineres administrativt av Justis- og
beredskapsdepartementet og omfatter land-, sjø- og luftredningstjeneste.
Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige, frivillige
redningsorganisasjoner og private aktører under ledelse av HRS og
underordnede lokale redningssentraler (LRS).
Hver av de to avdelingene består av en redningsledelse, sammensatt av de
sentrale samvirkepartene og med politimestrene med ansvar for Sola og Bodø
som ledere.
Politimestrene har ansvar for de operative funksjonene ved HRS. Politimesteren
med ansvar for Bodø har det operative ansvaret for HRS NN og politimesteren
med ansvar for Sola har det operative ansvaret for HRS SN. Den lokale
redningsledelsen ledes fra de respektive politidistrikter.
HRS leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og
luftredningstjeneste). Dette skjer enten direkte fra avdelingen i Nord-Norge eller
fra avdelingen i Sør-Norge, eller gjennom oppdrag til underlagte LRS 'er. HRS
har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket
innen redningstjenesten mellom hendelsene.
Den enkelte redningssentrals geografiske ansvarsområde fastsettes i instruks fra
Justis- og beredskapsdepartementet. Ved behov skal de to redningssentralene
overta eller bistå i hverandres redningsaksjoner eller i utførelsen av andre
oppgaver.
HRS leder og koordinerer sjø- og luftredningsaksjoner fra de respektive
operasjonsrom.
LRS 'ene leder og koordinerer normalt landredningsaksjoner. Virksomheten
foregår normalt fra politidistriktets operasjonssentral.
LRS sitt virkeområde omfatter det enkelte politidistrikt, og eventuelt andre land/sjøområder etter pålegg fra HRS. HRS sine avdelinger kan om nødvendig
overta ledelses- og koordineringsansvaret fra en lokal redningssentral under en
redningsaksjon.
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Hva er trippelvarsling
For å bedre kunne forstå hva denne rapporten beskriver er det nødvendig å gjøre
rede for hvordan nødetatene definerer ulike "varslinger".
I "Felles sambandsreglement for Nødnett" del 1, kapittel 4, beskrives varsling
mellom nødetatene slik –
4.1.1 Trippelvarsling
Med trippelvarsling menes varsling mellom 11x-sentralene om hendelser, hvor det kan
være behov for respons fra flere nødetater.
Trippelvarsling skal brukes mellom 11x-sentraler for å sikre en rask og korrekt innsats til
hendelser hvor det er fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.
Den 11x-sentralen som mottar meldingen har ansvaret for å iverksette trippelvarsling uten
unødig opphold. Trippelvarsling skal primært være en konferansekoblet telefonsamtale
hvor operatørene på alle tre sentralene samtidig kan koordinere sin innsats. Trippelvarsling
kan gjennomføres med eller uten innringer i konferansekoblet telefonsamtale. Den enkelte
etat responderer på hendelsen etter en fagkyndig vurdering.
Sekundært brukes 11X-talegruppe i Nødnett til trippelvarsling. 11x-sentralene skal alltid
lytte på sine respektive 11X-talegrupper. Ved oppkall må det tydelig tilkjennegis at
oppkallet foretas i 11X-talegruppe.
4.1.2 SAR-varsling
Med SAR-varsling menes varsling mellom 11x-sentralene og HRS.
SAR-varsling utføres umiddelbart ved henvendelse om situasjoner som initialt er å regne
som en redningsaksjon. Det tilligger alle nødetatene (med LRS som den primært
ansvarlige) å vurdere HRS inkludert i telefonkonferanse ved trippelvarsling (SAR-varsling).
Hendelser på vann/sjø skal umiddelbart varsles til HRS.
4.1.3 Tverrvarsling
Med tverrvarsling menes varsling av en annen etats 11x-sentral ved behov for assistanse
ved gjennomføring av egen etats innsats. Primært brukes telefon for varsling. Sekundært
brukes 11X-talegruppe i Nødnett til tverrvarsling.
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Trippelvarsling har vært og skal fortsatt være en sentral del av
arbeidsmetodikken mellom nødmeldesentralene.
I praksis skjer en trippelvarsling ved at operatøren på nødmeldesentralen som
besvarer henvendelsen fra melder starter en telefonkonferanse hvor han/hun
kobler på nødmeldesentralene i de to andre nødetatene.
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Evalueringsoppgave
I det opprinnelige mandatet fra DSB (mars 2016, se vedlegg 2) er det beskrevet
krav til hvordan prosedyrene skal utvikles og implementeres, samt en rekke
konkrete gevinster direktoratene forventet å se som følge av prosedyrene i bruk.
Er mandatets krav til leveranse innfridd?
Krav til leveranse
I mandatet er det satt følgende krav til leveransen:
1. Det skal utvikles og testes et forslag til nasjonal prosedyre for
trippelvarsling
2. Det skal foreligge en plan for implementering av nasjonal prosedyre,
herunder opplegg for opplæring i prosedyren og beskrivelse av
gjennomføring av denne

