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SA M M E N D R AG

SAMMENDRAG
Målet med denne brukerundersøkelsen var å få 
tilbakemeldinger fra brukere av Nødnett, for å:

• Synliggjøre positive effekter av Nødnett
• Kartlegge forbedringspotensial 

Undersøkelsen ble gjennomført blant alle Nødnetts 
brukere i perioden mai til juli 2019. Totalt 6 145 
respondenter fra de ulike brukergruppene svarte 
på undersøkelsen. 5 856 av disse besvarte hele 
undersøkelsen, og 289 besvarte deler av undersøkelsen. 
66 % av respondentene svarer at de bruker Nødnett 
daglig eller ukentlig, og bør derfor ha et godt grunnlag 
for å uttale seg.

Den generelle tilfredsheten med Nødnett  
er fortsatt høy
Respondentene ble bedt om å vurdere påstanden  
Alt i alt, hvor fornøyd er du med Nødnett? Andelen 
respondenter som svarer at de er fornøyd eller ganske 
fornøyd utgjør til sammen 86%. 

Frivillige organisasjoner, Tolletaten og andre 
brukergrupper utpeker seg som mest tilfredse. På en 
skala fra 1–4, hvor 1 er misfornøyd og 4 fornøyd, er 
deres gjennomsnittsscore på 3,4. Dette er et meget 
bra resultat. Brukere fra helsetjenesten og politiet 
scorer også meget bra på tilfredshet. Brukergruppen 
med lavest tilfredshet er brann- og redningsvesenet 
som har en gjennomsnittsscore på 3. Basert på vår 
vurderingsskala tilsier dette et forbedringspotensial, og 
det bør vurderes å sette inn tiltak. En forklaring på at 
brann- og redningsvesenet gir en lavere score, kan være 
at deres organisering og arbeidsmåte gjør at de opplever 
Nødnettdekning i spredtbygde strøk oftere enn andre 
respondenter. Til forskjell fra de andre respondentene 
er brann- og redningsvesenet til stede i alle spredtbygde 
områder av landet. Brann- og redningsvesenet 
kommenterer også her, som i tidligere undersøkelser1, at 
de opplever praktiske problemer knyttet til størrelsen 
på radioterminalene.

1 Brukerundersøkelse Nødnett 2016, https://www.dsb.no/rapporter-
og-evalueringer/brukerundersokelse-nodnett/

Nødnett har gitt tydelige gevinster for brukerne og 
for landets befolkning
Et av de viktigste målene med Nødnett er å bidra til 
samvirkegevinster mellom nød- og beredskapsaktørene 
i Norge. Svarene i denne undersøkelsen viser at 
forbedret kommunikasjonen, både internt i egen 
organisasjon og mellom nød – og beredskapsaktørene, 
er en direkte effekt av Nødnett. Den største effekten 
merkes internt i egen organisasjon, hvor 71% mener at 
Nødnett i stor grad bidrar til effektiv kommunikasjon. 

Brukerne mener at dekningen utendørs i tettbygde 
strøk er bra 
Hele 96% av respondentene som scorer dekningen i 
Nødnett i tettbygde strøk, oppgir at de er fornøyde 
eller ganske fornøyde med denne dekningen. Med en 
gjennomsnitts-score for alle respondenter uavhengig 
av brukerorganisasjon på 3,6, er det et meget bra 
resultat. Flertallet er også ganske fornøyde med 
utendørsdekningen i spredtbygde strøk, men andelen 
som er misfornøyd indikerer tydelig at det finnes 
forbedringsområder. 

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/brukerundersokelse-nodnett/
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/brukerundersokelse-nodnett/
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Videre arbeid med forbedringer
Gjennom undersøkelsen har respondentene kommet 
med en rekke kommentarer og tilbakemeldinger om 
muligheter for forbedring. Viktige områder som kan 
forbedres er blant annet dekning i enkelte tettsteder og 
spredtbygde strøk og lydkvalitet i én-til-én samtaler. 
Samvirke mellom nødetatene og andre brukergrupper 
er et annet område med forbedringspotensiale. 

Dette bør arbeides med i det videre for å ta ut ytterligere 
gevinster i beredskapen. For eksempel kan dette være 
hyppigere bruk av fellesgrupper for beredskapsaktører. 
Bruken av Nødnett er ferskvare, og det er viktig 
med oppfriskning av kunnskap og å øve på bruk. 
Undersøkelsen viser at det er et stort potensiale for å 
bli bedre på opplæring og bruk av Nødnett i dedikerte 
sambandsøvelser. Dette er noe DSB vil følge opp.

SA M M E N D R AG

FIGUR 1 . Alt i alt hvor fornøyd er du med Nødnett? Prosentvis fordeling av svarene. Prosentene er avrundet til nærmeste hele tall.
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I denne rapporten presenteres resultatene fra en 
undersøkelse gjennomført blant Nødnettbrukere 
i perioden mai til juli 2019. Brukerundersøkelsen 
er laget i samarbeid mellom Politidirektoratet 
(POD), Helsedirektoratet (Hdir), Helsetjenestens 
driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO) og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Undersøkelsen ble distribuert til brukere i hele landet. 
Forrige landsdekkende brukerundersøkelse for Nødnett 
ble gjennomført i 2016 med respondenter fra politi, 
brann- og redningsvesen, frivillige organisasjoner 
og andre brukere av Nødnett. Helsedirektoratet 
gjennomførte en egen undersøkelse for Nødnettbrukere 
i helsetjenesten i 2017.

Denne brukerundersøkelsen (2019) er derfor den første 
felles landsdekkende brukerundersøkelsen gjennomført 
blant alle brukerne av Nødnett.

Det var en tydelig tilbakemelding at foregående 
undersøkelser tok for lang tid å gjennomføre. 
Spørsmålene i denne undersøkelsen har derfor blitt 
forenklet og redusert i antall. Det ble også besluttet 
å bruke en enklere vurderingsskala i besvarelse og 
tolkning av spørsmålene. Dette, kombinert med at det 
er første undersøkelsen hvor alle brukergrupper er 
med, gjør at det ikke er mulig å direkte sammenligne 
resultatene med tidligere undersøkelser. 

Selv om undersøkelsene ikke er direkte sammenlignbare 
viser denne, som tidligere undersøkelser, at brukerne er 
fornøyde med Nødnett. Nødnettdekningen har i liten 
grad blitt utbygd siden forrige undersøkelse, og det er 
derfor naturlig at resultatene igjen viser at dekning i 
spredtbygde strøk stedvis oppleves som for dårlig. Dette 
er spesielt gjeldende blant respondentene fra brann- og 
redningsvesenet.

