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Kapittel 12
Kommunikasjon i nødnett
Innledning
Nødnett er et felles landsdekkende digitalt radionett som gir alle aktører i
nødetatene, samt frivillige, mulighet til å kommunisere direkte i definerte
talegrupper (TG). Nødnett gir mulighet for effektivt samarbeid, ivaretar krav til
avlyttingssikkerhet og bidrar til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap.
God kommunikasjon via nødnett (også kalt samband) er annerledes enn god
kommunikasjon med en innringer som etterspør helsehjelp. Det er nødvendig for
operatører i legevaktsentraler og AMK å ha et bevisst forhold til, og mestre denne
forskjellen. God kunnskap om hvordan man kommuniserer effektivt via samband
er viktig for alle operatører i LVS og AMK. Vi velger derfor å inkludere dette temaet
i denne boken om «kunsten å kommunisere».
Dette kapittelet er ment som et bidrag til opplæring i god operativ kommunikasjon
i nødnett for nye operatører, samt som repetisjon for allerede erfarne operatører.
Målet er at operatørene skal mestre praktisk kommunikasjon som understøtter
optimal samhandling.

Om Nødnett
Tydelig kommunikasjon er essensielt, både ved intern kommunikasjon og ved
samhandling mellom flere yrkesgrupper. En viktig forutsetning er lik forståelse av
terminologi, altså et felles språk. I 2008 ble «Felles sambandsreglement for
nødnett» utgitt for første gang. Reglementet inneholder retningslinjer for bruk av
nødnett, inkludert felles språk og system. Reglementet oppdateres jevnlig og
versjon 4 ble utgitt i 2018.
Bruk av nødnett i helsetjenesten er regulert i tre prosedyrenivåer:


Nivå 1 Felles sambandsreglement for Nødnett (nasjonalt tverretatlig)1



Nivå 2 Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten2



Nivå 3 Lokale operative prosedyrer for helsetjenesten knyttet til bruk av
Nødnett

1

Fra https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/03-strategier-og-planer/sambandsreglement-fornodetatene.pdf 15.05.21
2
Fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten 15.05.21
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Politidirektoratet (POD) har det forvaltningsmessige ansvaret for sambandsreglementet. Helsedirektoratet har ansvar for Nasjonal veileder for Nødnett i
helsetjenesten. Nivå 3-prosedyrer utarbeides lokalt og kan tilpasses ulike lokale
behov.
Dette kapittelet er i hovedsak basert på disse dokumentene, med tilhørende
eksempler og fokus på praktisk bruk.
Alle som skal samhandle i nødnett gjennomgår obligatorisk opplæring. Fokus på
mange ulike tekniske funksjoner ved bruk av nødnett kan bidra til å stjele fokus
fra selve kommunikasjonen. Praktisk bruk av samband er tatt med som vedlegg i
nivå 1- og nivå 2-prosedyrene nevnt over. Det er viktig at den praktiske, eller
operative, bruken av nødnett vies minst like mye tid som de tekniske aspektene i
en opplæringssituasjon. God sambandskommunikasjon kan redde liv.

«For å sikre utnyttelse av de mulighetene Nødnett gir, og for å ivareta
sikkerhet for mannskapene, stilles det krav til brukerens kompetanse og
korrekt bruk. Sambandsreglementet skal legges til grunn ved opplæring,
øving og i operativ tjeneste»3

Organiseringen av oppgaver blant operatørene i sentralene varierer og dette vil
legge føringer for hvor mye nødnett brukes av den enkelte. I AMK vil
Ressurskoordinatorer (RK) ha hovedansvar for varsling av ressurser
(utalarmering) og koordinering i nødnett. Medisinsk operatør (MO) har besvarelse
av 113 som hovedoppgave og kommuniserer lite i nødnett. Andre AMK har en
koordinatorfunksjon som skal ivareta både besvarelse av nødtelefoner, telefoner
på vanlige linjer og kommunikasjon i nødnett. I legevakt er det legen som svarer
på utalarmering i nødnett, men sykepleiere i legevaktsentraler (LVS) forventes
også å kunne kommunisere i nødnett. Akuttmottak har egne kontrollrom og må
også ha personell som kan kommunisere i nødnett.

Struktur og identifisering i Nødnett
Kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i den akuttmedisinske kjede skjer i
hovedsak via håndholdte radioer og ulike kontrollrom i nødnett.