1. Det skal utvikles og testes et forslag til nasjonal prosedyre for
trippelvarsling
Den tverretatlige arbeidsgruppen som skulle utarbeide den nasjonale
trippelvarslingsprosedyren valgte å legge "Drammensmodellen"11til grunn for
den nasjonale prosedyren.
Dette var en vel utprøvd måte å samvirke på mellom de tre samlokaliserte
nødmeldesentralene i Drammen. Disse miljøene har brukt mye tid på å utvikle,
implementere og teste ut denne modellen.
Hovedprinsippene i modellen er at trippelvarsling utføres som en
konferansekopling mellom de tre nødmeldesentralene, initiert av den sentralen
som mottar nødsamtalen, med melder som deltaker i konferansen.
Omforente utspørrings- og handlingsverktøy gjør det mulig for operatører fra
alle de tre nødmeldesentralene å foreta utspørringen av melder på vegne av de
andre fagsentralene.

11

En pilot utarbeidet fagmiljøene og senere brukt av nødmeldesentralene som var samlokalisert på Politihuset i
Drammen
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Den nasjonale trippelvarslingsprosedyren består nå av 9 utspørrings- og
handlingsverktøy som beskrevet tidligere + en veileder.
Verktøyene gjør det mulig for operatører i alle de tre 11x sentralene å foreta
utspørring av melder på vegne av de andre etatene, og inneholder;
•
•
•
•

Råd til innringer
Handlinger
Varslinger
Lokale tilpasninger

Det ble besluttet at den nasjonale trippelvarslingsprosedyren skulle forankres
som et fast vedlegg til "Felles sambandsreglement for Nødnett" for å sikre at
prosedyren ble knyttet til et vedtatt revideringsregime.
Etter at mandatet for utarbeidelsen av en nasjonal trippelvarslingsprosedyre ble
utformet, ble det innført en ny form for varsling, der HRS inkluderes initialt i
trippelvarslinger ved redningshendelser. Betegnelsen på denne ble SAR
varsling. Arbeidsgruppen valgte å inkludere denne varslingsformen i de
utspørrings- og handlingsverktøyene som omhandler "Hendelse på vann /
sjøulykke", "Person i vann" og "Snøskred", selv om dette formelt ikke var en del
av mandatet.
2. Det skal foreligge en plan for implementering av nasjonal prosedyre,
herunder opplegg for opplæring i prosedyren og beskrivelse av gjennomføring
av denne
Trippelvarsling gjøres i tett samvirke mellom de tre nødetatene mens SAR
varsling også innbefatter HRS i konferansen. Det er derfor avgjørende at
implementeringen av den nasjonale trippelvarslingsprosedyren gjøres i tett
samarbeid mellom nødmeldesentralene i hvert politidistrikt.
For å få en enhetlig innføring i sentralene ble det besluttet å arrangere en felles
samling/Workshop for de fagpersonene i nødmeldesentralene som skulle ha
ansvar for lokal innføring. Samlingen ble arrangert i Stavern i 4.-5. april 2019.
HRS deltok også på samlingen og informerte om HRS sitt arbeid og SARvarsling.
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På samlingen ble det presentert en felles opplæringspakke bestående av •
•
•
•

Veileder for bruk av verktøyene
En enkel E-læring for 11x operatører
Opplæringsvideo i praktisk bruk av verktøyene.
PowerPoint presentasjoner som kunne benyttes i den lokale innføringen.