FOTO: HALLVARD HATLESTAD | Fra PLivO-øveLSe PÅ StOrO StOrSeNter, OSLO



11DSB TEMA /  BrukerevaLueriNg NødNett 2019

K APITTEL

02
Metodikk

11DSB TEMA /  BrukerevaLueriNg NødNett 2019FOTO: DAVID ANDRE ENGMO | tOLLeN SviNeSuNd
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Resultatene i denne rapporten er basert  på en 
spørreundersøkelse distribuert via e-post til brukere 
av Nødnett i helsetjenesten, politiet, brann- og 
redningsvesen, frivillige organisasjoner og andre 
brukere i Nødnett. 

2.1  
SPØRRESKJEMA
Spørreskjemaet er videreutviklet fra skjemaene som ble 
benyttet ved brukerundersøkelsene i 2011, 2015 og 2016. 
Alle spørsmålene er vurdert på nytt av prosjektgruppen 
for å sørge for at spørsmålene er relevante og dekker 
de forhold som ønskes belyst. Representanter 
fra Helsedirektoratet, Politidirektoratet (POD), 
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og DSB 
har deltatt i prosjektgruppen. De fleste spørsmålene 
er utformet som påstander der respondentene må ta 
stilling til hvor enige eller uenige de er i utsagnet, eller 
hvor fornøyd eller misfornøyd de er med ulike tjenester 
i Nødnett. I tillegg er det mulig å legge til utdypende 
kommentarer i fritekst ved en del av spørsmålene.  

2.2  
GJENNOMFØRING OG 
UTVALG
Målgruppen for undersøkelsen var alle radioterminal- 
og kontrollromsbrukere i Nødnett. Undersøkelsen er 
gjennomført elektronisk i spørreundersøkelsesverktøyet 
SurveyXact i perioden mai til juli 2019. 

Spørreundersøkelsen ble sendt som e-post til 
kontaktpersoner med forespørsel om videredistribusjon 
til Nødnettbrukere i deres respepektive organisasjoner. 
POD og HDO var ansvarlige for å distribuere 
spørreundersøkelsen og påminnelser om svarfrist til 
henholdsvis politet og helsevesenet. DSB var ansvarlig 
for distribusjon til brann- og redningsvesen, frivillige 
organisasjoner og andre brukere i Nødnett. 

2.3  
SVARRESPONS
På grunn av metoden for distribusjon, er det knyttet 
usikkerhet til hvor mange som faktisk mottok 
spørreskjemaet, og dermed fikk mulighet til å besvare 
undersøkelsen.  

I enkelte brukerorganisasjoner er det flere brukere per 
radioterminal. Dette gjelder for eksempel Sivilforsvaret 
og frivillige organisasjoner, og den totale populasjonen 
er derfor ukjent. Det er besluttet å bruke antall 
radioterminaler i bruk for å beregne svarprosenten. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over populasjon 
og antall mottatte svar fordelt på de ulike 
brukerorganisasjonene.

Organisasjon Populasjon Totalt antall svar Svarprosent

Brann- og redningsvesenet 17 484 2 172 12,5%

Politi inkl. spesialenheter 15 790 1 177 7,5%

Helse 7 561 901 12%

Frivillige organisasjoner 5 984 1 051 17,5%

andre organisasjoner 7 435 418 5,6%

tolletaten 823 216 26%

kraft 1 348 210 15,6%

SUM 56 425 6 145 11%
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2.4  
STYRKER OG SVAKHETER
10% av populasjonen har besvart undersøkelsen. Den 
lave svarprosenten er en svakhet i undersøkelsen. 
Det finnes ikke en komplett e-postliste med alle 
brukere i Nødnett. Det ble derfor valgt å distribuere 
undersøkelsen via e-post til kontaktpersoner i de 
ulike brukerogranisasjonene for videredistribusjon 
til Nødnettbrukere internt i deres respektive 
organisasjoner. Denne metoden innebærer liten kontroll 
på hvor mange som faktisk har hatt mulighet til å 
svare på undersøkelsen. Kontaktpersonene ble fulgt 
opp med tre påminnelser, men vi har ingen garantier 
for at e-posten ble videresendt til alle potensielle 
respondenter i utvalget.  

Til tross for denne svakheten ble den valgte metoden 
vurdert som den med best potensial til å nå flest mulig 
respondenter. Antall respondenter er totalt så betydelig 
at vi likevel betrakter materialet som representativt 
for oppfatningen av Nødnett blant brukerne. En styrke 
i materialet er at undersøkelsen har gått ut til hele 
populasjonen i stedet for et mindre eller begrenset 
utvalg av brukere eller brukergrupper. Svarprosenten i 
de forskjellige organisasjonene varierer, men samtlige 
organisasjoner er representert. Dette bidrar til et 
tilfredstillende helhetsbilde.

Totalt er det registrert over 3000 kommentarer i 
fritekstfeltene. Den store mengden kommentarer 
styrker tallmaterialet betraktelig og tyder på bevisste 
og dedikerte respondenter. Fritekstkommentarene 
kan fremstå som noe negative når de gjengis. Dette 
må sees i sammenheng med gjennomsnittsscoren for 
spørsmålene de er koblet til, samt gjennomsnittsscore 
for overodnet tema. Det er svært mye lærdom i disse 
kommentarerene, og de utgjør et godt utgangspunkt for 
videre utvikling av Nødnett. Alle kommentarene er lest 
og videreformidlet til de som er ansvarlige for utvikling 
og drift av Nødnett-tjenestene.

2.5  
PRESENTASJON OG 
FORTOLKNING  
AV TALL
Resultatene fra undersøkelsen blir i hovedsak presentert 
med en gjennomsnittsscore.  

For enkelte av spørsmålene har vi valgt å ekskludere 
de som har svart har ingen formening fra den grafiske 
fremstillingen. De som velger dette alternativet er 
typisk de som bruker radioterminalen svært sjelden 
eller ikke har rukket å komme i gang ordentlig. 
Det er naturlig at brukerne som i hovedsak bruker 
Nødnett til beredskap ved utfall av annen elektronisk 
kommunikasjon svarer har ingen formening på en 
rekke av spørsmålene i undersøkelsen. Brukere i noen 
organisasjoner, som for eksempel Stortinget eller 
Norges Bank, har heller ingen formening om hvordan 
dekningen fra Nødnett er i spredtbygde strøk. 