3

Felles sambandsreglement for nødetatene og beredskapsbrukere, 2018, versjon 3, Politidirektoratet, s.3
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Illustrasjon av Nødnett4

Dagens kommunikasjonsløsning for helse i Nødnett (Integrated communication
control system, ICCS) brukes på alle landets AMK, legevaktsentraler og
akuttmottak. Kommunikasjonssentral, driftssentral eller operasjonssentral er alle
uttrykk for det som er virksomhetens senter for å overvåke og styre driften av
sentrale ressurser og prosesser. Et kontrollrom har gjerne døgnkontinuerlig
bemanning, og tilgangen til kontrollrommet er strengt regulert.5
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) er ansvarlig for drift og
brukerstøtte av kontrollromsløsninger og radioterminaler tilknyttet Nødnett.
I sambandsstrukturen inngår all parametersetting i radionettet og i
radioterminaler, blant annet talegruppeoppsett, nummerplaner og radionavn
(alias). Overordnede prinsipper og struktur for oppbygging av kallesignaler er
beskrevet i Sambandsreglementet og vil ikke bli nærmere omtalt her.
For å sikre identifisering av ressurser i Nødnett benyttes kallesignaler.
Operatørene må lære seg aktuelle kallesignaler og kunne bruke disse effektivt
når det er behov.

4
5

Fra https://www.nodnett.no/tjenester/kommunikasjonssentraler/kommunikasjonssentraler/ 10.01.21
Fra <https://www.nodnett.no/tjenester/kommunikasjonssentraler/> 30.12.20

5
Kommunikasjon i nødnett

Eksempel:
Innsatsleder Helse (ILH) skal benytte kallesignal IL HELSE (skal uttales: "I-L
HELSE"– ikke fonetisk bokstavering) for å unngå misforståelser.6
Fonetisk bokstavering omtales senere i dette kapittelet.

Alle radioterminaler i Nødnett identifiseres med et abonnentnummer (ISSI) som
består av et unikt 7-sifret anropsnummer – Individual Short Subscriber Identity.
Til alle ISSI tilordnes et unikt alias som kan vises i displayet i radioterminaler og i
kontrollrom. Alias bygges opp slik at samarbeidende etater kan identifisere hvem
som kommuniserer. De første karakterene i aliaset skal identifisere etat. AMB
benyttes for ambulanse, L-AMB for luftambulanse, LEG for lege, HJ for
hjemmesykepleier og hjemmetjeneste, i tillegg til AMK og LV. Alias til lege og
sykepleier i kommunehelsetjenesten er bygget opp av henholdsvis LEG og HJ,
deretter en forkortelse for stedsnavnet, som kan uttales som kommunenavn eller
bydelsnavn. Til slutt følger to siffer som angir radioenhet. Alias til brukere som
kommuniserer i en talegruppe vises i ICCS og i displayet på radioterminaler. Et
kallesignal er måten et radioalias blir uttalt på.

Alias i helsetjenesten7

6

Fra Felles sambandsreglement for nødetatene og beredskapsbrukere, 2018, versjon 3, Politidirektoratet, s.8
Fra <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/issi-nummerplan-ogkallesignaler#kallesignal> 30.12.20
7
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Eksempel
Eksempel for ambulanse 421 Hamar8
 Radioterminalens navn/alias blir: AMB-INL-421
 Innen egen helseregion, uttales: «4-2-1»
 Utenfor helseregion: «Ambulanse Innlandet 4-2-1» (uttales slik for alle
praktiske formål)
 Ved samhandling med andre nødetater: uttales «Ambulanse 4-2-1»
 Fartøysjef på Ambulanse 4-2-1 Hamar blir: «4-2-1-alfa»
 Sidemann på Ambulanse 4-2-1 Hamar blir: «4-2-1-bravo»

Talegrupper
Kommunikasjon i talegrupper (TG) er den viktigste funksjonen i nødnettet og
benyttes ved samarbeid mellom flere parter. Nødetatene har egne talegrupper for
intern bruk. I tillegg er det etablert talegrupper for kommunikasjon mellom
nødetatene og mellom nødetatene og andre samvirkeaktører. Varsling av andre
beredskaps- og samvirkeaktører og informasjon om talegruppe som skal benyttes
under hendelsen gjøres pr. telefon, hvis ikke annet er avtalt lokalt.
Kommunikasjonen ved bruk av talegrupper skal foregå etter bestemte regler som
tas opp i de neste avsnitt i dette kapittelet.
Tabellen nedenfor viser de mest brukte felles talegruppene og en kort beskrivelse
av disse.

Oversikt over mest brukte talegrupper (TG)
Talegruppe

Brukes ved

Ambulansetalegrupper

Brukes ved utalarmering av ambulanse og
legevaktlege fra AMK. AMK delegerer
talegrupper etter behov og lokale prosedyrer.

Legevakttalegrupper

Brukes ved kommunikasjon mellom
legevaktpersonell.

