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Sammendrag 

Målene med denne brukerundersøkelsen var å få tilbakemeldinger fra brukere av Nødnett i 
politiet, helsetjenesten og brann- og redningstjenesten (nødetatene) for å;  

 synliggjøre positive effekter av Nødnett 

 kartlegge forbedringspotensial 
 
Undersøkelsen ble gjennomført blant nødetatenes brukere i Oslo, Østfold, Akershus, Søndre 
Buskerud, Hedmark og Oppland i perioden januar til mars 2015.  

Totalt 1548 respondenter fra politi, helsesektor og brannvesen har besvart undersøkelsen. 
Med så mange respondenter anser vi at resultatene gir er godt bilde av brukergruppen på 
tross av at svarprosentene totalt ligger på om lag 16 % for fase 1 og 11 % for fase 0. 80 % av 
respondentene svarer at de bruker Nødnett daglig eller ukentlig og bør derfor ha et godt nok 
grunnlag for å uttale seg. 

Nødnett er positivt 
2/3 av de spurte svarer at de er helt enige i at det er positivt at de har gått over til Nødnett. 
Resultatene i brukerundersøkelsen viser tydelig at Nødnett er bedre enn det nødetatene 
hadde før. Brukernes tilbakemeldinger avhenger også av hvordan de bruker Nødnett. Jo 
oftere bruk, jo bedre score – dette ser vi konsekvent gjennom undersøkelsen.   

Dekning 
Resultatene understøtter påstanden om at Nødnett gir bedre dekning enn de gamle analoge 
nettene. Så mange som 9 av 10 mener dekningen i by/tettbygde strøk er tilfredsstillende. 
Dette viser at Nødnett har nådd sitt mål i disse områdene med å bygge nær 100 % 
utendørsdekning der folk bor og ferdes.  

Talekvalitet 
Veldig mange er fornøyde med talekvaliteten i Nødnett, men et mindretall melder om 
utfordringer ved én-til-én samtaler og ved røykdykking. Disse tilbakemeldingene bekrefter 
tidligere mottatte feilmeldinger. 
Opplevelsen av lydkvalitet er subjektiv og kan stamme fra mange kilder, fra øreproppen hos 
sluttbruker via radio, radiomaster, kabler, kontrollromsutstyr og ut til sluttbruker på den 
andre siden. DNK samarbeider med leverandørene og brukerne for å se på lydkvalitet i et 
ende-til-ende perspektiv. Flere prosjekter er igangsatt for å forbedre talekvaliteten.  
 
Samvirke og samarbeid 
Undersøkelsen viser at nødetatene kommuniserer oftere og mer effektivt med 
samarbeidspartnere både internt og eksternt enn før innføringen av Nødnett. Alle de tre 
etatene i begge fasene melder om denne utviklingen. 

Økt samvirke var en av de viktigste grunnene til å innføre et felles landsdekkende digitalt 
samband i Norge. Tilbakemeldinger så langt viser en positiv utvikling innen samvirke, hvor 
Nødnett bidrar til at ressursene finner hverandre. 

Forbedringer i Nødnett er et kontinuerlig arbeid, og følgende er under planlegging og 
gjennomføring: 1) Optimalisering av dekning, 2) Innendørsdekning i etatenes egne bygg, 3) 
Forbedring av lydkvalitet. 



Direktoratet for nødkommunikasjon   

5 

 

1. Innledning 

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse som ble gjennomført 
blant nødnettbrukere i de to første utbyggingsfasene. Undersøkelsen ble laget i samarbeid 
mellom Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) for å kartlegge nødetatenes 
erfaringer med Nødnett. 

Nødnettprosjektets samfunnsmål er å etablere et felles, landsdekkende Nødnett som skal gi 
et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- 
og beredskapsetater. I Nødnettprosjektet etableres den landsdekkende nettinfrastrukturen 
(Nødnett) og nødetatene mottar nye radioterminaler og nytt kommunikasjonsutstyr for å 
kunne utnytte nettet og de nye tjenestene. Nødnettutbyggingen og innføringen hos 
nødetatene er inndelt i seks faser, og resultatene fra denne undersøkelsen omfatter brukere 
fra fase 0 (Oslo, Akershus, Østfold og Søndre Buskerud) og fase 1 (Hedmark og Oppland). 

Denne brukerundersøkelsen er gjennomført for å avdekke virkningene av Nødnett innen 
nødetatene etter noe tids bruk og er en oppfølging av lignende undersøkelse gjennomført i 
20111. 

Det er stor forskjell mellom fase 0 og fase 1 i hvor lenge Nødnett har vært i bruk i 
nødetatene. Fase 0 representerer det første utbyggingstrinnet for Nødnett, og første 
politidistrikt i fase 0 tok Nødnett offisielt i bruk i desember 2009. Først etter omfattende 
evaluering, kvalitetssikring og behandling i Stortinget fikk staten ved DNK den 9. juni 2011 
grønt lys for å bygge Nødnett i resten av landet. I fase 1 ble Nødnett tatt i bruk i november-
desember 2013, fire år senere. Dette innebærer at det er store forskjeller i erfaring i bruk av 
Nødnett mellom brukerne i de to fasene. 

Resultatene for de respektive nødetatene blir behandlet under hvert tema som har vært 
målt gjennom undersøkelsen. 

 

                                                 
1 Brukerevaluering Nødnett trinn 1. Rapport fra brukerundersøkelse for radioterminalbrukere. Difi, januar 2011. 
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2. Metodikk 

Resultatene i denne rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse som skulle kartlegge 
hvordan brukerne opplever Nødnett og kommunikasjonsutstyr brukt i Nødnett, samt 
hvordan funksjonaliteten i Nødnett fungerer for etatenes oppgaver. Spørreundersøkelsen er 
søkt distribuert til alle etatenes brukere av Nødnett i fase 0 og fase 1. 

