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Kort status om nødnettet
Stortinget besluttet i 2004 at det skulle bygges ut et nytt nødnett. I 2006 
ble første utbyggingstrinn for det nye nødsambandet vedtatt og fra 
2010 en nasjonal utbygging. Utbyggingen av nødnettet skal være ferdig  
i 2015 og skjer gjennom seks faser rundt hvert AMK-område. 

Nødnettet skal legge til rette for raskere og 
mer effektiv kommunikasjon mellom 
vaktleger, legevaktsentraler, ambulanse-
personell og AMK. Det skal bli lettere å ta 
gode og faglige beslutninger utenfor syke-
husets vegger.

Det nye nødnettet erstatter helsetjenes-
tens analoge Helseradionett og blir den 
nye nasjonale kommunikasjonsløsningen 
for personell fra brann- og redningsetaten, 
politi og helsetjenesten. 

Nødnettet er et eget lukket nød- og be-
redskapsnett og helsepersonell kan oppgi 
taushetsbelagt og sensitiv informasjon 
over nettet. 

Direktoratet for nødkommunikasjon 
(DNK) har ansvaret for å styre utbyggingen 
av nødnettet i Norge, samt stå for drift og 
videreutvikling når det er ferdig. Helsetje-
nestens driftsorganisasjon HF på Gjøvik 
håndterer drift og brukerstøtte for nødnett 
i helsetjenesten.

Vil du vite mer om nødnettet vil du finne 
dette på Helsedirektoratets hjemmesider 
under Nødnett; http://helsedirektoratet.
no/it-helse/nodnett/utbygging/innfor-
ingsplan/Sider/default.aspx.

Å bygge et ut et nytt nødnett er en stor og 
krevende prosess. Rune Arnesen, seniorråd-
giver i Helsedirektoratet, informere om at:
• Arbeidet med å innføre nødnett pågår 

for fullt og det blir stadig flere brukere i 
nødnettet fra helsetjenesten. 

• Helsetjenesten i Oslo, Østfold, Akershus, 
deler av Buskerud, Hedmark og Oppland 
bruker allerede det nye nødnettet. Tilba-
kemeldingene er positive. Tilbakemel-
dingene forteller også at forberedelsene 
lokalt er tidkrevende og krever dedikerte 
ressurser i en travel hverdag. 

• Legevaktsentraler, leger i vakt og akutt-
mottak i nordre Buskerud får installert 
nytt utstyr før sommeren og starter å 
bruke nødnett i september når opplærin-
gen er gjennomført etter sommerferien. 
Deretter fortsetter innføringen av nød-
nett nedover langs kysten og nordover 
frem mot 2015.

• Vi er i ferd med å avslutte et omfattende 
arbeid med å kartlegge legevaktsentraler 
og om kommunene har organisert seg i 

tråd med «Forskrift om krav til akuttme-
disinske tjenester utenfor sykehus». En 
del kommuner har i den forbindelse 
foretatt organisatoriske endringer for å 
være tilknyttet en legevaktsentral med 
forskriftsmessig utstyr. 

• Det etableres lokale innføringsprosjek-
ter ved AMK- sentraler, akuttmottak og 
legevaktsentraler som får tett oppføl-
ging og informasjon av områdeledere fra 
Helsedirektoratet under innføringspro-
sessen. Når de lokale prosjektene er eta-
blert vil vi se nærmere på en detaljert 
plan for innføring, opplæring og forbere-
delse til å ta i bruk nødnett. 

Lokalt fra Helse Midt, som tilhører utbyg-
gingsfase 4, melder Steinar Bjørås, Rådgi-
ver i Helse Midt RHF om at man er i rute 
med utbyggingen av nødnettet, men at det 
fortsatt råder litt usikkerhet omkring ut-
settelse av «go live» og dermed datoer/fris-
ter for opplæring. Utfordringen nå er at 
datoer flyttes på, men det er lovet nye da-
toer i løpet av kort tid.

«Det vi hører fra områder som har tatt 
dette i bruk er udelt positive. Selvsagt en 
del innkjøringsproblemer, men brukere er 
generelt veldig godt fornøyd med nødnett 
som verktøy» informerer Bjørås.

På kommunalt nivå i de kommuner som 
innbefatter de siste utbyggingsfaser har 
det vært foretatt en kartlegging av husstan-
der med navngivning på gater og husnum-
mer og skilting. Det ble ved årsskiftet gitt 
tilbakemeldinger og avklart hvor mange 
radioer (radioabonnement) kommunen 
ønsket å ha fra kommuner i området tilhø-
rende utbyggingsfase 4.

Ny veileder for Nødnett i helsetjenesten-
IS-2172 ligger nå ute til høring med hø-
ringsfrist 2. juni 2014. Veilederen beskriver 
hvordan helsetjenesten bør kommunisere 
og samhandle i Nødnett. Veilederen retter 
seg mot både kommune- og spesialisthel-
setjenesten og viser retning og gir forslag 
til hvordan helsetjenesten bør forberede 
seg på, og videreutvikle bruk av Nødnett. 
Målet er å klargjøre rammer og beskrive de 
endringer som følger av overgang fra Hel-
seradionett til nytt Nødnett. 

Selve høringsbrevet kan dere finne her : 
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/
veileder-for-bruk-av-nodnett-i-helsetjenesten.
aspx
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