8

Fra <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/issi-nummerplan-ogkallesignaler#kallesignal> 30.12.20
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BAPS
(brann–akuttmedisin– politisamvirke)

Brukes på vei til skadested for kommunikasjon
mellom helse, brann og politi. Fremme på
skadestedet går helsepersonell over i avtalt
ambulansetalegruppe.

SAR-talegrupper

SAR-talegrupper (Search and Rescue) benyttes
ved samhandling med andre
beredskapsbrukere i forbindelse med
redningsoppdrag. SAR-talegruppene har
nasjonal gyldighet.

SAMVUP-talegrupper

SAMVUP-talegrupper (Samvirke-uten-politi) er
etablert for å sikre kommunikasjon mellom
AMK-sentraler og beredskapsaktører som også
er akutthjelpere, ved akuttmedisinske
situasjoner.

SAMVIRKE-talegrupper

Brukes ved samarbeid med frivillige
organisasjoner som Røde Kors, Norsk
folkehjelp eller Redningsselskapet.

LA-RW

Primært brukes LA-RW til utalarmering av
luftambulanse (helikopter) og ved
sammenkobling med aksjonstalegruppe for
kommunikasjon med andre ressurser.
Sekundært til samband innad i besetningen og
for samband ambulansehelikoptre imellom.

Oversikt over de mest brukte talegruppene9

10

Hvem som har ansvar for de ulike talegruppene er definert i prosedyrene for
nødnett. De ulike talegruppene kan sammenkobles (patches) ved behov, for
eksempel vil luftambulanse og ambulanse ofte kobles sammen i forbindelse med
samhandling på en hendelse.

Eksempel:
Ambulanse er på akutt (rødt) oppdrag hos pasient og finner slagsymptomer
som oppstod for 2 timer siden. Pasienten bor en og en halv times kjøretid fra
nærmeste sykehus. Ambulanse ber om bistand av luftambulanse (LA) for rask

9

Fra <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/sambandsstruktur/tverrfagligetalegrupper> 10.01.21
10
Fra <https://www.lvh.no/naar_det_haster/praktiske_ferdigheter/noednett/om_noednett> 10.01.21
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transport av pasient til sykehus. Ambulanse starter transport i retning sykehus
og LA flyr i møte med ambulanse.
Talegruppene for ambulanse og LA og sammenkobles i AMK for direkte
kommunikasjon om møtested, pasientens situasjon, forhold rundt landingsplass
etc.
AMK overvåker kommunikasjonen i talegruppen og kan bistå ved behov.

Redningstjenesten i Norge ledes av to hovedredningssentraler, (HRS) (lokalisert
på Sola og i Bodø) og underordnede lokale redningssentraler (LRS). Administrasjon
av talegrupper for å koordinere felles innsats tilligger politiet/LRS/HRS. Felles TG
skal normalt ikke sammenkobles. Det må innhentes tillatelse fra OPS/HRS ved
særskilte behov.
De ulike nødetatenes sentraler (110, 112 og 113) i et område (kalt 11Xsentralene) og leder for innsatsen fra hver samvirkeaktør skal lytte på felles
talegruppe som er tildelt en hendelse helt til innsatsen er avsluttet, dersom ikke
annet er avklart med innsatsleder for hendelsen. Dersom politiets operasjonsleder
beslutter at bruk av felles talegruppe avsluttes før innsatsen på stedet avsluttes,
forholder enhetene på stedet seg til etatsinterne talegrupper.
Legevaktlege som har ansvar for pasienten varsles parallelt med utalarmering av
ambulanse og bør lytte aktivt i talegruppe for tilbakemelding fra ambulanse.
Samarbeid mellom naboland gir mulighet for gjensidig bistand langs landegrensene. Nødetatene og andre beredskapsaktører i Norge og Sverige har
mulighet til å kommunisere med hverandre. For helsetjenesten er det etablert en
NOSE (Norge-Sverige) anropstalegruppe per AMK-sentral langs grensen.
Tilsvarende er det etablert en FINO (Finland-Norge) anropstalegruppe som gir
mulighet for samarbeid med finske ressurser.

Neste generasjon kommunikasjonsplattform for helse
Dagens kommunikasjonsløsning for helse i Nødnett (ICCS) er basert på
eldre teknologi. For å møte dagens og fremtidens behov har HDO vedtatt å
gjennomføre KAK-prosjektet (Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede). Ny
kommunikasjonsløsning forventes implementert i løpet av 2022.
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Illustrasjon av fremtidig kommunikasjonsløsning11

Ved siden av KAK-prosjektet er de regionale helseforetakene i gang med
anskaffelse av nytt kart- og oppdragshåndteringsverktøy for AMK, kalt AMK IKTprosjektet. Dette skal erstatte dagens løsninger (Transmed og AMIS12). KAK skal
levere kommunikasjonsplattformen til denne løsningen. Til sammen vil KAK og
AMK IKT-prosjektet erstatte dagens løsninger i sin helhet, og slå dem sammen til
én integrert brukerflate. Dette vil bidra til å gjøre det lettere for helsepersonell å
hjelpe pasienter på en rask og effektiv måte.13

