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Høring - Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten 
(112-rapporten) 
 
Viser til høringsbrev datert 10. juli 2009, hvor mottakere av høringsbrevet bes å videresende 
rapporten og høringsbrevet til underliggende etater og andre berørte instanser på eget felt 
som ikke er omfattet av listen over høringsadressater. Det foreslås å etablere nye felles 
sentraler for mottak av nødnummer 112. 
 
Her følger uttalelser fra ambulansesjef Trond Thoresen. I mitt arbeid med ambulansetjeneste 
siden 1973 og med Helseradionett og Nødnett for Helsedirektoratet siden 1991 har jeg 
erfaringer og innsyn i nødmeldetjenesten i Norge og andre land som jeg ønsker å bekjentgjøre 
når det vurderes å etablere felles sentraler.  
 
Det er bra at det fokuseres på å forbedre tjenestene for befolkningen. For ambulansetjenesten 
dreier det seg både om kvalitet på tjenesten som leveres og hvor raskt tjenesten ytes. 
 
Rapporten framhever at det er enklere for befolkningen med ett nødnummer, og isolert sett 
kan det utsagnet ikke motsies når fokus er å få svar fra en operatør i en nødsentral.  
 
Det å få rask og rett hjelp med begrensede ressurser dreier seg ikke bare om å nå en operatør 
på nødnummer 112. For pasientene er total responstid og kvalitet på tjenesten viktig, og for 
samfunnet er det av betydning at total ressursbruk ikke medfører økte kostnader, og at det 
bare sendes ambulanser til pasienter som har behov for ambulansetjeneste. I mange land har 
ambulansebruken per innbygger ligget betydelig høyere enn i Norge, men denne variasjonen i 
antall ambulanseoppdrag per innbygger er ikke drøftet i rapporten. 

Andre lands nødmeldetjeneste 
Det heter i rapporten under punkt 9.2 Sverige, at svenskene har hatt ett felles nødnummer 
siden 1956 og at ”Det er ingen aktuell diskusjon å innføre supplerende nødnumre.” Det har 
vært en betydelig andel oppslag i svenske media i den senere tid hvor fylkene er missfornøyd 
med håndteringen av nødanrop til ambulansetjenesten. Ambulanseansvarlige har i Sverige 
hatt liten oversikt over totale responstider, men med det svenske nødnettet har de fått tilgang 
til totale responstider. Mange er svært misfornøyd med ambulansekoordineringen, og i flere 
fylker arbeides det for å få egne sentraler. 4 svenske fylker, deriblant Uppsala, som har vært 
faglig toneangivende og er den første helsebrukeren av det svenske nødnettet, har nå gått 
sammen om å utlyse ambulansekoordinerings sentraler.  
 
Verksamhetschef Per Andersson ved Ambulanssjukvården i Uppsala län som tilhører det 
Akademiska sjukhuset i Uppsala skriver i e-post til meg den 27/10-09: 
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”Tjänsten kommer att heta sjukvårdens larmcentral oavsett vem som vinner 
upphandlingen. I vårt län ska larmcentralen ligga på ambulansstationen i anslutning 
till Landstingets regionala ledningsrum. En annan nyhet är att virtuellt bygga ihop 
t.ex. sjukvårdens larmcentral med t.ex. polisens osv. 
 
Om ni önskar så är ni alltid välkomna för mer detaljerade synpunkter på vad som 
fungerar bra och vad som fungerar dåligt med det arbetssätt som finns i Sverige 
idag. 
 
VH 
Per, Tel: +46 18‐611 31 14 , Mail: per.andersson@akademiska.se” 
 
Det vises i rapporten til at de nordiske land har felles nødnummer, men det er bare Finland 
som fullt ut har felles sentraler.  
 
En forutsetning i Finland, Sverige og Danmark var at ambulansetjenesten tidligere ikke ble sett 
på som en helsetjeneste. I disse landene var det fram til 80 og 90 tallet vanlig at den samme 
organisasjonen og til dels de samme ansatte drev både brannvesen og ambulansetjeneste. 
 
Det er bare i Finland hvor de samme operatørene styrer alle nødetatenes ressurser. I Finland 
er felles nødsentraler etablert over innenriksdepartementets hemmelige budsjetter og 
etableringen er håndtert utenom normale demokratiske prosesser. Jeg antar at Finlands 
nærhet til Sovjetunionen og senere Russland er en vesentlig årsak til at innenriksdepartement 
hadde hemmelige budsjetter. Fokus har vært rikets sikkerhet; i norsk helsetjeneste er fokus 
effektivitet og raske responstider.  
 