Det var også avsatt tid slik at de samarbeidene nødmeldesentralene kunne
planlegge den lokale innføringen av prosedyrene pr. PD. Opplæringsmaterialet
ble distribuert til fagpersonene fra nødmeldesentralene som deltok på samlingen
i Stavern.
Det planlegges en evaluering av prosedyrene innen våren 2020 og en eventuell
revisjon ved behov (ble utsatt til 2021). Frist for innføring av Nasjonal
trippelvarslingsprosedyre ved samtlige nødmeldesentraler ble satt til 1.oktober
2019.
Opplæring

I spørreundersøkelsen spurte vi de som har sitt daglige virke på en
nødmeldesentral om de har fått opplæring eller ikke.
Figur 1: Respondentene kunne huke av for flere alternativer.

Fra gruppen som utviklet prosedyrene og opplæringspakken var det et klart
ønske om at opplæringen skulle skje gjennom en felles fagdag med politi, helse
og brann, der dette var mulig. At 67% svarer at de har fått slik opplæring er
svært positivt, da denne modellen er krevende å gjennomføre.
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Attpåtil er det sannsynlig at det var mange som ikke fikk møtt på den oppsatte
dagen og det må antas å ha startet nyansatte som gikk glipp av oppstarten. I sum
er det derfor en høy andel som kan rapportere at de har fått opplæring i henhold
til intensjonen.

Prinsipper lagt til grunn
Videre legges følgende prinsipper til grunn for leveransen:
• Forslag til prosedyre skal være nasjonal og gjelde for alle tre etatene i
nødmeldingstjenesten (politiets operasjonssentral, 110-sentral for brann
og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)
• Forslag til prosedyre skal ta utgangspunkt i gjeldende sambandsreglement
• Forslag til prosedyre skal være gjeldende uavhengig av organisatoriske
grenser og geografi
I korte trekk er disse prinsippene fulgt ved at prosedyren ble innført nasjonalt for
alle tre nødetatene høsten 2019, gjennom et felles opplæringsopplegg som nevnt
tidligere, forankret i Felles sambandsreglement for Nødnett del I.
Prosedyrene er helt like på tvers av organisatoriske grenser, men har mulighet
for mindre, lokale tilpasninger.
Forventede gevinster
Det forventes at en nasjonal prosedyre for trippelvarsling vil gi gevinster på flere
nivåer.
• På samfunnsnivå forventes det at nødstilte skal få riktig hjelp raskere.
• Bedre informasjonsdeling vil kunne bidra til mer effektiv håndtering av
hendelser gjennom at man i større grad vil kunne oppnå å sende rett
ressurs til rett tid.
• Nødetatene vil kunne oppnå bedre informasjonsdeling som tilrettelegger
for mer effektivt samvirke og en bedre oppdragsforståelse.
• For den enkelte operatør vil en felles prosedyre være et verktøy som
sikrer god hendelseshåndtering.
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Funn fra spørreundersøkelsen
Er gevinstene nådd?
Mandatet som ligger til grunn for prosedyrene har forespeilet helt konkrete
gevinster man forventet å se som følge av felles prosedyrer mellom nødetatene,
og som i stor grad gjenspeiler funnene i evalueringsrapporten etter hendelsen på
Valdresekspressen i 2013 (DSB-rapport, 2014, vedlegg 6).
De forventede gevinstene var –
• Får de nødstilte riktig hjelp raskere?
• Oppnår nødetatene bedre informasjonsdeling som tilrettelegger for mer effektivt samvirke
og en bedre oppdragsforståelse?
• Har bedre informasjonsdeling bidratt til mer effektiv håndtering av hendelser gjennom at
man i større grad oppnår å sende rett ressurs til rett tid?
• Har de felles prosedyrene blitt et verktøy som sikrer god hendelseshåndtering?

Denne delen av spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål som kun ble stilt til de
som hadde svart at de jobber på operasjonelt nivå.
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Det ble først vist en hjelpetekst for å gi bedre forutsetninger til å svare på de
neste spørsmålene Da DSB sendte ut mandatet for arbeidet i 2017 var dette de forespeilede gevinstene en
nasjonal prosedyre var forventet å gi "Det forventes at en nasjonal prosedyre for trippelvarsling vil gi gevinster på flere nivåer - På samfunnsnivå forventes det at nødstilte skal få riktig hjelp raskere.
- Bedre informasjonsdeling vil kunne bidra til mer effektiv håndtering av hendelser
gjennom at man i større grad vil kunne oppnå å sende rett ressurs til rett tid.
- Nødetatene vil kunne oppnå bedre informasjonsdeling som tilrettelegger for mer effektivt
samvirke og en bedre oppdragsforståelse.
- For den enkelte operatør vil en felles prosedyre være et verktøy som sikrer god
hendelseshåndtering."