2.1. Utvikling av spørreskjemaet 

Spørreundersøkelsen bestod av en bearbeiding av spørsmålene som ble brukt i 2011. Flere 
av spørsmålene fra undersøkelsen i 2011 har blitt beholdt for å ha mulighet til å se 
eventuelle forskjeller der det er relevant. Alle spørsmålene har likevel blitt vurdert av 
prosjektgruppen og blitt tilpasset denne undersøkelsen etter behov. Representantene fikk 
også mulighet til å inkludere egne spørsmål til undersøkelsen for å undersøke spesifikke 
områder som var viktige for den enkelte nødetat. 

Hovedtemaene for undersøkelsen er:  

- brukernes opplevelser av dekning og talekvalitet i nettet 
- brukernes tilfredshet med radioterminalene 
- brukernes tilfredshet når det gjelder opplæringen  
- hvilke effekter brukerne nå kan se av Nødnett for egen etat, i samarbeid med de 

andre nødetatene og for samfunnet.  
 

I tillegg har respondentene som oppgir at de arbeider ved en kommunikasjonssentral 
besvart spørsmål som går spesifikt på funksjonaliteten i det nye utstyret. 

Spørsmålene er i det vesentlige utformet som påstander der respondentene tar stilling til 
hvor enig eller uenig de er i utsagnet på en skala fra 1 til 6. I tillegg til spørsmålene med 
predefinerte svar, har brukerne hatt anledning til å gi egne kommentarer relatert til de 
enkelte temaene i undersøkelsen. 

2.2. Gjennomføring og utvalg 

Alle nødetatenes radio- og kontrollromsbrukere i fase 0 og 1 som har fått opplæring og brukt 
Nødnett i minimum to måneder har vært målgruppen for denne undersøkelsen.  

Utsending av spørreundersøkelsen er utført gjennom det elektroniske verktøyet SurveyXact i 
perioden 26.1.2015 – 22.3.2015 av enhet for dokumentasjon ved Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Det enkelte fagdirektorat var ansvarlig for å distribuere lenke til spørreundersøkelsen og 
purre svar. Fordi nødetatene er ulikt organisert, ble også måten undersøkelsen ble 
distribuert på noe ulik: 

 Lenken til skjemaet ble sendt i epost til alle aktuelle brannsjefer og seks 110-sentraler 
med oppfordring om videresending til alle ansatte (både heltid og deltid) som 
benytter radiosamband i arbeidet.  

 Innen helsesektoren ble epost med lenke til skjemaet sendt til alle kommuner og 
helseforetak i fase 0 og 1, samt direkte til ledere av AMK, akuttmottak, 
legevaktsentral og til alle brukere som har gjennomført e-læringsmodul for nødnett 
helse.  
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 Epost med skjemaet ble sendt til alle ansatte i politidistrikter og særorgan som bruker 
Nødnett i fase 1 og 0. 

2.3. Svarrespons på brukerundersøkelsen 

Etter analyse av registrerte tilbakemeldinger stod det igjen 1548 svar for alle de tre 
nødetatene som ble benyttet i videre analyse.  

Totalt 2105 svar på spørreskjemaet ble registrert i løpet av datainnsamlingsperioden. Av 
disse er 394 skjema med status «distribuert» slettet ettersom de ikke inneholdt noen svar. 
44 skjemaer ble vurdert som ufullstendige ettersom de kun inneholdt svar på 
bakgrunnsspørsmålene. På grunn av systemustabilitet opplevde noen respondenter 
problemer med å få gjennomført undersøkelsen og måtte starte på nytt. 14 slike 
duplikasjonsskjema ble av denne grunn slettet. 105 respondenter svarte at de ikke brukte 
Nødnett og avsluttet dermed spørreundersøkelsen. 

De 1548 svarene gir en svarprosent på 15,7 prosent for fase 1 og 11,2 prosent for fase 0.  En 
mulig forklaring på forskjellen i svarprosent kan være at brukerne i fase 0 allerede har 
besvart en tilsvarende spørreundersøkelse i 2011. 

Politiet har desidert flest brukere i fase 0 som også omfatter Oslo og står derfor også for 
størsteparten av respondentene (totalt 778 svar), brann står for 458 svar, mens helse står 
for 312 svar. Under fremkommer fordelingen innen hver etat: 

Tabell 1: Svarrespons på brukerundersøkelsen 

 Fase 0 Fase 1  

 Populasjon Svar Svarprosent Populasjon Svar Svarprosent Totalt 

Brann 1806 266 14,7 % 1441 192 13,3 % 14,1 % (458) 

Helse 1303 174 13,4 % 983 138 14,0 % 13,6 % (312) 

Politi 6267 614 9,8 % 719 164 22,8 % 11,1 % (778) 

Totalt 9376 1054 11,2 3143 494 15,7 % 12,4 

 

2.4. Styrker og svakheter i materialet 

En styrke i materialet er at alle potensielle brukere av radioterminaler i nødetatene skal ha 
mottatt undersøkelsen2. Vi har med andre ord ikke gjennomført en utvalgsundersøkelse, 
men en undersøkelse av hele populasjonen. Svarene i undersøkelsen er sånn sett gyldige for 
store grupper av brukere, selv om de ikke nødvendigvis er representative for alle ansatte i de 
tre etatene. 

Svarprosenten er relativt lav for alle tre etatene i begge fasene og varierer mye mellom de 
ulike distriktene. Allikevel, med over 1500 respondenter vil utvalget kunne anses som et 
godt utgangspunkt for analyse. Det kan være ulike årsaker til den lave svarprosenten. En 
forklaring kan være at respondentenes arbeidssituasjon gjør det vanskelig å svare på en 
undersøkelse i arbeidstiden. 

                                                 
2 Et mulig unntak er operativt mannskap innen brann- og redningstjenesten i Oslo ettersom det kun er tre 

respondenter i denne kategorien. Se forklaring i kapittel 3. 
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En annen utfordring er at brukerundersøkelsen ble distribuert som en e-post med en ikke-
unik lenke til spørreundersøkelsen. Respondentenes epost-adresser er ikke lagt inn i 
spørreverktøyet og kan derfor heller ikke purres direkte.  