I England har ambulansetjenesten gjennomgått store endringer ved at 
ambulanseorganisasjonene først ble slått sammen til 35 ambulanseforetak før de nå er slått 
sammen til 11 foretak. 
Det er flere koordineringssentraler i alle ambulanseforetakene, og det er ikke planer om å 
redusere til en sentral i noen av foretakene, men sentralene er backup for hverandre, og 
håndterer ”overflow” for hverandre ved stor trafikk. I London er det en sentral, men de har en 
operativ reservesentral et annet sted i byen, mens politiet i London har 3 parallelle sentraler, 
pluss verdens største reservesentral for store hendelser. 
 
En må også merke seg at det ikke vises til noen land utenom Finland og Island som har felles 
koordinering av ambulanser som skal hjelpe folk og politiet som kan komme i situasjoner hvor 
det koordineres beslutninger om at innbyggere skal skytes. (eksempelvis Torp saken) 

Hvor stort område skal en nødsentral for ambulansetjenesen dekke?  
På Jersey har etatenes nødsentraler ansvar for 80 000 mennesker, og de planlegger sin 
beredskap for å kunne være selvberget, uten hjelp sjøveien eller luftveien fra fastlandet ved 
ekstreme værforhold. 
 
Etter besøk i flere av de engelske sentralene formidler de at en gruppe på 2-3 personer 
koordinerer best når de har ansvar for 20 ambulanser. Imidlertid må slike grupper bestående 
av telefonoperatør, radiooperatør og evt. en koordinator ofte koordinere opp mot 40 
ambulanser. Under slike forhold opplever operatørene ikke å være så effektive til å velge rett 
ressurs som når de koordinerer færre ambulanser.  
Ukjente viser ofte til at det ikke er noen sak å koordinere mange ambulanser ved at man i 
Londonområdet har mer enn 10 millioner innbyggere. I området som koordineres av London 
Ambulance service bor det ca 9 millioner innbyggere og de har opp mot 300 ambulanser i drift. 
Alle meldinger går til en gruppe ”calltakere”, hvor det nå er 30 operatørplasser. Når samtalen 
er besvart rutes henvendelsen i datasystemet til en av 7 grupper med koordinatorer. I tillegg 
koordineres ambulansehelikopteret av en operatør og det er egne plasser for veiledning for 
henvendelser som ikke trenger ambulanse. Det som framstår som en koordineringssentral for 
ambulansetjenesten er i realiteten 7 samlokaliserte koordineringsteam. 
Jeg kan i rapporten ikke se noen klar begrunnelse for antallet nødmeldesentraler som er basert 
på en forståelse av disse forhold, og en får ingen operativ gevinst ved å etablere sentraler som 
koordinerer mer enn 30 til 50 ambulanser.  
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Feilanrop omtalt i rapportens punkt ”2. Sammendrag” 
”En forutsetning for innføring av felles nødnummer er at det iverksettes tiltak, både 
av teknisk og informasjonsmessig art, for å redusere antallet feilanrop til 112. De tre 
etatene bør samtidig markedsføre sine service-nummer/legevaktnummer.” 
 
Tiltak for å redusere antall feilanrop er viktig, - må ikke undervurderes, og er en 
delbegrunnelse for at jeg på det sterkeste vil fraråde 112 som eneste nødnummer for 
ambulansetjenesten.  
 
Det var kjent at nødnummer 112 ville få betydelig flere feilanrop enn 113 når dagens 
nødnummer ble innført i 1994. Ved innføring av dagens nødnummer den 1. juli 1994 var det 
kjent for Televerket, Justisdepartementet, DBE (nå DSB) og Statens Helsetilsyn (nå 
Helsedirektoratet) at det i varierende grad kom feilanrop på de nye nødnumrene. Dagens 
nødnummer skulle tas i bruk den 1. januar 1994, men pga svært mange feilanrop til 
brannvesenets nødnummer ble nummerskifte utsatt et halvt år. Televerket gjennomførte en 
overvåking og registrering av anrop til 111 (som opprinnelig var planlagt for brann), 112 og 
113 fra 21. februar 1994 til 25. februar 1994. Undersøkelsen viste allerede før nødnumrene ble 
idriftsatt at det var 2,5 ganger flere feilanrop til 112 enn til 113. Det ble registrert 1,6 feilanrop 
til 112 pr. 100 000 abonnenter pr. time. Televerket skrev i en intern rapport: ”Skulle politiet 
(112) mot formodning bli plaget av for mange feilanrop, vil vi anbefale bruk av 
talemaskin.” Politiet har innført talemaskin i mange politidistrikt, og nødnummer 112 er 
allikevel plaget av mange feilanrop. (Se vedlagte rapport fra Televerket datert 18.3.1994, 
signert Sverre Isaksen.) 
 
