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Rapport, Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-
rapporten) - høring

Norges Døveforbund har mottatt rapporten om fremtidlig organisering av
nødmeldetjenesten og vit her legge frem vårt høringssvar.

Først vil vi nevne at Norges Døveforbund gjennom de siste ti årene har kjempet for
en tilgjengetig nødmetdetjeneste for døve og tunghørte. Først det siste året har
det skjedd fremskritt - ved at KOKOM, på oppdrag fra Helsedirektoratet, jobber
med et prosjekt, funksjonshemmede og nødnummer. Dette prosjektet er, så vidt vi
ser, ikke nevnt i rapporten om fremtidig organisering, det er bare så vidt nevnt på
side 94 at det er viktig å gjøre nødmeldetjenesten tilgjengelig for hele
befolkningen, inkludert personer med ulike funksjonshemninger. Sentralen må
derfor utstyres med relevant IKT-verktøy som er forenlig med brukernes behov for
å kommunisere. For eksempel må sentralen tilrettelegges slik at hørsels- og
talehemmede kan kommunisere med sentralen på annen måte enn
talekommunikasjon.

Dagens situasjon er helt uholdbar for døve og tunghørte fordi vi faktisk ikke har
mulighet tit å komme i kontakt med nødmeldetjenesten. Det nevnte prosjektet tit
KOKOM utreder muligheten for SMS kommunikasjon med nødsentralene. SMS er det
mest reatistiske atternativ i mange år fremover - også fordi teksttelefonen (1412
som brukes i dag) - er i lite bruk og stasjonær.

Vi må kunne forvente at når det plantegges en fremtidig organisering av tjenesten
må den tilfredsstille kravene tit universell utforming og dermed forutsette at
sentraten skat kunne kommunisere med døve og tunghørte. Dessuten vit det også
være situasjoner hvor hørende vil ha behov for å sende SMS fremfor å tate i
telefonen. Løsninger for SMS som også er tilgjengelig for andre enn døve og
tunghørte er et godt eksempet på universell utforming.

Rapporten nevner et pitotprosjekt for å teste ut forstaget før eventuelle vedtak om
landsdekkende ordninger. Norges Døveforbund mener det er viktig at også SMS
kommunikasjon testes ut i dette pitotprosjektet.
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Regjeringen er opptatt av at nødmeldetjenesten skal være enkel, trygg og effektiv
- men da må den først bli tilgjengelig for alle. Nødmeldetjenesten må sikres og gi
trygghet også for døve og tunghørte.
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