Manglende mulighet for å vurdere skjevhetene i frafallet gjør at det ikke er sikkert at 
dataene er representative. Resultatene bør derfor tolkes med en viss forsiktighet. For å gi 
leserne en bedre forståelse av hvem som har svart på denne undersøkelsen gir kapittel 3 en 
grundig gjennomgang av respondentene basert på bakgrunnsvariablene. 

2.5. Presentasjon og tolkning av tall 

Resultatene fra undersøkelsen blir i hovedsak presentert som gjennomsnittskår eller 
prosentfordeling. Beregningene er basert på et gjennomsnitt av de som har svart på skalaen 
1 til 6. De som har svart «vet ikke/mangler erfaring» er ikke inkludert i spørsmålets 
gjennomsnittskår.   

For de fleste spørsmålene har respondentene blitt bedt om å svare på en skala fra 1 til 6 der 
1 er minst enig og 6 er mest enig i påstander som angår tilfredshet. I oppsummeringene av 
disse resultatene opereres det stort sett med gjennomsnittlig svarfordeling 
(gjennomsnittsskår/skår/snitt). Beste oppnåelige skår er 6 og dårligste skår er 1.  

Noen diagrammer viser prosentvis fordeling på skalaen for å få frem spredningen på de ulike 
svaralternativene.  

I vår vurdering av tallene har vi brukt følgende tolkning: 

Poeng Vurdering 

3,9 og under Et mindre bra resultat, områder man bør vurdere forbedringstiltak 

4,0 - 4,5 Et bra resultat, men med forbedringspotensial 

4,6 - 6,0 Et meget bra resultat 
Tabell 2: Vurdering av gjennomsnittsscore 

Basert på DIFIs tidligere bruk av denne typen svarskala3, vurderes det slik at en 
gjennomsnittlig skår på 4,5 eller mer er et meget bra resultat, at en gjennomsnittsskår 
mellom 4,0 og 4,4 er bra, men med forbedringspotensial og at en gjennomsnittsskår under 
3,9 er mindre bra og at dette er områder hvor det bør vurderes å sette inn forbedringstiltak.  

Det presiseres imidlertid at hva som er et godt eller et mindre godt må vurderes for hvert 
enkelt spørsmål/tema, ut fra viktighet og ut fra hva som er et akseptabelt resultat sett i lys 
av Nødnetts rammebetingelser. 

De fleste spørsmål og svar i undersøkelsen er gjengitt i figurer og tabeller i rapporten. Av 
hensyn til plass og leservennlighet har noen av figurene blitt henvist til vedlegg. 

Alle de åpne svarene har blitt kodet og kategorisert etter tema. Kommentarene blir brukt til 
å forklare tallmaterialet der det er mulig og relevant. Alle kommentarer som oppgir 
spesifikke områder med dekningsproblemer er oversendt driftsavdelingen ved DNK for 
nærmere undersøkelse. 

                                                 
3 DIFI rapport 2010:11 Fylkesmannen 2010 
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3. Respondentene 

Respondentene svarte på flere bakgrunnsspørsmål i starten av undersøkelsen. En forståelse 
av respondentene og eksempelvis hvilke distrikt som er underrepresentert i denne 
undersøkelsen, er viktige for å ta hensyn til representativiteten i tolkningen av svarene. Flere 
av temaene i undersøkelsen er rettet mot spesifikke segmenter av respondentene noe som 
forklarer ulik svarprosent på noen av spørsmålene. 

3.1. Brann- og redningsvesenene 

Figur 1 viser hvordan respondentene innen brann- og redningsvesenet er fordelt per 110-
distrikt. Det er svært få brukere fra brannvesenet i Oslo som har besvart undersøkelsen. 
Dette er en tydelig svakhet i datagrunnlaget for brukerne i fase 0. De fleste respondentene 
fra Oslo oppgir at de arbeider ved 110-sentralen og kun tre fra Oslo oppgir at de kun er 
operativt mannskap i felt. Dette innebærer at operative mannskaper i felt fra Oslo ikke er 
representert i denne undersøkelsen. Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt den lave 
svarprosenten fra Oslo skyldes tekniske problemer eller misforståelser rundt utsending av 
spørreskjemaet. 

 

Figur 1: Antall respondenter per 110-distrikt 

 

De fleste respondentene innen brann oppgir 
at de bruker Nødnett enten daglig eller 
ukentlig. Blant respondentene innen brann er 
det fordelt ca. 50-50 mellom heltids- og 
deltidspersonell.  

418 svarer at når de bruker Nødnett så jobber 
de med radioterminal ute i felt. Det er altså 
noen av respondentene som både har 
arbeidet med radioterminal ute i felt og som 
operatør ved 110-sentralen. 
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3.2. Politi 

Politiet har flest respondenter i denne undersøkelsen. Figur 3 viser hvordan respondentene 
innen politi er fordelt per politidistrikt. Oslo politidistrikt har naturlig nok flest respondenter 
ettersom det er det største politidistriktet. De andre politidistriktene har også tilstrekkelig 
antall respondenter til at vi kan tolke tendenser.  

For spesialenhetene er det få respondenter, noe som gjør det problematisk å trekke 
generelle slutninger om tendenser innenfor disse gruppene. 

 

Figur 3: Antall respondenter fordelt per politidistrikt 

 

692 av respondentene oppgir at de benytter radioterminal ute i felt, mens 129 svarer at de 
arbeider ved politiets operasjonssentral. Brukerne fra politi oppgir at de bruker Nødnett 
ofte, 70 % av respondentene benytter dette daglig. Kun en liten andel oppgir at de benytter 
Nødnett månedlig eller sjeldnere. 
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3.3. Helse 

Figur 4 viser fordelingen av respondentene innen det AMK-område de er tilknyttet. 
Innlandet er sterkest representert med 138 respondenter i undersøkelsen.  