I vår vurdering av resultatene har vi brukt følgende 
tolkning: 

 
Diagrammene viser et gjennomsnitt der verdien 4 betyr 
helt enig og verdien 1 helt uenig. 

Hva som er et godt eller et mindre godt resultat må 
vurderes for hvert enkelt spørsmål/tema og baseres på 
hva som er et akseptabelt resultat sett i lys av Nødnetts 
rammebetingelser.

Verdi Vurdering
verdier over 3,6 et meget bra resultat

verdier fra 3,0–3,5
et bra resultat, men med 
forbedringspotensial

verdier under 3,0 
et mindre bra resultat, 
områder man bør vurdere 
forbedringstiltak
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Spørreundersøkelsen åpnet med flere spørsmål om brukeren, organisatorisk og geografisk tilhørighet, samt andre 
spørsmål om bakgrunn og bruk av Nødnett. Det ble skilt mellom nødetatene (brann- og redningsvesen, politi og 
helsetjenesten), Tolletaten, frivillige organisasjoner og andre brukere. Totalt 5856 respondenter fullførte hele 
undersøkelsen. I tillegg gjennomførte 289 respondenter deler av undersøkelsen. Kapittel 2.1.2 viser en oversikt over 
populasjon og svarprosent fordelt på brukergruppe. 

Fordelingen av svar blant de fem brukergruppene reflekterer i noe grad fordelingen av gruppene i den totale 
populasjonen. Politiet har en lavere andel respondenter i forhold til populasjonen sammenlignet med helsetjenesten 
og brann- og redningsvesenet. Dette kan delvis forklares med at Finnmark politidistrikt ikke har fått mulighet til å 
besvare undersøkelsen på grunn av teknisk svikt ved utsendelsen av e-post. Den relativt lave svarandelen fra helse 
kan ha blitt påvirket av at undersøkelsen ble distribuert i mai-juli hvor det er mange helligdager, samt avvikling av 
turnus og ferie. Det er derfor vanskeligere få ut spørreskjema til samtlige respondenter. I gruppen andre brukere er 
det flere organisasjoner som enda ikke har rukket å få erfaring med Nødnett. Blant disse brukerne er det derfor en 
lav svarrespons å forvente.

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Sjeldnere

Ikke sikker

Bruker ikke nødnett

33 % 2 041

32 % 2 013

22 % 1 316

9 % 567

1 % 87

1 % 77

Hvor ofte bruker du Nødnett?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Respondenter

Hvilken etat/organisasjon er du tilknyttet? 

Helse216
2 172

901

1 051

628

1 177

Politiet

Frivillig organisasjon

Annen

Toll

Brann

FIGUR 2:  respondenter per brukergruppe.

FIGUR 3:  respondentene bruker Nødnett med varierende hyppighet, men hele 76% bruker Nødnett ukentlig eller daglig.
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Bruken av Nødnett varierer fra daglig bruk til mindre enn en gang per måned. 76 % av brukerne sier de bruker 
Nødnett daglig eller ukentlig. Dette viser at de fleste respondentene har mye erfaring med Nødnett, og derfor har et 
godt grunnlag for å besvare spørsmålene i undersøkelsen.

3.1  
BRANN- OG REDNINGSVESENET
2 172 av respondentene i undersøkelsen kommer fra brann- og redningsvesenet, inkludert 110-sentralene. 
Figur 4 viser hvilket 110-distrikt respondentene er tilknyttet. Antall respondenter fra Oslo 110-distrikt er lavt 
tatt i betraktning det store antallet mannskap i området. Isolert kan vi derfor ikke si at svarene fra Oslo 110 er 
representative for brannvesenet i dette området. Årsaken til den lave svarprosenten kan ikke fastlås med sikkerhet, 
men det kan antas at dette er et utslag av svakheten i undersøkelsens metode. 

Øst 110-sentral IKS

Respondenter

176

183

229

257

256

169

183

67

164

163

120

36

50

84

Tromsø 110-sentral

Sør-Øst 110-sentral

Oslo 110-sentral

Finnmark 110-sentral

Namdal 110-sentral

Bergen 110-sentral

Alarmsentral Brann Innlandet

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

110-sentralen i Salten

Midt-Norge 110-sentral IKS

Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV)

110-sentralen i Agder

0 50 100 150 200 250 300

FIGUR 4:  antall respondenter fra brann- og redningsvesenet fordelt på 110-distriktene. det var totalt 2172 respondendter fra  
brann- og redningsvesenet.
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Fordelingen mellom respondentenes ulike roller gjenspeiler den virkelige rollefordelingen i brann- og 
redningsvesenet: 

Hva er din rolle i brann- og redningsvesenet/110-sentralen?

Mannskap (brannkonstabel)

21,5 %

9,9 %

4,0 %

4,6 %

57,6 %

2,4 %

Utrykningsleder

Overordnet vakt/vaktleder

Brannsjef

110-operatør

Annen

FOTO: FREDRIK NEUMANN | Fra PLivO-øveLSe i StavaNger

FIGUR 5:  Fordeling av rollene i brann- og redningsvesenet.



R E S P O N D E NTE N E

19DSB TEMA / BrukerevaLueriNg NødNett 2019

På spørsmål om de er ansatt på heltid eller deltid svarer 68% av respondentene at de arbeider deltid. Deltid- og 
heltidsmannskap bruker Nødnett på ulike måter. Deltidsmannskap har personlige radioterminaler som de alltid 
bærer med seg i forbindelse med vakt. De kan være forpliktet til å ha radioterminalen med seg i sin vanlige jobb og på 
fritiden. Heltidsmannskap bruker radioterminalen på jobb på brannstasjonen i arbeidstiden. 

3.2  
POLITIET

Totalt 1 177 respondenter fra politi har besvart undersøkelsen. Figurene nedenfor viser fordelingen per politidistrikt 
og spesialenheter. Spørreundersøkelsen ble på grunn av en teknisk feil ikke distribuert til Finnmark politidistrikt.  
Det er svært få respondenter blant spesialenhetene og det kan ikke trekkes noen representative slutninger basert på 
svar fra disse enhetene.

Heltid

Deltid

33 % 687

68 % 1 449

Respondenter

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

FOTO: FREDRIK NEUMANN | Fra PLivO-øveLSe i StavaNger

FIGUR 6:  andel respondenter fordelt på heltid- / deltidsmannskap i brann- og redningsvesenet.