Det er disse punktene denne undersøkelsen primært dreier seg om.

Siden den første gevinsten vi ønsket å løfte frem egentlig belyser to forskjellige
aspekter ble dette etterspurt som to spørsmål, som beskrevet i figurene under –
- Får de nødstilte (riktig) hjelp raskere?
- Får de nødstilte riktig hjelp?

Får de nødstilte riktig hjelp raskere?
Etter at politiet fikk krav til responstid 12i 2015 har dette gjort det enklere å
forstå og følge opp mekanismene som påvirker tiden det tar fra politiet får
informasjon om en hendelse og til første patrulje er på stedet.
Dette handler om "raskere hjelp". God opplæring i meldingsmottak for de som
besvarer nødtelefoner er et tiltak som har vist seg å være effektivt. Fokus på rask
varsling av øvrige nødetater er et annet. Til sammen, og sammen med en rekke
12
Politiets responstid viser tiden det tar fra politiet mottar en melding om en hendelse til første politienhet er
på stedet. Kravene gjelder for oppdrag der liv er direkte truet og/eller der det er behov for innsats fra politiet
med en gang.
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andre faktorer alle nødetatene har hatt fokus på de siste årene, inkludert
prosedyrene det er snakk om, gjør dette at hjelpen blir sendt raskere.
Respondentene fikk følgende spørsmål -

I hvilken grad mener du prosedyrene bidrar til at hjelpen sendes raskere?
(Merk at dette spørsmålet handler om hvor raskt nødsentralene sender ressursene mot
stedet, ikke hvor lang tid det tar før de er fremme på stedet)

Figur 3 viser at 66% av respondentene mener de nødstilte får hjelp raskere nå enn før prosedyrene ble innført.

Det andre aspektet i denne ønskede
gevinsten dreier seg om
"responskvalitet".
Dette stilles det pr i dag ikke formelle,
målbare krav til, men det ligger uansett
en samfunnsmessig forventning om at
man får "riktig" hjelp når man varsler
nødetatene om en hendelse.

Ved en brann i Øst pd var trolig den raske
trippelvarslingen medvirkende til at det ble reddet ut
et barn i siste liten fra et røykfylt vindu i andre
etasje.
Trippelvarsling på konferanse, og første enhet
fremme var en politipatrulje som var 3 min unna. De
finner en stige og setter opp til vinduet. Der ser de
en hånd, og de drar barnet ut.
Det er ikke sikkert brannvesenet hadde rukket å
redde barnet da de ankom noen minutter senere.
-

Innsatsleder, Øst pd
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I tillegg er det en klar profesjonell intensjon i enhver beredskaps- og nødetat om
å sende "riktig" hjelp – det vil si en taktisk ressurs med kompetanse, kapasitet og
verktøykasse til å håndtere hendelsen, enten alene eller i samhandling med andre
med tilsvarende forutsetninger.
Likevel har dette ofte vist seg å være krevende, da muligheten til å sende riktig
hjelp avhenger av informasjonen man får om hendelsen, som ofte kan være
mangelfull innledningsvis ved en uoversiktlig hendelse.

I forkant av det neste spørsmålet fikk respondentene følgende hjelpetekst -

De nasjonale prosedyrene er ment å sørge for bedre situasjonsforståelse gjennom felles
utspørring. Dette igjen skal gjøre det enklere å sende "riktig" hjelp til de nødstilte.
Dette betyr både at rett etat rykker ut (ambulanse og/eller brannbil og/eller politibil) og at
den enkelte etat sender rett type ressurs (stigebil i stedet for røykdykkere, luftambulanse i
tillegg til ambulanse osv).

Figur 4 viser at hele 74% av de spurte på operasjonelt nivå mener at riktig hjelp i større grad nå enn før blir
sendt.
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Dette kan tyde på at nødetatene nå
er i stand til å danne seg et bedre
situasjonsbilde enn tidligere, som gir
økt beslutningsstøtte i å velge riktige
ressurser til å håndtere hendelsen.