Kommunikasjon i nødnett - Operativ bruk
Grunnlaget for god kommunikasjon og felles språk i nødnett består av flere
elementer; taleteknikk, det fonetiske alfabet, uttale av tall, bruk av
ekspedisjonsord og kunnskap om informasjonsdeling. Kommunikasjon i nødnett

11

Fra https://www.hdo.no/kommunikasjon-i-akuttmedisinsk-kjede-kak 16.01.21
Akutt Medisinsk Informasjonssystem - elektronisk dokumentasjonssystem som brukes i AMK og flere LVS
13
Fra <https://www.hdo.no/kommunikasjon-i-akuttmedisinsk-kjede-kak> 30.12.20
12
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skal være kortfattet og tydelig. For å sikre lik bruk og forståelse er det nødvendig
med konkrete, felles regler for bruk og nøkkelord (ekspedisjonsord).
Forutsetning for å kunne fokusere på selve kommunikasjonen er at operatøren er
trygg i den praktiske bruken av IKT-systemene som benyttes.

Taleteknikk ved bruk av samband
I vedlegg til de nasjonale sambandsprosedyrene er taleteknikk ved bruk av
nødnett beskrevet. For god og effektiv radiokommunikasjon er dette nødvendige
forutsetninger som må innarbeides ved hjelp av øvelse og kontinuerlig fokus på
god praksis.
Følgende skal vektlegges:14


Tydelig tale



Unngå særegne dialektord



Unngå gjentakelser



Hold den naturlige rytmen du har i daglig tale



Snakk jevnt og rolig



Hold mikrofonen ca. 5 cm foran munnen



Ikke la stemmen synke på siste del av sendingen



Les meldingen i hele uttrykk eller korte setninger



Gjør opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned

Hvert enkelt av disse punktene er logiske og i utgangspunktet enkle å forholde seg
til. Å få dette til i praksis samtidig som man har fokus på budskapet, pågående
kommunikasjon med innringer og kollegaer, prøver å få oversikt over situasjonen,
skriftlig dokumentasjon m.m. krever god simultankapasitet.
De fleste av de opplistede punktene er like viktige for god kommunikasjon via
telefoni i samtaler med innringere, som ved bruk av samband.

14

Fra <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/bruk-avsamband#taleteknikk> 02.01.21
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Det fonetiske alfabetet og uttale av tall
For å unngå misforståelser benyttes det fonetiske alfabetet for bokstavering
/staving. Dette brukes mest i radiokommunikasjon, men kan også benyttes via
telefon ved behov.
Enkeltbokstaver og bokstavgrupper staves ved hjelp av det internasjonale
fonetiske alfabetet, bortsett fra bokstavene æ, ø og å. Ord som er vanskelige å
oppfatte eller uttale, samt bokstavgrupper, skal staves med ekspedisjonsuttrykket
«JEG BOKSTAVERER» først:

Det fonetiske alfabetet15

På samme måte som bokstaver skal uttrykkes tydelig, skal tall også uttrykkes
tydelig og uten lokale dialektpreg. Tall skal uttales siffer for siffer.

Uttale av tall i nødnett16
15

Fra <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/bruk-avsamband#fonetisk-alfabet> 10.01.21
16
Fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/bruk-av-samband#uttaleav-tall 10.01.21
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For å tydeliggjøre at man skal lese talltegn kan ekspedisjonsord benyttes. Ord som
for eksempel «Talltegn», «Tid», «Posisjon» brukes for å unngå misforståelser i
forkant av opplesning av tall. Ekspedisjonsord forklares i neste avsnitt.
Skilletegn som er avgjørende for sammenhengen skal også leses, for eksempel:
SKRÅSTREK, KOMMA, osv.

Eksempel:
Et velkjent eksempel som viser viktigheten av å sette komma på riktig plass er:
- Vent ikke, skyt ham
- Vent, ikke skyt ham
Leses ordet komma på rett sted vil meningen fremkomme tydelig.

Ekspedisjonsord i gruppesamtaler
Ekspedisjonsord er nøkkelord som alle brukere av Nødnett skal kjenne til. Bruken
av disse skal bidra til å sikre gjensidig forståelse / unngå misforståelser. Noen
ord benyttes daglig og andre benyttes sjelden. Ved bruk av nødnett forventes det
at alle aktører kjenner betydningen av de like ekspedisjonsordene.
Liste over ekspedisjonsord:

13
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Ekspedisjonsord i nødnett17

Jevnlig gjennomgang av listen over ekspedisjonsord anbefales. Dette kan enkelt
gjennomføres i ledige stunder ved at kollegaer spør hverandre om de ulike ord og
betydningen av disse. I tillegg bør trening av ekspedisjonsord inngå i planlagte
øvelser og case-trening regelmessig.