 

 

Helsebrukere med rollen paramedic/ambulansearbeider oppgir at de bruker Nødnett hyppig. 
Det er likevel flere av respondentene i helse enn for politi og brann som oppgir at de bruker 
Nødnett månedlig eller sjeldnere. Noe av denne forskjellen kan forklares med at legene 
oppgir at de benytter Nødnett svært sjeldent sammenlignet med de andre rollene. 4 

 

 

                                                 
4 Respondentene kunne krysse av for flere roller. I kategorien «annet» var beskrivelsene som hyppigst ble nevnt: 

Ambulanselærling, helsesekretær, koordinator legevakt, luftambulansekoordinator, rådgiver, bioingeniør og teknisk ressurs 
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4. Generell tilfredshet med Nødnett 

Respondentene ble først bedt om å svare på hvor enige de var i påstanden; «Jeg er alt i alt 
fornøyd med Nødnett».  

Det er ingen forskjell mellom etatene i fase 0 når det gjelder den samlede tilfredsheten med 
Nødnett. Svarene ligger i gjennomsnitt rundt 4,5 som gir et entydig og meget bra resultat. 
Respondentene er fornøyd med hvordan de opplever Nødnett generelt. 

 

I fase 1 skiller politiet seg klart ut i positiv retning ettersom de i gjennomsnitt er svært enige i 
denne påstanden. Denne tendensen er gjennomgående i undersøkelsen der politiet i fase 1 
fremstår som de mest fornøyde brukerne under mange tema.  

Blant respondentene innen helse i fase 1 er derimot resultatet et snitt på 4,0 som indikerer 
at det kan være områder hvor det er behov for å sette inn forbedringstiltak.  

Analysen av de mer spesifikke temaene om opplevelse av Nødnett gir forklaringer på dette 
resultatet. 
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5. Generelt om sambandet 

Respondentene ble bedt om å besvare spørsmål om hvilken effekt Nødnett har på ulike 
områder. Til påstandene om positive bidrag fra Nødnett viser undersøkelsen gode til svært 
gode resultater. I begge fasene er brukerne svært enige i at det er positivt at de har gått over 
fra det gamle radiosambandet til Nødnett. Dette gjelder for begge fasene og på tvers av alle 
tre etatene, selv om politiet i fase 1 utmerker seg med 5,9 i gjennomsnittsscore. 

 

 

 

Respondentene stoler på at Nødnett fungerer ved større hendelser/kriser. Politiet i fase 1 er 
svært enige i denne påstanden. 

Brukerne på tvers av etater og faser svarer at de mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for 
nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.  

Det hersker også stor enighet om at informasjonssikkerheten i Nødnett er ivaretatt.  
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6. Dekning 

Respondentene besvarte flere spørsmål om hvordan de opplever dekningen i Nødnett. 
Brukernes opplevelse av dekning i Nødnett er en viktig indikator for hvorvidt 
Nødnettleveransen har vært vellykket. Målsetningen til Nødnettleveransen er å tilby 100 % 
utendørs dekning der folk bor og 79 % av landarealet. Svarene i undersøkelsen viser at 
brukerne gjennomgående vurderer utendørsdekningen i Nødnett som meget god.  

Nødetatens brukerne er generelt enige eller svært enige i at dekningen i Nødnett er bedre 
enn i det gamle radiosambandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder dekningen utendørs i tettbygde strøk oppgir respondentene i alle de tre 
etatene i begge faser at de i snitt er tilfredse eller svært tilfredse med dekningen i disse 
områdene.  

Garantert innendørsdekning er ikke en del av Nødnettleveransen. Deltakerne i 
undersøkelsen ble likevel spurt om å vurdere hvordan de opplever innendørsdekningen. 
Dekningen innendørs får lavest score på dekningsspørsmålene og det er en betydelig 
forskjell i oppfatningen mellom brukerne i fase 0 og 1.  

Respondentene fra helse i fase 1 vurderer innendørsdekningen en god del dårligere enn i 
fase 0. Politiet i fase 1 er tilfredse med innendørsdekningen og ligger i snitt et poeng høyere 
på gjennomsnittsskalaen enn helse og brann.  
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Åpne svar fra brukerne 

Respondentene ble spurt om å kommentere dersom de har opplevd problemer med 
dekningen og hvor de har opplevd dem. Tilbakemeldingene viser ofte til lokasjoner 
innendørs som tuneller, t-bane, arbeidsplass (sykehus, kjellere) og hjemsted. Noen nevner 
også spesifikke veistrekninger og spredtbygde områder som steder de har opplevd 
dekningsproblemer. Alle kommentarene som nevner spesifikke områder har blitt 
systematisert og oversendt driftsavdelingen i DNK. Det er også iverksatt flere prosjekter for å 
sikre innendørsdekning i etatenes egne bygg. Under følger en sammenstilling av de åpne 
svarene.  

Brann 

Flere av respondentene fra brann omtaler manglende dekning innendørs. Dette blir opplevd 
som en utfordring på eget bosted ettersom det skaper problemer for utalarmering.  

 «For dårlig dekning rundt noen av brannstasjonene for deltidsmannskaper» 

 «Sambandsdekning mangler i enkelte deler av kommunen og innendørs i spesielle 
bygg hvor veggene er tykke av betong eller tunnel.» 

 «I kjellere, garasjeanlegg, områder I skog forbindelse med skogbranner.» 

 

Helse 

Blant brukerne innen helse blir manglende dekning innendørs på egen arbeidsplass som 
sykehus, akuttmottak og legevakt trekket frem av flere. Noen fremmer at dekningen er 
varierende generelt, men dette blir ofte satt i sammenheng med lydkvalitet. 

 «Det finnes fortsatt noen "sorte" hull, men dagens er mange ganger bedre enn det 
gamle» 

 «Små problemer / Tunneler / Samtalen avbrytes (f.eks. under innmelding til sykehus)» 

 «Det kan til tider være dårlig dekning innendørs, spes i kjøpesenter og idrettshaller. I 
enkelte perioder faller nettet helt bort og det er ingen dekning (oppleves svært 
sjeldent).» 

Politi 

Også i politiet opplever flere respondenter manglende innendørsdekning. Problemområder 
som nevnes er egen arbeidsplass, kjellere, parkeringshus på politistasjon og kritiske 
knutepunkt som T-banestasjoner og kjøpesentre.  