Her vises data fra FENN rapporten sammenstilt med SSB tall og våre tall om 
ambulanseoppdrag ved samarbeid med andre nødetater: 
 

 



 
 
Det blir feil fokus for helsetjenesten at 3 % av ambulanseoppdragene skal være avgjørende for 
valg av koordineringsløsning for alle ambulanseoppdrag. Med feil fokus kan det lett bli slik at 
antall ambulanseoppdrag øker slik at antall ambulanser i beredskap må økes. En liten 
innsparing i sentralene vil kunne gi betydelige merkostnader for helsetjenesten dersom 
andelen ambulanseoppdrag per innbygger nærmer seg andre lands tall. 
 

La befolkningen slippe ”køen av feilanrop” på 112 
Nødnummer 112 har mer enn 4,5 ganger så mange feilanrop som 113. (FENN rapporten) 
Mange feilanrop reduserer effektiviteten og vil kunne gi unødvendig forlenget responstid for 
reelle nødanrop. Befolkningen bør fortsatt få ”bypas-e” alle feilanrop til 112 når vi har 
kunnskap om at befolkningen i de fleste nødssituasjoner trenger kontakt med helsetjenesten. 
La 113 fortsatt være et direkte nødnummer for helsetjenester for å slippe unødige forsinkelser 
knyttet til mange feilanrop og eventuelt bruk av en forsinkende talebeskjed på 112. 
 

Felles nødnummer er prøvd tidligere 
Felles 000 sentraler ble avviklet på 80 tallet. Det framgår av saksbehandlingen fra den gang at 
000 ble avviklet fordi politiet ikke ønsket å besvare den store andelen reelle anrop til 
helsetjenesten, som utgjorde hoveddelen av de reelle nødanrop til 000 sentralene. 
 

Felles nødsentraler er grunnleggende i strid med helsereformen 
Politidirektoratet har fått gjennomslag for å beholde politiets operasjonssentraler blant annet 
med begrunnelsen at det vil kreve en ny politireform å endre operasjonsentralenes rolle. 
Kjernen i Helsereformen var at regnskapsloven skulle gjelde for spesialisthelsetjenesten, og 
staten skulle overta styringen av spesialisthelsetjenesten fordi staten i realiteten betalte alle 
årlige merkostnader for en tjeneste fylkeskommunen styrte. 
 
Rednings- og beredskapsavdelingen (RBA) i Justisdepartementet har ansvar for 
redningshelikopter, og har fått ansvar for Nødnett. Dersom RBA nå blir overordnet for bruk og 
koordinering av ambulansetjenester mister helsetjenesten styring over denne ressursbruken. 
En slik endring er grunnleggende i strid med helsereformen ved at helseforetakene mister 
styringen av sine ambulanseressurser. Det er et grunnleggende prinsipp etter helsereformen at 
den som har driftsansvar for tjenesten må ha full styringsrett over tjenesten. Eventuelle 
innsparinger i nødmeldetjenesten blir svært marginale mot merkostnader en vil kunne pådra 
seg hvis ambulansebruken i Norge eksempelvis kommer på nivå med ambulansebruken i 
England og flere andre land. Disse forhold er ikke drøftet i rapporten, og er svært viktige for 
det totale økonomiske bildet. 
 

Klippet fra rapportens punkt 5.6 ”Oppsummering og vurdering av dagens 
nødmeldetjeneste” 
”Dagens 11X sentraler fungerer i hovedsak godt” 
”De aller fleste utfordringer nødmeldetjenesten har i dag gjenspeiler behovet for større grad av 
samordning.” 
 
Jeg kan ikke se at det for ambulansetjenesten er dokumentert at utsagnet om behov for en 
større grad av samordning er dokumentert, da kun 3 % av oppdragene utføres i samarbeid 
med de andre nødetatene. 
 
Å argumentere for ett nødnummer fordi det er enkelt for befolkningen kan sammenlignes med 
at det bør være ett telefonnummer til staten Norge, men foreløpig har ingen hatt fantasi til å 
arbeide for ett telefonnummer til alle statens virksomheter i Norge. NAV reformen ble basert 
på at det skulle være enkelt for befolkningen med ett sted å henvende seg, men mediaomtale 
vitner om at det enkle prinsippet ikke oppfattes som saliggjørende for å forenkle hverdagen for 
en befolkning i behov av vidt forskjellige tjenester. 
 