Eksempel på korrekt gjennomført radiosamtale:18






Ambulanse 4-2-1 – dette er AMK Innlandet – over
AMK Innlandet – dette er ambulanse 4-2-1 – over
Dette er AMK Innlandet - «AMK leser melding» – over
Dette er Ambulanse 4-2-1 – mottatt – over
Dette er AMK Innlandet – slutt

I nødnett er det i tillegg til kommunikasjon i talegrupper mulighet til å
kommunisere én til én. Kommunikasjon av pasientidentifiserbare opplysninger skal
som hovedregel foregå i én-til-én-samtale.
For å kommunisere godt i nødnett må man mestre de opplistede punktene under
taleteknikk, det felles språket som er styrt ved bruk av ekspedisjonsord og det
fonetiske alfabetet, de ulike tekniske løsninger og det som skjer parallelt i
sentralene. Det krever trening og erfaring for å bli god i «kunsten å kommunisere
i nødnett».

17

Fra <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/bruk-avsamband#ekspedisjonsord-i-gruppesamtaler> 11.01.21
18
Fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/bruk-avsamband#ekspedisjonsord-i-gruppesamtaler 16.01.21
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Eksempel på korrekt gjennomført radiosamtale mellom lege
og ambulanse:






Ambulanse 9-4-3-dette er lege legevakt…..-over
Lege legevakt-dette er ambulanse 9-4-3- over
Dette er lege legevakt…. – «leser melding»- over
Dette er ambulanse 9-4-3-mottatt- over
Dette er lege legevakt…- slutt

Informasjonsdeling og etablering av felles situasjonsforståelse
I oppdrag som involverer mer enn en nødetat, blir de andre etatene vanligvis
varslet via telefon. Konferansekobling benyttes for tverr- eller trippelvarsling.
Tverrvarsling er varsling mellom to av nødetatenes 11X-sentraler i et geografisk
område. Trippelvarsling er varsling mellom de tre nødetatenes sentraler i ett
geografisk område (brann, helse og politi). Trippelvarsling kan foregå med eller
uten innringer i konferanse.
For en del typer hendelser, for eksempel trafikkulykker og brann, er det utarbeidet
egne trippelvarslingsrutiner som skal følges av alle nødetatene. Etter initial
melding via telefoni følges hendelsen opp i tildelt talegruppe. Videre
informasjonsdeling i aktuell talegruppe er viktig for å dele ny informasjon
fortløpende og ivareta sikkerhet. Samtidig er det viktig å unngå unødvendig prat i
nødnett.
Relevant informasjon tilknyttet hendelsene kartlegges, i den grad det er mulig, av
operatørene og skal så snart den foreligger, meddeles i felles talegruppe. Slik
informasjon kan være opplysninger og observasjoner for å ivareta sikker og
effektiv utrykning og felles situasjonsforståelse.
Eksempler på relevant informasjon:19










19

kjørevei
møteplass
innsatsområde
skadeomfang
melder, vitner osv.
farlig område
situasjonsrapport (vindusrapport) fra første enhet på stedet (uavhengig
av etat)
viktig informasjon for den videre planlegging av ressurser som materiell,
personell, beredskap osv.
oppdatert situasjonsbeskrivelse til enheter på vei til hendelsen
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Å lese ut meldinger i felles talegrupper krever både oversikt (i situasjoner som kan
være delvis uavklart), gode kommunikasjonsferdigheter og faglig trygghet. Det
kan virke skummelt for nye operatører å skulle lese ut meldinger og oppdatert
informasjon i talegrupper hvor ulike nødetater er representert. Å dele informasjon
i talegrupper bør derfor også trenes på.

Eksempel
Eksempel på oppdatert informasjon i BAPS-talegruppe:
Melding til AMK om trafikkulykke på Bjelland i xxx kommune.
Innringer melder om en bil med en person i bilen. Dette var informasjonen som
ble delt ved trippelvarsling mellom nødetatene.
Ny telefon til AMK fra annen innringer beskriver totalt to biler med 3 personer i
bil nr.2. Denne ligger i en skråning 100 meter fra bil nr.1.
Oppdatert situasjonsbeskrivelse i BAPS som bør leses ut vil da være:
 AMK xxx til alle utrykkende enheter i BAPS 2 (tall avhengig av tildelt TG)
 Ny innringer til AMK melder om 2 biler og 4 personer totalt, den ene
bilen ligger i en skråning 100 meter fra bil 1, alle skal være våkne og ute
av bilene - over
 De ulike nødetatene kvitterer med: Mottatt av xxx – over
 AMK xxx – slutt
Den som initierer en melding skal være den som avslutter dialogen ved bruk av
ekspedisjonsordet «Slutt»