20

R E S P O N D E NTE N E

BrukerevaLueriNg NødNett 2019 / DSB TEMA 

235

130

120

98

94

77

72

69

64

60

45

34

17

11

8

6

4

1

Oslo politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Innlandet politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt

Troms politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt

Agder politidistrikt

Politihøgskolen

Øst politidistrikt

Politiets utlendingsenhet

Kripos

Nordland politidistrikt

Politiets sikkerhetstjeneste

Vest politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

Økokrim

Utrykningspolitiet

Finnmark politidistrikt

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Hvilket politidistrikt/særorgan jobber du i?

FIGUR 7:  respondenter fra politet fordelt på politidistrikter og særorgan.
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Hvilken rolle har du i politiet?
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FIGUR 8:  Fordeling av respondentenes ulike roller

Fordelingen mellom respondentenes ulike roller i politiet:

FOTO: FREDRIK NEUMANN | Fra øveLSe i SkieN
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3.3  
HELSETJENESTEN
Det er 901 respondenter fra helsetjenesten. Dette er en lav svarprosent i forhold til populasjonen. Årsaken til dette 
kan være svakheten ved metoden, som kan ha medført at ikke alle brukere av Nødnett har fått mulighet til å svare. 

Figurene på neste side viser hvilket AMK-distrikt respondentene er tilknyttet og i hvilken del av helsetjenesten de 
jobber.  

FOTO: FREDRIK NEUMANN | Fra PLivO-øveLSe i StavaNger
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FIGUR 9:  Figuren viser hvor mange respondenter som tilhører de ulike aMk-områdene.
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3.4  
TOLLETEATEN
Totalt 210 respondenter fra Tolletaten har besvart undersøkelsen. Dette utgjør en høy svarprosent på hele 26% av 
populasjonen. Vi kan derfor konkludere at svarene fra Tolletaten gir et representativt bilde av hvordan Tolletaten 
opplever Nødnett. Resultatene fra Tolletaten blir vist med separat søyle i grafene for hvert spørsmål. 

3.5  
FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Totalt 1 051 respondenter fra frivillige organisasjoner har svart på undersøkelsen. Figuren nedenfor viser hvilke 
organisasjoner respondentene tilhører. Røde Kors er den største brukergruppen blant de frivillige og dette 
reflekteres også i antall respondenter. De frivillige har en relativt god svarprosent på 17,5%. Svarprosenten 
er beregnet ut fra antall radioterminaler i den enkelte gruppen. Merk at de frivillige ikke har personlige 
radioterminaler. Det er derfor et høyere antall respondenter som kan besvare undersøkelsen enn antall 
radioterminaler.

I hvilken del av helsetjenesten jobber du?

Leger i vakt

8,3 %
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5,9 % %

30,9 %
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FIGUR 10:   Figuren viser fordelingen av respondenter på ulike deler av helsetjenesten.
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Fordelingen av de som besvarete undersøkelsen pr. frivillige gruppe.

Hvilken frivillig organisasjon tilhører du?
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3.6  
ANDRE BRUKERE
Kategorien andre brukere omfatter ulike statlige og kommunale aktører og andre virksomheter som bruker Nødnett. 
Figuren nedenfor viser hvilke av disse virksomhetene respondentene kommer fra. El-forsyningen er den største 
brukergruppen i denne kategorien og dette gjenspeiles i antall respondenter. Over 50 kraftselskap benytter Nødnett 
som sitt drifts- og/eller beredskapssamband i dag. Kraftbransjen er operatør av kritisk infrastruktur, og har vært et 
satsningsområde for Nødnett. 

FIGUR 11:   respondenter fordelt på frivillige organisasjoner.

FIGUR 12:   respondenter fordelt på organisasjon/brukergruppe.
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Denne kategorien omfatter både aktører som bruker Nødnett daglig og aktører som ikke bruker Nødnett like ofte. 
Sistnevnte kategori kan eksempelvis være kommunal beredskap som har radioterminaler i bakhånd i tilfelle bortfall 
av annen kommunikasjon. Respondenter som bruker Nødnett sjelden har antagelig i større grad enn andre svart 
ingen formening på enkelte spørsmål.

3.7 FYLKESVIS FORDELING AV RESPONDENTENE
Alle fylkene er representert i undersøkelsen, men noen i klart mindre grad enn andre. For Finnmark forklares den 
lave prosenten med at undersøkelsen ikke nådde ut til Nødnettbrukere fra politiet i distriktet.
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FIGUR 13:   Fordeling av respondenter fordelt på fylke.
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Respondentene ble bedt om å vurdere påstanden Alt i alt, hvor fornøyd er du med Nødnett? Hele 86% av 
respondentene svarer at de er fornøyd eller ganske fornøyd med Nødnett. Det er et veldig bra resultat. Som tidligere 
undersøkelser også har belyst er den generelle tilfredsheten med Nødnett høy. 

Respondentene fra frivillige organisasjoner, Tolletaten og andre brukergrupper i Nødnett utpeker seg som mest 
tilfredse og har en score på 3,4, som er et meget bra resultat. Brukerne fra helsetjenesten og politiet scorer også 
bra på tilfredshet. Brukergruppen med lavest tilfredshet er brann- og redningsvesenet som har en gjennomsnitt 
score på 3. Denne scoren er et godt resultat, men tilsier samtidig at det foreligger forbedringspotensiale. En 
forklaring på hvorfor brann generelt sett er mindre fornøyd enn de andre brukergruppene kan være hvordan de 
scorer sin opplevelse av Nødnettdekning i spredtbygde strøk. På dette spørsmålet skiller brann seg fra de andre 
organisasjonene som mindre fornøyd (se figur 19).  
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Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Nødnett 2019?

Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Nødnett? 
– Fordelt på brukergruppe

FIGUR 14:   respondentenes generelle tilfredshet med Nødnett. Prosenten er rundet av til nærmeste hele.

FIGUR 15:   generell tilfredshet fordelt på brukergruppe.
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4.1  
GRAD AV FORNØYDE BRUKERE ETTER FYLKE
Ved å se på generell tilfredshet med Nødnett og respondentenes fylkestilhørighet ser vi at det er gjennomgående 
gode resultater og små variasjoner. Brukerne av Nødnett i Telemark er mest fornøyd i landet, mens brukere i 
Finnmark er minst fornøyd. Respondentene fra Finnmark er mindre fornøyd enn de andre fylkene. Dette kan skyldes 
at dekningen i Finnmark oppleves som dårlig. Resultatene fra Finnmark er også i mindre grad representative da 
det mangler respondenter fra politiet. Men vi kan ikke si at dette ville påvirke resultatene i den enen eller andre 
retningen.
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FIGUR 16:   generell tilfredshet fordelt på fylke.
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5.1  
DEKNING
I spørsmålene om dekning er respondentene som har 
svart har ingen formening tatt ut av totalen. 96% av 
respondentene oppgir at de er fornøyd eller ganske 
fornøyd med Nødnettdekningen utendørs i tettbygde 
strøk. Med en gjennomsnittsscore for alle respondenter 
uavhenig av brukerorganisasjon på 3,6, er det et meget 
bra resultat. 