Det sendes i større grad "riktig hjelp" nå fordi det
trippelvarsles oftere. Dette er som følge av felles
nasjonale rutiner på dette for alle etater.
Dette skjedde sjeldnere før rutinen kom. Alle nødetater er
med i meldingsmottak fra starten av. Det sørger for mer
korrekt informasjon og også tidlig ressurssetting av
oppdragene.
-

Operatør,
Finnmark pd

Bedre informasjonsdeling og mer
effektiv håndtering?
De neste to punktene som beskriver forespeilede gevinster må sees i
sammenheng, da de løfter frem noen av de samme momentene.
Her er det flere momenter som kanskje kunne ha bli målt alene i hvert sitt
Har bedre informasjonsdeling bidratt til mer effektiv håndtering av hendelser gjennom
at man i større grad oppnår å sende rett ressurs til rett tid?

Oppnår nødetatene bedre informasjonsdeling som tilrettelegger for mer effektivt
samvirke og en bedre oppdragsforståelse?

spørsmål, om det hadde vært ønskelig, men det ville blitt mer uoversiktlig for
respondentene å holde tråden i hva som faktisk ble etterspurt.
I spørreundersøkelsen var det derfor naturlig å hente ut to sentrale momenter vi
forela respondentene - Har informasjonsdelingen blitt bedre?
- Har dette i så fall bidratt til mer effektiv håndtering av hendelser?
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"Bedre informasjonsdeling" kan sies å være selve essensen i prosedyrene. Ved at
en hendelse som ringes inn til én nødetat nå settes raskt i konferanse med de
andre og utspørringen skjer systematisk og etter en felles mal, sikrer dette en
langt bedre deling av informasjon og situasjonsforståelse enn hva som var mulig
før prosedyrene.
(merk at nødetatene lenge har trippelvarslet i konferanse, med og uten melder,
men at utførelse og effekt i større grad var basert på tilfeldigheter, da det ikke
forelå en felles prosedyre som beskrev dette)
Respondentene fikk følgende spørsmål I hvilken grad mener du nødetatene oppnår bedre informasjonsdeling nå enn før
prosedyrene ble implementert?

Figur 5 viser at 86% av respondentene mener de nødstilte får hjelp raskere nå enn før prosedyrene ble innført.

Som figuren viser svarer hele 86%
de som jobber på en nødsentral at
informasjonsdelingen har blitt
bedre etter at prosedyrene ble
innført.

Siden jeg kjenner til prosedyrene, og også selv har sittet
som operatør, merker jeg en strukturell endring i hvordan
oppdrag mottas og etter hvert leses ut.
Generelt oppfatter jeg at det tidligere kunne være større
forskjell i kvalitet og detaljnivå på situasjonsforståelsen
på de ulike oppdragene.
- Innsatsleder,
Innlandet pd
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Det er åpenbart at god
informasjonsdeling er vesentlig ved
enhver hendelse som skal håndteres
og dette er noe nødetatene alltid har
hatt fokus på.
Likevel viser dette funnet at
prosedyrene ved sin systematikk og
forutsigbarhet har gjort at etatene i
fremtiden i langt større grad vil være
sikret å både innhente og dele
vesentlig informasjon i startfasen av
en hendelse.

På generelt grunnlag føler jeg verktøyet
trippelvarslingskort har gjort det enklere å hente inn
nødvendig informasjon til beslutningstøtte for bruk av
politiressurser.
Det er også blitt enklere å forstå/formidle behovet til
øvrig nødetat.
-

Operatør, Møre og
Romsdal pd

Respondentene fikk følgende spørsmål Har bedre informasjonsdeling bidratt til mer effektiv håndtering av hendelser gjennom
at man i større grad oppnår å sende rett ressurs til rett tid?

