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Kort tilbakeblikk

Pilot 112
Drammen
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KVU
Nasjonalt
nødmeldingsprosjekt

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt
Behovsanalyse

Strategi mål og
krav

Nullalternativbeskrivelse

•
•
•
•
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Alternativbeskrivelse

Mulighetsstudie

Akuttmedisinsk nødnummer 113 består
Det skal ikke etableres Felles sentraler
Størst mulig grad av samlokalisering
Helse utreder optimal organisering av
medisinsk nødmeldetjeneste

•
•
•
•
•
•

Kapasitet
Kompetanse
Teknologi
Styring og forvaltning
Lik tolkning av lovverk
Organisering

Konseptvalg

Tiltak: Overordnet prosess PFN

PFN
Foreslår konkrete
tiltak

Funn & Anbefalinger

•
•
•
•
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Linjeorganisasjonene
mottar forslag fra
arbeidsgruppene

Arbeidsgrupper

2014 Nasjonalt
nødmeldingsprosjekt

Kompetanse
Teknologi
Styring og forvaltning
Organisering

Linjeorganisasjonene
gjennomfører tiltak

Beslutter oppstart

•

Ordinære beslutningsprosesser

•

Prinsipper for tiltak
•
Nasjonalt perspektiv
•
Tverretatlig koordinering og tilpasning
•
Fokus på gevinstrealisering

Arbeidsgruppe teknologi
• Prosjektleder: DNK (Anne Mari Nordvik)
• Deltakere: DNK, Hdir, N-ikt HF, HDO, POD, PIT, DSB, Nkom, E-helsedir, Norsk
helsenett.
• Leveranser:
• Fase 1: 1. mai og 1. november 2016.
• Fase 2: Mandat til behandling. Planlagt oppstart 01.11.2016.

• Tiltaksområder fase 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beskrive de felles prosessene som inngår i samvirke mellom nødetatene, hvordan disse er regulert og hvilken informasjonsutveksling som foregår
Tiltak som sikrer effektiv innhenting og deling av informasjon, samt effektiv varsling av ressurser på tvers av nødetatene i nødsituasjoner
Tiltak for synliggjøring av andre etaters relevante ressurser og anmodning om bruk av disse, med utgangspunkt i grensesnitt mellom
etatene. Prosjektoppstart Q4 2016.
Tiltak for å forbedre kommunikasjon med hørselshemmede. Prosjektet er startet opp og leverer Q4 2016.
Tiltak for forbedret posisjonering av innringer. Prosjektet er startet opp og leverer Q4 2016.
Tiltak som sikrer at sentraler innenfor en etat kan utnytte hverandres ressurser
Teknologitiltak i politiet for å redusere antall feilmeldinger til 112
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Arbeidsgruppe kompetanse
• Prosjektleder: Helsedirektoratet
• Deltakere: Hdir, NAKOS, KOKOM, NKLM, PHS, POD, DSB
• Status:
• Oppstart i oktober 2016

• Tiltaksområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felles terminologi og definisjoner på tvers av nødetatene der det er hensiktsmessig.
Forbedret tverretatlig kompetanse.
Arbeidsprosesser som effektiviserer og forbedrer presisjon og kvalitet på trippelvarsling.
Ensartet, nasjonal og kunnskapsbasert grunnutdannelse for operatører og ledere i nødmeldingsfaget.
Kontinuerlig sikring av rett kompetanse i nødmeldingstjenesten, herunder rett rekruttering.
Systemer for erfaringslæring og evaluering av hendelser.
Øving og trening, felles og individuelt er målrettet mot relevante områder, herunder samøving mellom etatene i nødmeldingstjenesten.
Lik og riktig forståelse av lovverk og retningslinjer.
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Styring & forvaltning og organisering
• Styring & forvaltning
– Workshops på departementsnivå skal gjennomføres i løpet av sommeren/høsten 2016. Hensikten
er å analysere handlingsrommet innenfor anbefalingene fra NNP på området styring og forvaltning
– Anbefalte tiltak fra NNP:
•

Etablere etatsinterne og tverretatlige strategier for å utvikle nødmeldingstjenesten, herunder:
a) Avklare roller og ansvar i tjenesten
b) Målbilde for tjenesten

• Organisering
– Det etableres ingen egen arbeidsgruppe for dette området. Etablerte tiltak/prosjekter/utredninger
skal ivareta oppfølging av anbefalingene fra NNP
•
•
•
•
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Færre og større sentraler
Størst mulig grad av samlokalisering
Optimal organisering av medisinsk nødmeldingstjeneste med fokus på AMK
Felles geografiske virkeområder

Gevinstrealiserings Prosessen
Knyttet til
Business Case

Gevinstrealiseringsplanen lages

Idefase / forstudie

Prosjektfase

Identifisere
gevinster

Planlegge
gevinstrealisering

Etter overlevering til
linje-organisasjoner

Gjennomføre
gevinstrealisering

Er effektene tatt ut?
Ytterligere
muligheter?

Dokumentere
Forbedringer

(realiserte gevinster)

PFN
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PFN verdibudskap
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre prioritering av forbedringstiltak i nødmeldingstjenesten
Koordinere på tvers av etatene
Støtte produksjonen av leveranser og dokumentasjon på forbedring
Være et tydelig tverretatlig referansepunkt
Se helheten på tvers av forbedringsområder og organisasjoner
Sikre forankring på rett nivå
Bidra til å sikre beslutnings- og finansieringsstrategier for tiltakene
Sikre et nasjonalt perspektiv i utviklingen av nødmeldingstjenesten
Sikre balanse mellom forventninger og gjennomføringsevne
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