Utendørsdekningen i spredtbygde områder får en 
gjennomsnittsscore på 3,1 og hele 84% av respondentene 
oppgir at de er fornøyd eller ganske fornøyd med 
dekningen i disse områdene. Samtidig oppgir 17% at de 
er ganske misfornøyd eller misfornøyd med dekning 
i spredtbygde områder. Dette er signifikant lavere 
enn for tettbyge områder og indikerer at det finnes 
forbedringsområder.  

Det er respondentene fra brann –og redningssvesenet, 
og da spesielt deltidsmannskap, som er minst fornøyd 
med dekningen i Nødnett. Dette samsvarer med 
forrige brukerundersøkelse2 som ble gjennomført 
i 2016. Denne gruppen bruker i stor grad Nødnett 
i spredtbygde områder og kjenner derfor mest på 
eventuell mangelende dekning lokalt. I brann- og 
redningsvesenet oppgir hele 23% at de er misfornøyd 
med dekningen i Nødnett i spredtbygde områder. 
Gjennomsnittsscoren er 2,9, og dette resultatet 
indikerer et forbedringspotensiale.

Når vi ser på andelen i helsetjenesten som oppgir at de 
er misfornøyde, ser vi at ambulanse og AMK er mest 
påvirket av dekningen i spredtbygde strøk. Her oppgir 
18% at de er misfornøyd med dekningen. Ambulansene 
har oppdrag i hele landet. der hvor folk bor og jobber  og 
må derfor ofte reise langt for å hente og frakte pasienter. 
Dette vil nødvendigvis påvirke opplevd dekning i 
Nødnett. 

2 Brukerundersøkelse Nødnett 2017, https://www.dsb.no/rapporter-
og-evalueringer/brukerundersokelse-nodnett/

FOTO: DSB

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/brukerundersokelse-nodnett/
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/brukerundersokelse-nodnett/


D E K N I N G O G K VA LITE T

33DSB TEMA / BrukerevaLueriNg NødNett 2019
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FIGUR 17:   gjennomsnittsscoren for dekning og stabilitet. Prosenten er rundet av til nærmeste hele.

FIGUR 18:   gjennomsnittsscore utendørsdekning i spredtbygde områder, fordelt på organisasjon. 
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5.2  
LYDKVALITET
Det store flertall av respondentene er svært fornøyd med lydkvaliteten i Nødnett. Lyden i en-til-en samtaler er den 
tjenesten som flest er misfornøyd med. Dette gjelder spesielt for helse – ambulanse og AMK som bruker denne 
tjenesten mest.
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FIGUR 19:   Opplevelse av utendørsdekning i spredtbygde områder, fordelt på brukergruppe. 

FIGUR 20:   respondentene er generelt fornøyd med lydkvaliteten. Lyden i én-til-én samtaler er den tjenesten flest er misfornøyd med.
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Svarene viser at de tre nødetatene er mindre fornøyd 
med lydkvaliteten enn de andre brukerne. Dette kan 
forklares med at disse gruppene bruker Nødnett mye 
oftere enn andre brukere, og over et større område. 
Resultatene viser at det er forbedringspotensiale 
med tanke på lydkvalitet. Det er mange faktorer som 
påvirker lydkvaliteten. Alt fra brukerne som snakker, 
utstyret som brukes, Nødnetts basestasjoner til utstyr 
og personer på operasjonssentralen påvirker hvordan 
lyden oppleves. Hvor og hvordan radioterminalene er 
montert og konfigurert pårvirker også lyden. Riktig 
bruk er derfor avgjørende for lydkvaliteten. Skader 
på basestasjoner og bebyggelse kan også påvirke 
lydkvalitet i Nødnett.

Basert på resultatene i undersøkelsen bør det vurderes 
å sette inn tiltak for å forbedre lydkvaliteten. Fra 
DSBs side kan tiltak være feilretting og justeringer i 
Nødnett når utfordringer oppstår. Viktige tiltak fra 
driftsorganisasjonene i Nødnett er riktig konfigurering 
av alle kontrollrom, sørege for at radioterminaler er 
oppdatert med siste godkjente programvare, samt 
riktig installasjon av brukerutstyr og talegarnityr. 
Lydkvaliteten forringes også når radioterminalene blir 
eldre. Et tiltak kan derfor være å skifte gamle antenner 
på terminaler som har vært utsatt for slitasje over lang 
tid. Brukere kan bidra til bedre opplevd lydkvalitet ved å 
snakke rett inn i mikrofonen og ved å snakke tydelig, og 
være kortfattet. 

5.2.1 ÅPNE SVAR OM DEKNING  
OG KVALITET

Over 1 000 kommentarer i undersøkelsen berører 
dekning og kvalitet. De aller fleste av kommentarene 
er fra brukere som har opplevd utfall eller manglende 
dekning. Manglende eller ustabil dekning påvirker 
brukernes mulighet og evne til å utføre sine 
arbeidsoppgaver. De aller fleste brukerne som har 
innspill uttrykker et ønske om bedre dekning utendørs 
i spredtbygde strøk. Det samme gjelder ønske om bedre 
innendørsdekning i store og små bygg hvor mange 
mennesker er samlet. Det er også mange som påpeker at 
de ønsker seg Nødnettdekning i alle tunneler. 

På neste side følger noen utvalgte sitater som er 
beskrivende for flertallet av tilbakemeldingene.
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FIGUR 21:   respondentene er generelt fornøyd med lydkvaliteten. Lyden i én-til-én samtaler er den tjenesten flest er misfornøyd med.
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Sitater om dekning og kvalitet fra undersøkelsen:

«Dårlig dekning på vei også i spredt bygde områder. Utfall 
og ikke den dekningen som var da nødnettet ble satt i drift.  
Vi har mistet dekning i områder der det var dekning ved 
oppstart.»

«Dårlig eller ingen dekning i skog og mark. Merket dette 
ved alle skogbrannene i fjor.»

