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Sykehuset Østfold HF (SØ) anser brukerperspektivet som helt sentralt i organiseringen av felles
nødmeldesentraler og et felles nødnummer. De som melder om behov for bistand i en
nødssituasjon må kobles til en sentral som så raskt og effektivt oppfatter, og er i stand til å
håndtere alle forhold knyttet til den aktuelle situasjonen.

SØ er av den oppfatning at dagens system fungerer godt, og ser fra vårt ståsted liten grunn til
endring av dagens organisering. Men sett i lys av kravet om tilpasning mot resten av Europa,
mener sykehuset det vil være fullt mulig med ett felles nummer til færre nødmeldesentraler. Det er
allikevel nødvendig å presisere viktigheten av at en ny organisering ikke må medføre fare for
lengre responstid, og at brukerne ikke når nødvendig kompetanse i første linje. I tillegg er
overholdelse av taushetsplikten knyttet til en felles organisering med politietaten en utfordring.

Arbeidsgruppen har valgt å anbefale to nødmeldesentraler, ved å samordne brann og helse, og å
beholde politiets nåværende sentraler. Av hensynet til taushetsplikten ansees dette som positivt.
Det vil være viktig at de som arbeider i den samordnede sentralen ikke har anledning til å ha
bierverv i politiet.
Hovedintensjonene med omorganiseringen er å "bedre samarbeid mellom nødetatene".Dette vil i
en slik modell i mindre grad nås. Sykehuset stiller derfor spørsmål om en så omfattende omlegging
er hensiktsmessig og hvilke gevinster en slik modell i realiteten vil gi.

Belastningen på de nye sentralene vil bli stor. For å redusere belastningen på 112 blir det viktig
med felles legevaktnummer over hele landet som rutes til nærmeste legevaktsentral. Dette
nummeret må være like godt kjent som 112. 112 - sentralen har i dag svært mange feilanrop til
politiet. Dette vil kunne fortsette i ny modell. Det må utarbeides en plan for hvordan dette skal
reduseres.

Sammenslåing av alle nødnumrene til ett nummer og oppretting av 7-8 sentraler, vil kunne gi
grunnlag for bedre kompetanse innen hver sentral, men en vil miste nærheten til hendelsene og
mindre oversikt over lokale ressurser.

Rapporten fremhever behov for fagkyndighet og kompetanse i sentralene. Uavhengig av
modellvalg vil det være viktig at 112-sentralen får en størrelse og bemanning som ivaretar
helsetjenestens behov for kompetanse og fastsatte responstidskrav.
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Nasjonalt har følgende vært vektlagt som førende premisser innen nødmeldetjenesten, og er
momenter som sykehuset stiller seg bak:

• Fagkyndighet
• Ledelse og kontroll over helseressursene
• Forsvarlig aksess- og responstid ved kritiske tilstander

Fagkyndigshetsprinsippet som alltid har stått sentralt i Norge, er framholdt som en viktig faktor for
å redusere responstider.

Kravet til kompetanse for den som tar imot anropene må være at vedkommende har minst 3-årig
høyskoleutdanning innen helse med erfaring fra akuttmedisin. Internopplæring må komme i tillegg
til denne grunnutdanningen. Med en akuttlege tilgjengelig i sentralen vil den faglige vurderingen bli
ytterligere styrket.

Kommunikasjonen mellom samarbeidende etater må bedres for å utnytte ressursene bedre.
Informasjon som blir innhentet og nedskrevet på 112 - sentralen må kunne følge pasienten
gjennom hele kjeden til ambulanse, legevakt, primærlege, akuttmottak og aktuelle
sykehusavdelinger.

Dagens styringsverktøy i AMK må videreutvikles med digitalisering av systemene. Dette vil være
en forutsetning for å kunne håndtere det store antallet samtaler disse sentralene skal betjene. Det
vil også kunne forbedre det statistiske grunnlaget for virksomheten.

Forutsetninger for at dette skal kunne lykkes er et utstrakt samarbeid mellom sentralene, gode
tekniske og elektroniske løsninger, og som gjør det mulig å fungere som back-up for hverandre.
Det må også foreligge gode reserveløsninger hvor sentralene automatisk tar over for hverandre
hvis utstyret ikke fungerer.

Sentralene må kunne styre alle ambulanseressurser i sitt område, også transportambulanser. Det
må avklares hvordan man kan utnytte alle ressurser i områder uavhengig av ressursenes
tilhørighet.

Nødnumre i andre land bør være automatiske koblinger slik at en utlending som ringer sitt kjente
nødnummer automatisk blir koblet videre til 112. Ringer man for eksempel 911 så kommer man til
nærmeste 112 - sentral.

Etter sykehusets vurdering fungerer dagens system tilfredsstillende, og det foreligger ikke noe
primært ønske om en ny organisering. Hvis valget blir en organisering lik den som er skissert i
utredningen, bør en økonomisk og sikkerhetsmessig gevinst kunne forventes.

Forslaget om å etablere et pilotprosjekt i relasjon til prosjektet SAMLOK i Drammen støttes.
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