 «Kun "lommer" uten dekning utenfor tettbygd strøk. Overraskende god dekning på 
steder hvor det ikke var forventet.» 

 «Problemer inne i parkeringsanlegg ellers stort sett bra» 

 «Inne på politistasjonen. Blitt litt bedre, men flere steder på stasjonen som mangler 
dekning» 
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6.1. Tilgang og oppkobling 

Respondentene svarte også på hvorvidt de har opplevd problemer med å gjøre gruppeanrop 
i en talegruppe og om anrop hadde blitt brutt. Problemer med å gjøre et anrop i en 
talegruppe kan oppstå for eksempel dersom brukeren er utenfor dekning eller prøver å 
snakke samtidig som talegruppen er opptatt av andre brukere.  

For de fleste brukerne fungerer oppkobling til talegrupper uten problemer. For politiet i fase 
0 gir 17 % tilbakemelding på at de ofte har problemer med å gjøre et gruppeanrop i en 
talegruppe.  Forklaringen på dette skyldes mest sannsynlig at det er veldig mange brukere på 
få talegrupper i Oslo. Dette medfører situasjoner hvor flere prøver å snakke samtidig i 
samme talegruppe. Et tiltak som bør vurderes er etablering av flere talegrupper i Oslo.  

 

Blant brukere i brann og politiet er det få som opplever at anrop har blitt brutt. Helse samt 
politiet i fase 0 oppgir en større hyppighet av brutte anrop. For helse i fase 1 kan en 
forklaring være at dette skjer under bruk av en- til en-samtaler ut av Nødnett til private og 
offentlige nett. For Politiet kan forklaringen være at Oslo har mange store bygg hvor 
manglende dekning inne kan være årsaken til brudd.  

 

 
Figur 10: Opplevd at anrop har blitt brutt 
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7. Opplevd talekvalitet 

Talekvaliteten i Nødnett er et tema som opptar mange av brukerne. Brukernes opplevelse av 
talekvalitet er også et område som kan ha mange årsaksforklaringer der både interferens i 
radionettet, dekning, ørepropper, radioterminaler og brukerfeil kan spille inn. 

Respondentene oppgir stor enighet når de tar stilling til påstanden om at talekvaliteten i 
Nødnett er bedre enn i det gamle radiosambandet. Det at denne påstanden får positiv 
tilbakemelding er en indikasjon på at Nødnett har bedret talekvaliteten fra tidligere 
sambandssystemer.  

Både i fase 0 og 1 vurderer brukerne talekvaliteten alt i alt som tilfredsstillende. Unntaket er 
respondentene fra helse i fase 1 som gir talekvaliteten en betydelig dårligere score og 
politiet i fase 1 som er svært tilfredse med talekvaliteten. Dekningsproblemene i legevakt og 
sykehus som helsebrukerne i fase 1 oppgir, kan være noe av forklaringen på hvorfor de er 
mindre fornøyde enn de andre etatene. Helse bruker også Nødnett til å ringe en-til en-
samtaler i Nødnett og mot offentlige telenett Denne tjenesten gis en tilbakemelding fra 
helsebrukere til å ha forbedringspotensial. 
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Figur 11: Tilfredshet med talekvalitet etter etat og fase 
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Åpne svar fra brukerne 

På spørsmålet; har du kommentarer til talekvaliteten i Nødnett? 

 

Brann 

De åpne svarene fra brann var generelt positive. Flere nevner likevel varierende lydkvalitet 
og dels «skurrete lydbilde». Noen har opplevd utfall av lyd, forsinking på samband og ulikt 
volum på samtalene. Talekvaliteten ble også omtalt som dårlig for røykdykking (se kapittel 8 
om røykdykking). 

 «Talekvalitet går mer på bruken av terminalene ute som inne, håndholdt som 
bilmontert. Brukerne må få mer opplysning om at mikrofonen skal inntil munn og ikke 
holdes på skrå eller på siden av munnen.» 

 «Som røykdykkersamband er talekvalitet dårlig, spesielt med skallemic. Dårlig 
hørbarhet.» 

 «Gjennomgående tilfredsstillende og betydelig bedre enn før. Men av og til noe 
redusert talekvalitet.» 

 

Helse 

Flere av respondentene fra helse ga tilbakemelding på varierende lydkvalitet. Forvrengt lyd 
og utfordringer med ulikt volum på samtalene er svar som også går igjen her. Spesielt for 
helse-brukerne var kommentarer om talekvalitet i en-til-en samtaler som av flere blir omtalt 
som dårlig. Brukerne peker på flere ulike årsaker til disse problemene som dekning, garnityr, 
spesifikke radioterminaler og feilaktig bruk. 

 «Til tider dårlig talekvalitet ved "en til en" samtaler» 

 «Hatt visse problemer med lydkvalitet men er blitt bedre» 

 «Tror mye kan være litt brukerfeil. Mange samtaler kan oppleves å være litt svake. 
Kan være personell som ikke prater skikkelig inn til mikrofonen, eller operatører på 
AMK som har mikrofonen langt unna. Kunne tenkt oss monofon til radioene, slik 
Vestre Viken og Ous har gjennom Motorola.» 

Politi 

De vanligste kommentarene er ujevnt volum på samtalene. Flere etterspør automatisk 
volumkontroll. Noen brukere melder også om at det forekommer høye lyder og smell. Det er 
også en betydelig forskjell mellom politiet i fase 0 og 1 når det gjelder vurderingen av 
talekvalitet. Politiet i fase 1 er svært fornøyde imens politiet i Asker og Bærum og til dels 
Oslo oppgir å være mindre fornøyd med talekvaliteten. Respondentene peker på ulike 
årsaker til varierende lydkvalitet, herunder dekning, bakgrunnsstøy, feilaktig bruk, feilaktig 
plassering av utstyr og garnityr. 

 «Det var litt tilvenning i starten, men forutsatt at det ikke er for mye støykilder i 
området er det mulig å høre bra.» 

 «Har opplevd stor forskjell i lydkvalitet. Både tydelighet og volum. Men det har blitt 
bedre.» 