Figur 6

På det forrige spørsmålet var det 5% som svarte at de mente
informasjonsdelingen var blitt dårligere enn før prosedyrene ble innført.
Siden dette spørsmålet betinger at man mener informasjonsdelingen har blitt
bedre fikk man ikke dette spørsmålet om man var i ovennevnte gruppe.
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På dette spørsmålet svarer 76% at de synes hendelser håndteres mer effektivt
enn før prosedyrene.
Totalopplevelse

Mot slutten, i spørsmålene som dreide seg om brukernes opplevelse av kortenes
betydning, ville vi vite om brukerne mener prosedyrene har blitt et verktøy som
sikrer god hendelseshåndtering.
Figur 7

Også her er det en overvekt av
respondenter som sier seg fornøyd
med slik verktøyene har blitt og er
i bruk, selv om tallene tilsier noe
lavere andel av tilfredshet enn på
spørsmålene som er mer konkrete
opp mot gevinstene.

Opplevede en gang i konf med nødetane at brann el
helse stod litt fast (i utspørringen).
Ble da minnet om å støtte seg trippelvarslingskort. Dette
førte til at man raskere fikk felles situasjonsforståelse.
-

Operatør,
Trøndelag pd
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Helt til sist spurte vi om hvor fornøyd respondentene på operasjonelt nivå har
vært med kortene, totalt sett.

Fra 0 - 10, hvor fornøyd er du med kortene, totalt sett?

Figur 8

Det er vanskelig å helt konkret måle en slik respons, men hvis vi for rapportens
del, og helt uformelt, kan si at alt fra "7" og opp må ansees å bety at man er
"godt fornøyd" gir det en prosentandel på 69% som sier seg "godt fornøyd".
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At 31% i så fall svarer at de er mindre enn "godt fornøyd" og 40% på forrige
spørsmål svarer "I noe grad" eller lavere på spørsmålet gir et viktig signal om at
det er nødvendig å planlegge mot en revisjon13.
Dette kan også ha sammenheng med et generelt ønske og forventning om at
prosedyrene må revideres i nær fremtid. Dette ser vi ser nærmere på litt lenger
ned i rapporten.
Det er verdt å merke seg at en liten (riktignok svært liten) andel opplever at
jobben deres har blitt mer tungvint etter at prosedyrene ble innført, selv om det
er mange faktorer som kan påvirke et slikt svar. Som vi har sett tidligere er det
for eksempel ikke alle som har fått opplæring i bruken, noe som vil kunne
påvirke i hvilken grad man kan nyttiggjøre seg av verktøyet.

13
Her er det nok også en viss mulighet for en feilkilde i ordlyden spørsmålet sett opp mot svaralternativene og
tidligere spørsmål. Har respondenten svart at hendelseshåndteringen "i noe grad" har blitt bedre enn tidligere,
hvilket ville vært positivt siden ting har blitt bedre, eller (som spørsmålet etterspør) at prosedyrene "i noe grad"
sikrer god hendelseshåndtering, hvilket må sies å være mindre positivt, siden dette tilsier liten effekt.
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Opplevelse på taktisk nivå
Prosedyrene er som nevnt tidligere et verktøy for nødsentralene, men
arbeidsgruppen mente at effekten av systematikken i prosedyrene bør være av en
slik karakter at de merkes blant dem som utfører oppdragene. Det ble derfor
naturlig å sende ut en tilpasset spørreundersøkelse til taktisk nivå.
Respondentene ble først spurt om de var kjent med at det var innført nasjonale
prosedyrer for trippelvarsling.
Her svarte 334 av 431 på taktisk nivå at de var kjent med prosedyrene, mens 97
(22%) svarte "nei" eller "usikker".
De som svarte at de var kjent med prosedyrene fikk så følgende spørsmål –
Dette kan det være vanskelig å mene noe om, men hvilken effekt mener du
prosedyrene har gitt i oppdragsløsningen?

Her var det mulig for respondentene å krysse av for ett eller flere alternativer.
Figur 9
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15% av respondentene svarte
"vet ikke/jobbet i stillingen for
kort" eller "ikke merket noen
effekt".
De øvrige har svart positivt på
at de har merket en eller flere
effekter de mener kan komme
som følge av prosedyrene.

Jeg opplever sjeldent at det er store avvik i
situasjonsforståelsen mellom brann/politi/helse. Dette kan nok
tilskrives økt bruk av trippelvarsling og felles talegrupper
BAPS/SAR.
-

Innsatsleder,
Trøndelag pd

Av funnene her som utmerker seg er det verdt å nevne en opplevelse av at
samhandling og informasjonsflyt har blitt bedre og at de som skal løse
oppdragene får oppdatert og god situasjonsforståelse i større grad enn tidligere.
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Er prosedyrene i bruk?
Vi spurte også respondenter på operasjonelt nivå om i hvilken grad de opplever
at prosedyrene er i bruk, både på egen sentral og i sentralene de samarbeider
med.
I hvilken grad mener du prosedyrene blir brukt slik de er ment (iht opplæring og/eller
lokal intensjon)?