Ingen hendelser er like og ingen operatører er like. Dette gjør at vi på tross av
gode felles prosedyrer og god opplæring aldri blir ferdig utlært når det gjelder
kommunikasjon i nødnett. En studie på bruk av nødnett viser at hyppigere
bruksfrekvens også gir brukeren bedre forutsetning for felles situasjonsforståelse.20
Vi vet at feil og misforståelser i kommunikasjonen i helsevesenet og mellom
nødetatene i noen tilfeller kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. En
kommunikasjonsfeil gjort tidlig i en hendelse vil ofte få følgefeil videre i
kommunikasjonslinjen.

20

Dølgaard, S. H., 2017, Kommunikasjonssystemers påvirkning på situasjonsforståelse En studie av Nødnett og
kjernebrukernes forutsetninger for felles situasjonsforståelse, Masteroppgave i Samfunnssikkerhet
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For å sikre god informasjonsdeling og felles situasjonsforståelse må vi
kommunisere tydelig innad i og mellom de ulike delene av den akuttmedisinske
kjede. Dette krever fokus og jevnlig samtrening.

Forskning:
Samhandling i nødmeldetjenesten
I en masteroppgave om Samhandling i nødmeldetjenesten utgitt i 2018, har
forfatteren sett nærmere på hvilke kjerneforutsetninger som bør ligge til grunn for å
nå anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen og Helsedirektoratet etter 22. juli 2011 om å
ivareta samhandling.

Konklusjon: «De kjerneforutsetninger som bør ligge til grunn for å nå anbefalingene
er Crew Resource Management (CRM), korrekt radiosambandskommunikasjon og god
ledelse. Bakgrunnen for disse kjerneanbefalingene er at kommunikasjon er den
viktigste prosessen i alle organisasjoner. CRM innebærer en strukturert måte å bruke
kommunikasjon på. Gjennom bruk av sjekklister og repetisjon kan man skape
teamfølelse og redusere feil. Gjennom riktig bruk av prosedyrer for
radiokommunikasjon vil belastningen på radionettet reduseres. Det vil bidra til at viktig
kommunikasjon har prioritet. Den siste kjerneforutsetningen handler om ledelse. Ingen
av kjerneforutsetningene vil kunne gjennomføres dersom ikke leder legger til rette
med systemer og struktur i organisasjonen.»21

Crew Resource Management (CRM) er en strategi for å redusere risikoen forbundet
med menneskelige faktorer ved teamarbeid, med fokus på god kommunikasjon og
samhandling. Simulering som metode er særlig aktuelt ved teamtrening med fokus
på CRM.

Kommunikasjon med luftambulansetjenesten i nødnett
Lokale AMK-sentraler varsler AMK-LA ved behov for bistand av luftambulanse.
Primært gjelder dette oppdrag hvor det er behov for bistand i forbindelse med

21

Hande, Tanja, 2018, Samhandling i nødmeldetjenesten. Master thesis, University of Oslo,
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-70379
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sykdom eller skade som krever rask
akuttmedisinsk behandling og transport.22

og/eller

spesialisert

overvåkning,

Egne AMK-LA-operatører er ansvarlige for varsling, koordinering og oppfølging av
luftambulanseoppdrag. «Flight following» er monitorering og oppfølging av
helikopter på oppdrag og ivaretas av AMK-LA.
Pr. 2021 er AMK-LA-sentralene lokalisert til Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim
og ligger i tilknytning til den lokale AMK-sentralen. Prosedyre for varsling og
kommunikasjon mellom AMK-LA og luftambulansetjenesten ligger som vedlegg til
Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten.23
Det er nyttig for operatører i nødmeldetjenesten å kjenne til ulike forkortelser som
benyttes og hva personalet på luftambulansen ønsker av informasjon, og dette
omtales derfor nedenfor.
Begreper du må kjenne til for kommunikasjon med luftambulansen:


ETA - Estimated Time of Arrival, klokkeslett for ankomst



ETE - Estimated Time Enroute, antall minutter til ankomst



Posisjon - oppgis normalt i grader og desimalminutter i GPS-systemet
(Global positioning system)



RW - Rotorwing, helikopter



LA-RW XX- Egne talegrupper for hver enkelt LA-ressurs

Kartlegging og dokumentasjon til luftambulansen (LA)
Operatører har ansvar for å kartlegge og dokumentere ulike situasjoner, både
gjennom bruk av beslutningsstøtte og ved bruk av fagkunnskap og
tilleggsspørsmål, avhengig av aktuell situasjon. Hvilke situasjoner som er aktuelle
for varsling av luftambulanse og hvilke tilleggsspørsmål som bør stilles, må inngå
i opplæringen av operatører i medisinsk nødmeldetjeneste.
Det kan være avgjørende at operatør husker å stille spørsmål som avklarer et
eventuelt behov for å varsle LA. Ikke alle aktuelle spørsmål eller ønskede
avklaringer står listet opp i beslutningsstøtteverktøyet, for eksempel hvordan
været er på stedet og om det er et åpent område nær pasienten som er egnet for
LA å lande på.