 «Det burde være autodemp av høye lyder. Mye brukerfeil også, med å holde hånden 
over og så videre.» 



Direktoratet for nødkommunikasjon   

19 

 

8. Samvirke og samarbeid 

En av de viktigste gevinstene ved å innføre et nytt felles digitalt samband for nød- og 
beredskapsbrukere var ønsket om å tilrettelegge for bedre og mer samhandling mellom 
etatene.  

Svarene viser tydelig at nødetatene i fase 0 kommuniserer oftere innad enn fase 1. Dette kan 
tyde på at desto lenger erfaring med Nødnett desto oftere vil en kommunisere med kolleger 
i egen etat over Nødnett. Tendensen er den samme for alle tre etater. 

En lignende tendens er også tydelig når det gjelder kommunikasjonen med andre etater5.  

Vi sammenlignet hvor ofte brukerne kommuniserer med de to andre nødetatene i målingen 
fra 2011 med hva de svarte i 2015. Resultatene viser en tydelig økning i hyppighet i 
kommunikasjonen med andre etater. Et eksempel fra Brann i fase 0: 

Blant de andre respondentene ser vi den samme tendensen  

Dette kan underbygge hypotesen om at kommunikasjonen mellom etatene øker over tid når 
brukerne får mer erfaring med bruk av Nødnett. Det er samtidig viktig å tolke disse 
tendensene forsiktig ettersom det ikke nødvendigvis er de samme respondentene som har 
deltatt i spørreundersøkelense i 2011 og 2015.  

                                                 
5 Se vedlegg 2 for figurer 
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Figur 12: Hyppighet av kommunikasjon i egen etat over Nødnett 

I 2011 svarte: 
- 9 % av respondentene i brann at de kommuniserte daglig eller ukentlig med de andre etatene.  
 
I 2015 svarer: 
- 37 % av respondentene i brann at de kommuniserte daglig eller ukentlig med de andre etatene.  
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8.1. Effekt av Nødnett for samarbeid 

Den økende hyppigheten i kommunikasjon mellom etatene gjenspeiles i svarene om 
hvordan funksjonaliteten i Nødnett bidrar til informasjonsflyt mellom nødetatene.  

Aktørene er samstemte i at alt i alt har Nødnett bidratt til mer effektiv kommunikasjon med  

de andre nødetatene der brukerne i snitt er enige eller svært enige i dette utsagnet.  

 

Svarene på samarbeidsspørsmålene gir et meget bra resultat som viser en viktig 
gevinstrealisering både når det gjelder effektiv kommunikasjon innen egen etat og mellom 
nødetatene. 

Brukerne i begge fasene er tilfredse med hvordan funksjonaliteten for å etablere dialog med 
andre nødetater fungerer ved hendelser, og at det er enklere å holde kontakt og koordinere 
under en hendelse.  

4,9

5,2

5,2

4,9

5,0

5,2

4,4

4,6

4,9

4,7

4,1

4,6

4,9

5,2

5,4

5,4

5,1

5,6

5,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Fase 1

Brann Helse Politi

4,9

5,0

5,0

4,8

5,0

5,1

4,7

4,8

5,0

4,8

3,9

4,9

4,9

4,7

4,9

4,5

4,5

4,9

4,9

1,02,03,04,05,06,0

Funksjonaliteten for å etablere dialog
med andre nødetater ved hendelser

fungerer tilfredsstillende

Informasjonsflyten er blitt raskere
etter innføringen av Nødnett

Det er enkelt å holde fortløpende
kontakt med andre nødetater under

en hendelse

Koordineringen mellom nødetatene
under utrykning fungerer

tilfredsstillende

Nødnett bidrar til mer effektiv
kommunikasjon mellom

kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten

Alt i alt, Nødnett bidrar til mer
effektiv kommunikasjon i egen etat

Alt i alt, Nødnett bidrar til mer
effektiv kommunikasjon med de

andre nødetatene

Fase 0

Brann Helse Politi

Figur 13: Effekten av Nødnett på samarbeid per etat og fase 
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9. Radioterminal 

Radioterminalene er innsatspersonellets grensesnitt mot Nødnett, og undersøkelsen hadde 
en rekke spørsmål om hvordan brukerne opplever radioterminalene.  

Svarene viser meget bra resultater fra 4,4 til 5,3 poeng for de aller fleste respondentene med 
tanke på evaluering av deres radioterminal. Men helse i fase 1 skiller seg ut med mindre bra 
resultater.  

I fase 1 benytter helse og politi en annen type radioterminal enn i fase 0 som kan utgjøre en 
forskjell i svarene uten at vi kan si noe mer om dette. I kommentarene fra helse kan det 
synes som om at noe av forklaringen ligger i at radioterminalen sjelden er i bruk. Tiltak som 
bør vurderes er hyppigere oppfriskningskurs og hyppigere bruk.  

Svarene viser også at radioen demper bakgrunnsstøy noe som er en forbedring fra de gamle 
analoge systemene.  
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Åpne svar fra brukerne 

Respondentene fikk også mulighet til å kommentere åpent på spørsmålet; Har du 
kommentarer til bruk av radioterminalen(e) din? 

Brann 

Den meste gjennomgående kommentaren fra brann er at radioen er for stor og 
batterikapasiteten er begrenset. Flere melder også om tungvint funksjonalitet når det 
gjelder menyer og tastelås. 
 

 «Det hadde vært ønskelig om siste status kunne stått i displayet» 

 «Savner en mulighet for vibrasjon ved alarm / Call out» 

 «Meget rart at vi har en så stor og tung radio i 2015» 

 «Radioterminalen er for stor og omfattende til mitt bruk, som i hovedsak er å motta 
varsel/melding om utrykning.» 

 «Alt for dårlig batterikapasitet. Stor og upraktisk for oss deltidsmannskaper som 
bærer den 24/7.» 

 

Helse 

Respondentene fra helse viser også til utfordringer med tungvint brukergrensesnitt, 
batterikapasitet og garnityr. 
 