«Dekning i noen fjell og hytteområder har blitt merkbart 
dårligere enn det var etter utrullingen.  Det savnes 
informasjon om hvorfor og når dette skjer, og tiltaksplan 
for utbedring. Forøvrig er nødnett et fantastisk verktøy 
for samhandling og felles situasjonsforståelse nødetatene 
imellom og innbyrdes.»

«Bortfall av dekning litt for ofte ute i bygda - ofte når 
man trenger det som meldt både for avklaring i forhold til 
pasientens status og hvor den skal sendes. Også i forhold 
til samhandling med andre nødetater- kan det by på 
utfordringer. Ønsker bedre dekning i hovedsak.»

«I spredtbygde områder er det spesielt viktig å ha god 
dekning, pga lange avstander til nærmeste lege/sykehus. 
Det er gjerne legevaktslege i LV-samarbeid på en annen 
øy.»

«Lydkvalitet på en til en samtale, eller der vi ringer til 
pasient er alt for dårlig. Både vi og pasient har store 
problemer med å høre hverandre. Må derfor f lere ganger 
benytte privat mobil, noe som ikke var hensikten med 
innføring av nødnett.»

FOTO: ARIL øDEGAARD
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Samvirke er en av de aller viktigste gevinstene fra investeringen i Nødnett. Tidligere undersøkelser har vist at 
Nødnett bidrar til å forbedre samvirke både internt i organisasjonene og mellom nød- og beredskapsaktørene. 
Svarene i denne undersøkelsen underbygger dette. Den største effekten er internt i egen organisasjon, hvor 71% 
mener at Nødnett i stor grad bidrar til effektiv kommunikasjon. 

Andelen som svarer har ingen oppfatning er inkludert her, og er interessant for videre forbedring av samvirke.  
Her har vi forbedringspotensiale.
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I hvilken grad er du enig/uenig i følgende påstander:

FOTO: FREDRIK NEUMANN | Fra eN PLivO-øveLSe i StavaNger.

FIGUR 22:   respondentene synes Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon både internt og på tvers av nød- og beredskapsaktørene.
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Respondentene fra nødetatene som har besvart undersøkelsen, er også enige i at Nødnett i stor grad bidrar til effektiv 
kommunikasjon på tvers av nødetatene/beredskapsaktørene. Gjennomsnittscore for alle tre er på 3,7 som er et meget 
bra resultat.

Brann 2 060

781

1 038

Respondenter

Helse

Politiet

3,7

3,7

3,7

1 2 3 4

Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon på tvers av nødetatene/beredskapsaktørene? 
(gjennomsnitt der verdien 4 betyr stor grad og verdien 1 liten grad):

Brann 1 947

740

1 006

169

902

324

5 088

Respondenter

Helse

Politiet

Toll

Annen

Frivillig organisasjon

I alt

3,4

3,4

3,6

2,8

3,3

2,6

3,4

1 2 3 4

I mitt distrikt er vi flinke til å bruke Nødnett til å samvirke med andre organisasjoner.  
(gjennomsnitt der verdien 4 betyr helt enig og verdien 1 helt uenig):

FIGUR 23:   Nødetatene er enige om at Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon og samvirke på tvers.

FIGUR 24:   Flere av organisasjonene er svært fornøyde med samvirke på tvers, men det er et forbedringspotensial. dette gjelder spesielt 
andre brukere enn nødetatene, men også totalt sett. 

Kommentarene i undersøkelsen viser like vel at det er mer som kan gjøres i kommunikasjonen mellom nye aktører i 
Nødnett og nødetatene. For å heve beredskapen og øke samvirke ytterligere er det viktig at arbeide med å bruke felles 
talegrupper med frivillige, lokal beredskap, fylkesberedskap etc. fortsetter. DSB vil fortsetteå sette fokus på samvirke 
gjennom blant annet å arrangere fagdager, møteplasser og øvelser.
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6.1  

ÅPNE SVAR OM SAMVIRKE
Sitater fra undersøkelsen om samvirke:

«Nødnettet har gitt begrepet samvirke en helt ny 
betydning og er avgjørende for godt samarbeid på tvers av 
etatene under innsats.»

«Nødnettet er genialt til tverrfaglig samarbeid. BAPS, 
SAR og SAMVIRKE talegruppene er noe av det beste 
med nødnett. Men dere må gjøre noe med tuneller. Her får 
dere masse stryk.»

«11x etatene er altfor f linke til å bruke BAPS og 
er helt umulige å få over på sar/samvirke etterpå.  
Operasjonssentralene er i for liten grad flinke til å få 
innsatslederne over på SAR i alle oppdrag.»

«Dette hadde blitt bedre om det kun hadde vært samvirke 
talegrupper og ikke BAPS og samvirke. Mye viktig 
kommunikasjon går tapt til og fra frivillige organisasjoner 
fordi nødetatene prater med hverandre og tror at de 
frivillige har fått beskjeder som har blitt gitt. Men da kun 
via BAPS.»

 
 

«…Samhandling bør gjerast oftare. Aktørane bør ellers 
treffast for å diskutere korleis ein ynskjer samvirke skal 
fungere, og eventuelt evaluere korleis samvirke fungerte 
sist. Då tenkjer eg lokal ledelse (dei som faktisk samvirkar 
eller kjem til å samvirke), og ikkje på distriktsnivå.»

«Nødetatene er noen ganger dårlig til å benytte samvirke 
i stede for BAPS, noe som gjør at de som ikke har BAPS 
faller utenfor informasjonsflyten.»

«Men ved hendelser kan VTS slite med å ha ordentlig 
kontakt med nødetater siden de bruker BAPS til mye 
av sin kommunikasjon i tilfeller der VTS kan være til 
hjelp.  Noen PD og andre nødsentraler bruker samvirke 2, 
men dette kan til tider være litt tilfeldig. Det mangler en 
helhetlig praksis på tvers av alle etater.»

«Sivilforsvaret har ikke tilgang til alle talegruppene som 
andre nødetater benytter!  Vi er avhengig av å ha en 
person sammen med innsatsleder, da Politi, Helse, Brann 
ol sjeldet ønsker å gå over på Samvirkekanalene.»

«Samarbeidet med de andre nødetatene har blitt langt 
bedre. Bruk av BAPS og andre samvirkegrupper har gitt 
langt bedre situasjonsforståelse.»