22

Fra http://www.luftambulanse.no/retningslinjer-bestilling-av-luftambulanse 22.02.21
Fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/prosedyre-for-varslingog-kommunikasjon-mellom-amk-og-la-tjenesten 11.01.21
23

19
Kommunikasjon i nødnett

Relevant informasjon legges inn i AMIS og gjøres tilgjengelig for utrykningspersonellet. Følgende er viktig:24

Operativ informasjon:


korrekt/bekreftet lokasjon hvor pasienten befinner seg (primært posisjon,
sekundært annen presis stedsbeskrivelse) - hvis ikke sikker posisjon må
dette være tydelig kommunisert til enheten slik at det ikke skapes forvirring
 forbli på stedet hvor pasienten befinner seg
 hindringer eller spesielle utfordringer på stedet som kan skape problemer
for flyoperasjon (spenn, dyr, sikkerhetstrusler etc)
 tilgjengelighet for nødetatene
 andre enheter i samme innsats
Pasientinformasjon:





pasientens alder
tidspunkt for hendelse / symptomstart
aktuell problemstilling
tidligere sykehistorie og ev. medikamenter

Aksjons-AMK er den sentral som har mottatt henvendelsen. De kontakter AMK-LA
og sender i tillegg oppdragsinformasjon elektronisk hvis mulig.
Oppdragsinformasjon fra aksjons-AMK bør inneholde følgende:25









Hastegrad
Problemstilling
Hvor er pasienten/markering på omtrentlig posisjon.
Hvilken ressurs er fremme eller på vei til pasienten og forventet ankomsttid
Viktig supplerende informasjon som har betydning for oppdraget, f.eks.
ligger pasienten uveisomt (underheng, vann eller fjellredning, snøskred),
annen ressurs er opptatt
Talegruppen hvor aksjonen foregår, føres inn i AMIS (muntlig om AMIS til
AMIS ikke er mulig)
Forventet leveringssted hvis avklart, føres inn i AMIS (muntlig om AMIS til
AMIS ikke er mulig)

Oppdatert informasjon om oppdraget og eventuelt ny info som ikke har kommet
fram tidligere og som er viktig for oppdraget, formidles muntlig via talegruppe.

24

Punkter innhentet via mailkorrespondanse med Stephen Sollid, Sjeflege, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/nodnett-i-helsetjenesten/vedlegg/prosedyre-for-varslingog-kommunikasjon-mellom-amk-og-la-tjenesten 11.01.21
25
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Opplæring, trening og vedlikehold av kunnskap
Alle som skal jobbe i nødnett må gjennomgå obligatorisk opplæring i bruk av
radioterminaler og/eller betjeningsutstyr i kommunikasjonssentralene med
tilhørende prosedyrer. Godkjente instruktører står for opplæringen som er tilpasset
ulike sluttbrukere (legevakt, AMK, ambulanse, LA, akuttmottak, leger i vakt m.fl.).
Mange tekniske funksjoner og nye prosedyrer kan være krevende å sette seg inn
i.
Kommunikasjonsformen som benyttes ved bruk av samband må læres, trenes på
og brukes regelmessig hvis man skal sikre effektiv kommunikasjon. For å sikre
god kommunikasjon via nødnett bør operatørene øve regelmessig. Hvis ikke kan
man risikere at kommunikasjon etter hvert «sklir ut», med unødvendig prat og
mindre bruk av ekspedisjonsord.
En del situasjoner som forekommer svært sjelden, som for eksempel større
hendelser og PLIVO (pågående livstruende vold) bør også trenes jevnlig på, for å
sikre at operatørene har trygghet til å håndtere disse best mulig.

«Regelmessig trening og øvelse i bruk av Nødnett er viktig for å sikre god
utnyttelse og korrekt bruk. Det er viktig at den enkelte bruker er trygg på
bruken og kan håndtere systemet optimalt»26

Det er den enkelte arbeidsgiver som har hovedansvar for at sine ansatte har
tilstrekkelig vedlikeholdt kompetanse på bruk av samband. Ledelsen har ansvar
for betingelser og føringer som sikrer god operativ praksis, dette vil igjen bidra til
god pasientsikkerhet, og sikkerhet for ansatte i ulike deler av helse- og
redningstjenesten. Det er også viktig at du som operatør tar initiativ til egentrening
og refleksjon, og har et kontinuerlig fokus på god sambandskommunikasjon.