 «Største problem for oss som bruker den veldig sjelden er at den er litt for komplisert i 
bruk. Vanskelig å huske fra gang til gang alle mulighetene.» 
«Tungvint måte å skrive tekstmeldinger på. Delvis tungvint meny.» 

 Batterikapasiteten kunne vært bedre» 

 

Politi 

Fra politiet melder flere om at irrelevante meldinger blir mottatt, noe som muligens er en 
brukerutfordring heller enn et problem med selve radioterminalen. I likhet med helse og 
brann nevner flere at brukergrensesnittet med menyvalg og meldingsfunksjoner er 
gammeldags, tungvint og lite brukervennlig. Flere kommer med forslag til forbedringer av 
radioterminalene. Blant annet er tilbakemeldingene at radioen er for stor og skjermen for 
liten. 

 «Kan bli enklere med noen hurtigtaster for innstillinger etc.» 

 «Den er for stor og klumpete og for tung. Ellers fungerer den tilfredsstillende og har 
god batterikapasitet. Kan virke litt umoderne.» 
 «Fjern pip når det justeres volum med bryteren. Denne pipingen legger seg over 
meldinger som sendes slik at de ikke kan høres.» 

 «Tekstmeldinger er for ofte irrelevante.» 
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10. Kontrollrom 

Respondentene innen brann og helse fikk mulighet til å svare på spørsmål om tilfredshet 
med funksjoner på kontrollrommet (ICCS)6. Siden dette var etatsspesifikke spørsmål 
behandles de hver for seg. 

10.1. Brann- og redningsvesenet 

Fra brann- og redningsvesenet var det totalt 65 respondenter som oppga at de arbeider ved 
110-sentralen. Respondentene innen brann er tilfredse med hvordan ICCS fungerer. Fase 1 
brukerne er noe mer tilfredse enn fase 0, men generelt sett er dette en meget bra resultat 
for brukernes vurdering av ICCS.  

 

Brannetaten har i tillegg til ICCS fått levert oppdragshåndteringssystemet «Vision». 

Dette systemet får mindre positiv 
tilbakemelding fra brukerne i 
undersøkelsen. Respondentene i 
fase 1 svarer at de er uenige i at 
Vision fungerer tilfredsstillende og 
at det gir en god 
situasjonsforståelse.  

Respondentene i fase 0 er noe 
mer positive enn fase 1 til Vision, 
men svarene blant denne gruppen 
gir også et mindre bra resultat.  

Årsaken til dette er dels at fase 1 
har lengre erfaring med systemet 
men Vision blir også omtalt som 
tungvidt, samtidig som manglende 
feilretting har gjort 
brukeropplevelsen dårligere.  

Som en av brukerne svarer: 

«Kart fungerer dårlig på grunn av 
tregheter i maskinvare, dette gjør 
at vi heller ikke kan få nye 
oppdateringer på kart!» 

 

Forskjeller i svarene om utvarsling av riktig ressurs kan også forklares med lengre erfaring i 
fase 0. Brukerne i begge fasene mener utalarmering fungerer tilfredsstillende. 

                                                 
6 ICCS står for Integrated Command og Control system og er en forkortelse ofte brukt for å betegne løsningen 
for den delen av 11x-sentralenes kontrollrom som kommuniserer med Nødnett. Alle respondentene som har 
svart på disse spørsmålene kjenner godt til dette begrepet. 
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10.2. Helse 

Fra helse oppga 115 respondenter at de arbeider ved en kommunikasjonssentral (AMK, 
legevaktsentral, akuttmottak). Brukerne innen helse svarte også på etatsspesifikke spørsmål 
angående funksjoner i kontrollrommet. Generelt svarer brukerne i fase 0 at de er mer 
tilfredse med kontrollroms-
funksjonene enn brukerne i fase 1. 
Dette gjelder både talekvalitet, 
løsningen med felles mus/tastatur, 
ICCS og utalarmering.  

Brukernes kommentarer henviser 
ofte til spesifikke avvik som 
trekker ned brukeropplevelsen. 
Andre påpeker at mange av 
funksjonene brukes sjelden og 
man glemmer da hvordan 
prosedyrene er og hvordan 
funksjonene skal utføres.  

Dette underbygger at erfaring 
over tid gir bedre 
brukeropplevelse. 

Svarene fra fase 1 indikerer at det 
er flere områder man bør vurdere 
å undersøke nærmere og å sette 
inn forbedringstiltak.  

 

Åpne svar fra brukerne: 

 «Mange funksjoner brukes sjelden, glemmer da hvordan prosedyren er.» 

 «ICCS har for liten plass til tilgjengelige talegrupper i arbeidsbildet. Alt for store 
begrensninger på antall talegrupper man kan monitorere samtidig.» 

 «Mye trykking når en skal utalarmere, dette burde vært gjort enklere.» 
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11. Opplæring og kompetanse 

Alle brukere skal ha gjennomført 
opplæring. Det er en forutsetning 
for riktig bruk av Nødnett at alle 
brukere får en god opplæring til 
riktig tid.  

Undersøkelsen viser at det er store 
forskjeller i hvilken metode som er 
benyttet for opplæring.  

Opplæringsmodellen for etatene 
ble vesentlig endret fra fase 0 til 1 
med etablering av felles 
instruktørutdanning. Brukerne fra 
helse har en høy andel som svarer 
at de har fått nettbasert kurs. 
Opplæringsmodellen til helse i 
innføringsperioden bestod av både 
nettbasert og oppmøtebasert del. 

Blant brukerne i fase 0 er det også 
en betydelig andel som svarer de 
ikke har mottatt noen formell 
opplæring. Dette kan tyde på at 
opplæring av nyansatte og/eller 
vikarer som har startet etter at 
innføringsperioden var over ikke er 
god nok.  

13 % av respondentene innen brann 
og redningsvesenet i fase 0 svarer 
de har fått oppfriskningskurs. Blant 
helse-respondentene i fase 1 er det 
22 % som sier de har fått 
oppfriskningskurs. Foruten dette er 
andelen lav. Mange brukere 
kommenterer at de skulle ønske de 
fikk tilbud til oppfriskningskurs. 
Dette gjelder spesielt brukere fra 
helse som bruker Nødnett relativt 
sjeldent.  

