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HØRINGSUTTALE Nødnett – felles sambandsreglement for Nødnett- oppdatering 

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker 
å komme med en kort uttalelse. 

 

3.4 SAR talegrupper- SAR aksjoner.  

1. Generelt innspill: 

Ift redningsaksjoner med flere aktører (LRS, ambulanse, FORF, LA og redningshelikopter) kan 

det bli mange talegrupper med informasjon. Da både i Samvirke, Rotorwing talegruppe og 

SAR talegruppe aksjoner.  

Bør det ses på litt overordnet ift bruk av og samvirke når  

 det i denne grupperingen er radioterminalbruker som ikke har tilgang til SAR,  

 samt begrensningen for de ulike aktørene å ha flere enn to radioer tilgjengelige, der 

det potensielt er aktiv kommunikasjon i mer enn to talegrupper.  

Unntaksvis har HRS tillat patch mellom ulike gruppering.  Vi har ikke med all informasjon fra 
disse hendelsene, men det har blitt sett på hensiktsmessig å patche ulike talegrupper, for å 
unngå at IL eller operasjonsoperasjonssentralen/AMK må få informasjon i en talegruppe og 
for å igjen dele dette i flere talegrupper for å dekke alle radioterminalbruker som er med i 
aksjonen.  

Dette er mulig ivaretatt under punkt 3.11  

 

2. Innspill: Samvup-talegrupper 

Det bør vurderes å flette inn et aspekt om Samvup grupper deles mellom AMK sentraler der 
det er flere AMK sentraler i samme politidistrikt. Kan bli samtidighet konflikter på kryss av 
AMK sentraler.  
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Dette gjelder også for eksempel: AMB-pol talegrupper.  

 

 

3. Bør det være henvisning til Nasjonal trippelvarslingsprosedyre under følgende punkt?: 

 

4. Bør det være en henvisning til nasjonal trippelvarslingsprosedyre under følgende punkt??  

 

 

 
Med hilsen 
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