Fig. 10 viser i hvilken grad respondentene opplever at prosedyrene benyttes i egen sentral.

Som figuren viser er det et snitt på 57% på tvers av de ulike etatene som
opplever at prosedyrene brukes etter intensjonen. Samtidig er det til dels store
variasjoner på tvers av etatene, og også internt i enkelte etater, på tvers av
distriktsgrenser.
Likevel er det helt klart positivt at 96% mener prosedyrene er enten "i stor grad"
eller "i noe grad" i bruk slik de er tenkt.
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Mot en fremtidig revisjon
Gruppens arbeid har dreid seg om evaluering og ikke revisjon/endring av
kortene. Likevel er det tydelig at det er mange i de ulike miljøene, både operativt
og på fagsiden, som ønsker og forventer en revisjon. Det var også forventinger
flere steder om at revisjonen burde ha startet allerede.
For å imøtekomme noe av dette stilte vi respondentene på operasjonelt nivå ett
spørsmål for å kunne hente ut en indikasjon på hva brukerne ønsker seg av
endring i kortene.

Som nevnt i starten av undersøkelsen er det naturlig å ha en revisjon av prosedyrene.
Dette er i seg selv en omfattende prosess, men du kan her gi oss en liten pekepinn på
hva du er opptatt av.
Ranger punktene under slik at det du anser for å være viktigst å prioritere i en revisjon kommer
høyest opp.

Respondentene skulle rangere følgende fire punkter –
-

Metodikken (terminologi, hvordan utspørringen skal skje)
Oppsettet i kortene (layout, rekkefølge osv)
Type hendelser (bytte ut, legge til, fjerne)
Tilgjengelighet (format, digitalt, delt, analogt mv)
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Figur 11 viser rangeringen gjort av respondentene

De røde blokkene viser her hvilken prosentandel som har satt punktet til venstre
på førsteplass.
Eksempelvis er det 19% som har satt "Oppsettet…" på førsteplass, altså som det
punktet de mener må prioriteres i en fremtidig revisjon. Videre er det 13% som
har satt dette punktet på sisteplass/fjerdeplass og dermed rangert dette punktet
som det minst viktige.
Her er det altså overvekt blant respondentene som mener metodikken i kortene
er det viktigste å revidere (56%), etterfulgt av oppsett, tilgjengelighet og type
hendelse (legge til nye/ta ut hendelser fra kompendiet) nederst på denne listen.
Disse funnene må utredes nærmere når arbeidet med revisjonen skal starte.
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Konklusjon
Arbeidet med å evaluere prosedyrekortene har vist at direktoratene har lykkes
med å innføre et verktøy som fungerer etter intensjonen. Spørreundersøkelsen
viser at det er overvekt av positive tilbakemeldinger og en jevnt over stor
tilfredshet på nødmeldesentralene over å ha fått et slikt verktøy.
De ansatte på nødmeldesentralene over hele landet har svart at de mener
prosedyrene bidrar til å gjøre nødetatene bedre i stand til å gi publikum både
raskere og bedre hjelp, slik samfunnet forventer.
Likevel er det klare tegn på at en revisjon er nødvendig, og bør skje i nærmeste
fremtid. Dette både gjennom den uformelle dialogen med fagmiljøene og de
operative miljøene, som er en del av det daglige arbeidet til de fleste i denne
arbeidsgruppen, og gjennom enkelte av funnene gjort i evalueringsarbeidet.
Særlig gjelder dette den oppgitte brukeropplevelsen, hvor det er en andel å ta i
betraktning som har svart at de ikke er helt fornøyd med kortene slik de fungerer
i dag.
Det positive i dette er at det fortsatt ligger et potensial i å gjøre kortene bedre,
mer effektive, spisse de mer inn mot det faktiske behovet til operatørene. Dette
vil så med stor sannsynlighet gi publikum enda bedre hjelp når de trenger det
som mest.
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