 
 
Responstider 

• I 1998 anbefalte NOU 1998:9 å etablere responstidskrav til ambulansetjenesten. 
• I Stortingsmelding nr. 43 varslet Helsedepartementet at de ville gjøre de foreslåtte krav 

til responstider veiledende for fylkeskommunene i planleggingen av tjenestetilbudet. 
• I innstilling fra sosialkomiteen nr. 300 (1999-2000) ba Stortinget Regjeringen om å 

legge frem for Stortinget en økonomi- og tidsplan for styrking av ambulansetjenesten 
som bygget på NOU 1998:9’s forslag til responstider. 

• I bestillerdokumentene fra Helsedepartementet til RHFene framgår det nå at 
helseforetakene skal rapportere ambulansetjenestens responstider. 

 
 
I Riksrevisjonens rapport fra undersøkelsen av akuttmedisinsk beredskap, dokument nr.3:9 
(2005-2006) framgår det at det i gjennomsnitt går 3 minutter fra det ringer på AMK sentralens 
nødnummer til ambulanse er varslet. Tiden kan synes lang, men det tar tid med medisinske 
vurderinger for å avklare ambulansebehovet. Kompleksiteten i vurderinger som skal foretas 
ved rekvirering av ambulanser er ikke drøftet i rapporten. En undervurdering av 
kompleksiteten vil kunne medføre en betydelig økning av antall ambulanseoppdrag. Uten disse 
vurderingene vil dagens ambulansekapasitet ikke være tilstrekkelig.  
Til sammenligning tar det i gjennomsnitt ett minutt fra det ringer på 113 i AMK sentralen i 
Tønsberg til brannvesenet viderevarsles når publikum ringer 113 og varsler om brann.  
 
 
Fra Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten 
Dokument nr. 3:9 (2005–2006): 

 
 

I Riksrevisjonens rapport er det i tabell 11 vist til ”Data fra 2003/2004: AMIS, data fra 2001: 
Folkestad, Ellen Holtan, Gilbert, Mads, Steen-Hansen, Jon Erik”. Fra den undersøkelsen fra nord 
Troms og Vestfold som ble publisert i 2004 framgår det at reaksjonstidene i 
nødmeldesentralene er høyere jo lenger vekk fra sentralen hendelsene er. Det samme 
fenomenet viste seg også når AMK sentralene i Telemark og Vestfold ble slått sammen i 2005. 
Jeg antar at sentraler i alle land er varsomme med slik informasjon, men det er en vesentlig 
faktor ved vurdering av effekten av sammenslåinger. En bør få fram et større tallgrunnlag med 
fokus på slike variasjoner i reaksjonstid før man konkluderer med hvilken løsning som er best.    

 
Utvalget har fått gjennomført en undersøkelse utført av Norstat for svartider på 
nødnummerne. 



 
 

• Oslo er i NORSTAT undersøkelsen den raskeste politisentralen til å besvare 112 når 
man ikke medregner tiden talebeskjeden tar, men politiet har talebeskjed i Oslo. 

• Det kommer ikke fram av NORSTAT undersøkelsen at man ved å ringe 112 i Oslo 
kommer til politiets sentralbord, - ikke til operasjonssentralen. For å komme til 
operasjonssentralen setter sentralbordet samtalen manuelt over til 
operasjonssentralen. 

– Tid for denne manøver er ikke omtalt i NORSTAT undersøkelsen. (Jeg har 
inntrykk av at NORSTAT ikke var klar over forholdet, da de gjennomførte en 
automatisert undersøkelse) 

• Oslo politidistrikt har på denne måten silt vekk feilanrop, og ordningen gir 
tidsforsinkelser som ikke er beskrevet. 

 
For helsetjenesten er det ikke akseptabelt med planlagte tidsforsinkelser for å sile bort 
feilanrop. Det er bedre å beholde 113 som den raske veien til direkte kontakt med de som 
disponerer og koordinerer helsetjenestens ressurser, og ikke bare ambulansetjenesten. 
 
For befolkningen er det de totale responstider som har betydning. Jeg har ikke sett krav til, 
eller publikasjoner om responstider for norsk politi eller brannvesen. 
 
Justisdepartementet bør som Helsedepartementet kreve at deres underliggende etaters 
responstider publiseres. Responstidsdata og ressursbruk vil være svært viktige data for å 
vurdere om en nødsentralreform eventuelt blir en suksess.  
 
Med et ønske om at endringer baseres på fakta fra etatene da pasientene ikke har 
forutsetninger for å vurdere om ett eller flere nødnummer gir befolkningen totalt sett raskest 
og best hjelp i nødsituasjoner.  
 
 
 
Tønsberg, den 28. oktober 2009 
 
Med hilsen 
 
 
Trond Thoresen 
Ambulansesjef 
 
 
 
Vedlegg: Rapport fra Televerket om feilanrop på nødnummer datert 18.3.1994 
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