To ulike kommunikasjonsformer
Det er nødvendig at operatører i nødmeldetjenesten mestrer og kan skille de ulike
kommunikasjonsformene som benyttes via telefoni og samband. Hvor mye en
operatør forventes å kommunisere i nødnett avhenger av organisering og rullering
av ulike roller i de ulike sentralene.
Kommunikasjonen i nødnett er i stor grad styrt og kort/kontant i formen, noe som
kan oppleves uvant og for noen også ubehagelig i starten. I nødnett er det mindre
26
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rom for fleksibilitet og mindre bruk av empatisk tilnærming som ellers preger
kommunikasjonen med publikum via telefon. I samtaler med innringere til 113/
116 117 forventes en helt annen kommunikasjon enn ved samhandling via
nødnett. En operatør må kunne bytte mellom disse kommunikasjonsformene på
en effektiv måte tilpasset enhver situasjon.

Illustrasjon Julia Alama
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Refleksjonsspørsmål og oppgaver

Refleksjonsspørsmål:
1. Hvordan er kommunikasjonen i nødnett ved din arbeidsplass - følger
dere nevnte retningslinjer ovenfor?
2. Har det vært anledninger hvor du i etterkant tenkte at du burde ha delt
informasjon du satt på i en talegruppe?
3. Er du trygg på å forholde deg til ulike typer koordinater når innringere
presenterer disse for å oppgi posisjon?
4. Sikres det alltid at relevant informasjon som fremkommer etter
initialfasen videreformidles til lege/LA ved din arbeidsplass?

Oppgaver:
1. Hvor finnes de lokale operative prosedyrer for bruk av nødnett ved din
arbeidsplass? - les igjennom disse.
2. Hvilke talegrupper benyttes mest ved din arbeidsplass?
3. Lær deg det fonetiske alfabetet utenat
4. Lær deg listen med ekspedisjonsord og øv på bruken av disse med
kollegaer, til de sitter automatisk.
5. Hva betyr ETA og ETE?
6. Hvilken informasjon ønsker luftambulansen at operatørene kartlegger og
dokumenterer hvis mulig?
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Hovedbudskap i kapittelet
Nødnett er et digitalt radionettverk (samband) som gir mulighet for samarbeid
internt, mellom nødetatene og med andre samarbeidspartnere.
Bruk av nødnett i helsetjenesten er regulert i tre prosedyrenivåer:
 Nivå 1 Felles sambandsreglement for Nødnett (nasjonalt tverretatlig)
 Nivå 2 Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten
 Nivå 3 Lokale operative prosedyrer for helsetjenesten knyttet til bruk av
Nødnett
Talegrupper (TG) er den viktigste funksjonen i nødnettet og benyttes ved
samarbeid mellom flere parter.
For å sikre identifisering av ressurser i Nødnett benyttes kallesignaler. Et
kallesignal er måten et radioalias blir uttalt på. Eksempel for ambulanse 421
Hamar: Radioterminalens navn/alias blir: AMB-INL-421
Kommunikasjon i nødnett skal være kortfattet og tydelig. For å sikre dette
benyttes:
1.
2.
3.
4.

God taleteknikk
Det fonetiske alfabet
Tall uttales siffer for siffer
Ekspedisjonsord i gruppesamtaler

Ekspedisjonsord er nøkkelord som alle brukere av samband skal kjenne til. Bruken
av disse skal bidra til å sikre gjensidig forståelse/unngå misforståelser.
Informasjonsdeling
Korrekt radiosambandskommunikasjon er en av kjerneforutsetningene for god
samhandling.
Relevant informasjon tilknyttet pågående hendelse skal, så snart den foreligger,
meddeles i felles talegruppe.
Begreper ved kommunikasjon med LA:
 ETA - Estimated Time of Arrival, klokkeslett for ankomst.
 ETE - Estimated Time Enroute, antall minutter til ankomst.
 Posisjon - oppgis normalt i grader og desimalminutter
Kartlegging og dokumentasjon
Innhenting av relevant informasjon om pasient og operativ info er viktig for
personalet på LA og må videreformidles (vær på stedet, landingsforhold,
hindringer etc.).
Ulike kommunikasjonsformer
Det er ulike kommunikasjonsformer som benyttes via telefoni vs. nødnett. En
operatør må kunne bytte mellom disse kommunikasjonsformene på en effektiv
måte tilpasset enhver situasjon.
Regelmessig trening og øvelse i bruk av Nødnett er viktig for å sikre trygghet, god
utnyttelse og korrekt bruk.
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