FOTO: DSB | Fagdag NødNett OM SaMvirke i Sør-øSt POLitidiStrikt
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Det er store variasjoner mellom organisasjonene med 
tanke på bruk av gateway og repeater i Nødnett. Den 
store andelen som svarer har ingen formening reflekterer 
at mange av organisasjonene ikke har tilgang til denne 
funksjonaliteten eller ikke har hatt erfaring med bruk. 
Nødalarm og gateway/repeaterfunksjonalitet er ikke 
relevant for enkelte brukerorganisasjoner som for 
ekesmpel Norges Bank eller Avinor. Svarene viser at det 
er stort potensiale i å utnytte disse tjenestene bedre for 
å øke beredskapen. 

7.1  

HVA ER GATEWAY/
REPEATER?
Det er mulig å sette opp enkelte radioterminaler 
med funksjonene gateway og/eller repeater. Gateway 
fungerer som et bindeledd mellom radioterminaler 
som ikke er koblet på Nødnett og radioterminaler 
tilkoblet Nødnett. Dette behovet kan oppstå ved et utfall 
eller i områder hvor Nødnett har dårlig dekning. En 
radioterminal med gatewayfunksjon kan dermed utvide 
Nødnetts dekning lokalt og gi radioterminaler uten 
Nødnettdekning mulighet til å kommunisere 

med kontrollrom og andre radioterminaler som er 
tilkoblet Nødnett. Det kan være aktuelt å benytte 
denne tjenesten hvis en aksjon foregår i et område uten 
Nødnettdekning, eksempelvis inne i et bygg. Gateway 
videreformidler kun tale i talegrupper. En gateway 
håndterer kun én talegruppe for viderekobling.

Repeaterfunksjonen fungerer som en forsterker mellom 
radioterminaler som ikke har Nødnettdekning, slik at 
de kan ta imot og videresende radiotrafikk over et større 
geografisk område.

Disse mulighetene gir viktig beredskap dersom 
man av ulike grunner ikke har Nødnettdekning. 
Det er derfor viktig for DSB at alle brukere kjenner 
til funksjonaliteten og vet hvordan den benyttes. 
Gjennomsnittsscoren på bruk av disse mulightene ligger 
lavt for nødetatene. Resultatene indikerer at det kan 
være behov for ekstra opplæring og flere øvelser der 
disse funksjonene blir benyttet. Resultatene indikerer 
også at de frivillige organisasjonene oftere benytter 
gateway og/eller repeater. 

Nødalarm/
sikkerhetsalarm gir meg 

økt trygghet

I min organisasjon 
benytter vi gateway/

repeater for å etablere 
eller utvide dekningen 

når det er hensiktsmessig

I mitt distrikt er vi flinke 
til å bruke Nødnett til 

å samvirke med andre 
organisasjoner

5 804

Helt enig delvis enig delvis uenig Helt uenig Har ingen oppfatning

5 791

5 795

Respondenter

35

44

17 25 12 10 35

35

33 226

7

3

3 12

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 

FIGUR 25:   respondentene har også besvart spørsmål vedrørende deres opplevelse av funksjonalitet i Nødnett.
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7.2  

ÅPNE SVAR OM 
FUNKSJONER  
I NØDNETT
Sitater fra undersøkelsen om funksjoner i Nødnett:

«Ang GW så opplever vi at det er vanskelig for brukerne 
å huske å sette den opp før de forlater bilene. Dessuten er 
det problematisk å forstå hvordan den skal settes opp…
Dette blir altfor komplisert for den enkelte bruker å huske 
på. GW burde blitt slått på automatisk ved for eksempel 
håndbrekk i bilen og de burde ikke "slåss" om signalene 
ved flere side/om side.»

«Bruk av gateway er noe vi har liten erfaring med så dette 
veit eg ikke om vi har prøvd noe særlig.»

«Bruk av Gateway/repeater bør brukes hyppigere. 
Mannskaper ute bør bli mer bevisst på dette.»

«Gateway/repeater er for lite kjent blant mannskapene. 
Har selv kun brukt det én gang. Det er gitt ingen/svært 
mangelfull opplæring på bruk av dette.»

«Gateway brukes svært sjeldent, mannskapene som 
skal koble opp dette ute i felt har liten kunnskap om 
hvordan dette skal gjøres og i hvilke tilfeller det kan være 
hensiktsmessig.»

+++
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I alt
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2,7

3,2

2,5

2,8

1 2 3 4

I min organisasjon benytter vi gateway/repeater for å etablere eller utvide dekningen  
når det er hensiktsmessig:  
(gjennomsnitt der verdien 4 betyr helt enig og verdien 1 helt uenig):

FIGUR 26:   det er store forskjeller fra organisasjon til organisasjon når det kommer til  bruk av gateway/repeater.  
Behovene vil nødvendigvis variere, men tallene indikerer at det er stort potensiale i å utnytte disse tjenestene bedre.
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For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere av Nødnett har nødvendig opplæring. 
Det er et krav om at alle brukere må ha gjennomgått opplæring før de kan ta i bruk Nødnett. Det er derfor positivt at 
flertallet av respondentene er enig/delvis enig i at de har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av Nødnett.

Øvelse, repetisjon og jevnlig bruk er viktig for å opprettholde kompetanse på bruk av Nødnett. Resultatene fra 
undersøkelsen viser at det er mye å hente på å gjennomføre oppfriskningskurs og arrangere øvelser. Halvparten av 
respondentene oppgir at det ikke tilbys oppfriskningskurs og øvelser i bruk av Nødnett på deres arbeidsplass. I de 
åpne kommentarene er det også tydelig at respondentene mener at øvelse, opplæring og re-opplæring er viktig for 
deres daglige arbeid og derigjennom beredskapen. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om opplæring og øvelser i bruk av Nødnett?
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800
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På min arbeidsplass øver vi regelmessig på bruk av Nødnett: 
(gjennomsnitt der verdien 4 betyr helt enig og verdien 1 helt uenig):

Jeg er gitt tilstrekkelig 
opplæring i bruk av 

Nødnett

På min arbeidsplass øver 
vi regelmessig på bruk av 

Nødnett

På min arbeidsplass øver 
vi regelmessig på bruk 

av Nødnett sammen 
med andre nød- og 
beredskapskatører

På min arbeidsplass 
tilbys oppfriskningskurs i 

bruk av Nødnett

5 788

Helt enig delvis enig delvis uenig Helt uenig ikke sikker

5 783

5 779

5 784

Respondenter

35

20

21

8 26 26 33

35 22 18 4

7

27 18 21 14

40 9 2

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

FIGUR 27:   respondentene mener i stor grad at de er gitt tilstrekkelig opplæring, men at det er forbedringspotensiale hva gjelder  
oppfrisking og øvelser.

FIGUR 28:   regelmessig øvelse på bruk av Nødnett fordelt på organisasjon. 
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Resultatene viser at det er de frivillige og brann- og redningsvesenet som øver mest på bruk av Nødnett. De åpne 
svarene i undersøkelsen indikerer at nødetatene, som bruker Nødnett ofte, ikke har like stort behov for å øve på bruk 
av Nødnett. Det kommer også frem at nødetatene har behov for å øve på funksjoner i Nødnett som brukes sjelden. De 
som bruker Nødnett sjelden har et mye større behov for å øve regelmessig. 

Resultatene viser at det ikke øves regelmessig sammen med andre aktører. De åpne kommentarene viser også at det 
er vanskelig å få gjennomført samvirkeøvelser med flere aktører og at respondentene ønsker forbedring på dette 
området. 
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På min arbeidsplass øver vi regelmessig sammen med andre nød- og beredskapsaktører: 
(gjennomsnitt der verdien 4 betyr helt enig og verdien 1 helt uenig):

På min arbeidsplass tilbys oppfriskningskurs i bruk av Nødnett 
(gjennomsnitt der verdien 4 betyr helt enig og verdien 1 helt uenig):

FIGUR 29:   gjennomsnittsscorene for hver organisasjon, og totalt, indikerer at de færreste øver regelmessig på tvers.

FIGUR 30:   det er gjennomgående behov for oppfriskningskurs på tvers av organisasjonene. 
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Det er et krav om at alle brukere i Nødnett skal ha 
gjennomført opplæring. Den enkelte organisasjonen 
har selv ansvar for å lære opp sine egne brukere i 
Nødnett. Resultatene fra undersøkelsen tyder på 
at organisasjonene har forbedringspotensiale på 
dette området. Mange av respondentene etterlyser 
også oppfriskningskurs. Dette er viktig, og tiltak må 
vurderes. DSB vil vurdere tiltak som utvikling av 
e-læringskurs og instruktørsamlinger for å forbedre 
kunnskapen om bruk av Nødnett. Dette bør også følges 
opp av de forskjellige organisasjonene. 

8.1  

ÅPNE SVAR OM OPPLÆRING  
OG ØVELSER
Sitater om opplæring fra undersøkelsen:

«Det øves for lite.»

«Det ble hos oss gitt veldig bra kurs i nødnett både 
praktisk og teoretisk da nødnettet ble innført. De som 
imidlertid er ansatt etter dette har ikke fått kurs, og derfor 
er en stor del av oss usikre eller bruker nødnettet feil. 
Dette bidrar til en del dårlig kommunikasjon og bruk av 
nødnettet.»

«Det burde være rutine for øvelse av bruk. Dette burde 
være minimum hver 14. dag.»

«Det er lite øvelser hvor bruken av nødnett står i fokus for 
læringen, men vi har øvelser der samband blir brukt, både 
internt og mellom oss og andre aktører.»

«Det burde vært egne kurs/ eget opplegg for 
oppfriskningskurs for operatører ved nødsentralene.»

«Det er f lere funksjoner jeg for lengst har glemt å bruke, 
og det er ikke hyppig nok opplæring/kursing.»

«Vi får ikke muligheten til å trene med nødetatene 
grunnet de ikke har kapasiteten til dette.»

FOTO: FREDRIK NEUMANN | Fra eN PLivO-øveLSe i StavaNger.
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De aller fleste som har vært i kontakt med brukerstøtte i Nødnett er fornøyde. Brukerstøtte får meget god 
tilbakemelding både når det gjelder responstid og kompetanse. Tiden det tar fra brukeren melder inn feil til den blir 
løst scorer lavere. Dette er å forvente, da en del feil kan være tidkrevende å rette Noen feil vil være teknisk vanskelige 
å løse eller avhenge av involvering av 3.part for å få løst.

Dette er altså et noe mer komplekst tema enn ren brukerstøtte. Opplevelsen av at feil blir rettet er viktig for tilliten 
til systemet og for å sørge for at feil faktisk meldes inn. Manglende dekning er feilmeldingen flest oppgir at ikke blir 
utbedret. 

Jeg får raskt svar når jeg 
kontakter brukerstøtte

Tiden det tar fra jeg har 
meldt inn feil til den blir 

løst er tilfredsstillende
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Hjelp/brukerstøtte til Nødnett og nødnettsutstyr er alt i alt tilfredsstillende: 

FIGUR 31:   respondentene er gjennomgående svært fornøyd med brukerstøtten. 

FIGUR 32:   gjennomsnittet viser at samtlige organisajoner finner hjelp/brukerstøtte tilfredsstillende. resultatet på 3,2 -3,5 tyder  
likevel på at det kan det være forbedringspunkter flere steder.
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Svarene i grafen over viser at det ikke er store 
forskjeller mellom driftsorganisasjonene, men helse 
skiller seg ut som mer fornøyde enn de andre. Politi 
og brann skiller seg ut som litt mindre fornøyde 
med brukerstøtten. Politiet har hatt mye problemer 
med lyden i kontrollrommene og i overgangen til 
nye radioterminaler. Dette kan forklare denne 
misnøyen. Alle åpne svar og resultater er oversendt 
driftsorganisasjonene for intern bruk og forbedring.

9.1  

ÅPNE SVAR
Sitater fra undersøkelsen om brukerstøtte:
«Første linje er superrask. Når sakene eskalere tar det 
dessverre lang tid. Hvis det må gjøres fysiske utbedringer 
på sendere er det ikke tilfredsstillende. Kan ta flere uker 
før noe blir gjort…»

«Dekningsproblematikk, som har vært mitt 
hovedproblem, får ikke brukerstøtte gjort noe med og 
dermed blir ikke alle problemer løst.»

«Alt som linje 1 kan løses blir løst raskt og innenfor hva 
man forvente, når saker ikke kan løses av linje 1 og blir 
eskalert til 3 part opplever vi dette som en lag og tung 
prosess.»

«Bare understreke at jeg er meget godt fornøyd med 
kjempegod service. Rask god service.»

«Selve nette er ok men å bruke en terminal frå 19 pilåbue 
so blir vel kvalitet der etter.  Nøkkling er treg, tastlås er 
treg,batteri er en kattastrofe rett å slett elendig . en postiv 
ting er att den er lett å finn igjenn visst du mister den for 
den so helsikes u nødvendig stor.»

FOTO: DSB
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