Generelt svarer brukerne at de er 
relativt tilfredse med opplæringen i 
bruk av Nødnett. Mest fornøyd er 
politiet der brukerne i fase 1 svarer 
at de er svært tilfredse med 
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opplæringen og i fase 0 er de relativt tilfredse. Etableringen av felles instruktørutdanning for 
etatene kan forklare noe av denne forskjellen. 

Brukernes tilfredshet med opplæringen kan nyanseres med å se nærmere på de spesifikke 
spørsmålene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentene svar gir generelt sett et bra resultat på hvor fornøyde de er med 
opplæringen de har fått i bruk av Nødnett. Når det gjelder opplæring i bruk av radioterminal 
gjenspeiler svarene den generelle trenden. Brukerne fra politiet gir et meget bra resultat i 
vurderingen av denne opplæringen.  

Opplæringen i bruk av gateway/repeater7 får en generelt lavere score på tilfredshet fra 
respondentene. Spesielt i fase 0 viser undersøkelsen et mindre bra resultat på spørsmålet 
                                                 
7 De fleste radioterminalene som er montert i kjøretøy og helikopter har funksjoner som kalles Gateway og Repeater. Dette 
betyr at de kan forsterke signalet fra Nødnett og være en forbindelse mellom nettverket og radioterminaler som befinner 
seg utenfor dekning som inne i et bygg eller i en nasjonalpark. De kan også fungere som en lokal basestasjon for andre 
terminaler i direktemodus. 

Figur 17: Type opplæring per fase og etat 
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om opplæring i bruk av gateway. I innføringsperioden i fase 0 var gatewayfunksjonaliteten 
fortsatt til uttesting og var ikke en del av opprinnelig opplæringsplan. Som nevnt tidligere i 
undersøkelsen er det en stor andel respondenter som oppgir at de ikke har erfaring med 
bruk av gateway/repeater. Opplæring i bruk av Gateway i bilradioen er et område det bør 
settes inn forbedringstiltak på. 

Det er også forskjeller i tilfredsheten når det gjelder opplæring i bruk av ny 
sambandsstruktur (fleetmap8). Generelt gir svarene fra brukerne i fase 0 et mindre bra 
resultat med denne opplæringen. Fase 1 vurderer denne opplæringen som bedre, der 
politiet skiller seg ut i positiv retning. Noen kommenterer i den åpne svarkategorien at de er 
ukjent med selve begrepet fleetmap.  

Brukerne er generelt enige eller svært enige i at de har nok kompetanse til å bruke Nødnett i 
sitt arbeid. Politiet og brann vurderer sin egen kompetanse høyest. Respondentene innen 
helse vurderer sin kompetanse noe lavere, noe som kan ha sammenheng med brukerne som 
benytter Nødnett sjeldent slik som leger. Dette gjenspeiles i de åpne kommentarene der 
flere leger forteller at de bruker Nødnett lite. 

 

Åpne svar fra brukerne 

Respondentene fikk også mulighet til å kommentere åpent på spørsmålet; Har du 
kommentarer/tilbakemeldinger om opplæring i bruk av Nødnett? Eventuelt tema du ønsker 
mer opplæring i? 

 

Politi 

Blant respondentene fra politiet nevner flere lite opplæring i bruk av gateway. Flere ytrer 
også et ønske om flere oppfriskningskurs og repetisjon – spesielt når det har skjedd 
endringer. Noen gir også tilbakemelding om at tidspunktet for opplæring kom for sent i 
løpet, etter de hadde begynt å bruke terminalen. 
 

 «For lite trening/praktisk bruk for den ble tatt i bruk på vakt. Arbeidet flere vakter før 
jeg fikk opplæring, noe som var en utfordring...» 

 «Vi trenger repetisjon jevnlig. Selv hadde jeg sett det som fint om vi kunne hatt en 
dag hvert år hvor vi repeterer viktige funksjoner i nødnettet.» 

 «Burde hatt oppfriskningskurs-lokalt innimellom. Da man f.eks. ikke bruker meldinger, 
DMO, ringer andre etc., så glemmer man dette. Eventuelt at det ble sendt ut en kort 
bruksanvisning. Spesielt etter nye oppdateringer.» 

 

Brann 

Mange brukere fra brann etterlyser også oppfriskningskurs i bruk av Nødnett. Flere nevner 
også at opplæringen bør være standardisert på tvers av etatene for å sikre at systemene 

                                                 
8 Fleetmap er et ord som benyttes for å benevne bestemt sambandsstrukturer i TETRA nett. Den beskriver hvilke 
talegrupper den enkelte brukerorganisasjon har tilgang til og hvilke brukere som har tilgang til disse gruppene. 
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brukes på en mer lik måte. Det etterlyses også opplæring som er mer fokusert på praktisk 
bruk. 
 

 «Det trengs mer trening i bruk av Gateway/repeater» 

 «Tror opplæring kunne vært enda bedre hvis systemene hadde vært enda mer 
standardisert mellom sentralene. Oppfriskningskurs for operatører er viktig, helst på 
nasjonalt nivå for at man skal bruke systemene på mer lik måte.» 

 «Vil ha mere av opplæring av terminaler og radiobruk/trening i praksis» 

 «Opplæring på en kveld glemmes fort. Praktisk bruk over tid gir best læring.» 

 «Det var mye opplæring i funksjon og hva som skal skje når man trykker på knapper 
og ikke at man får prøvd å se hva som faktisk skjer. Dette er bedret i de neste 
fasene.» 

 

Helse 

Fra helsesiden rapporteres det om at opplæringen for mange kom for tidlig i forhold til når 
de kunne ta i bruk radioterminalene og Nødnett. Mange gir tilbakemelding om at de ønsker 
mer repetisjon og oppfriskningskurs. Spesielt er det flere brukere innen helse som bruker 
Nødnett sjelden som forteller at de raskt glemmer hvordan funksjonene skal brukes. 

 

 «Vi hadde første kurset lenge før vi tok i bruk håndterminalene. Ble derfor mye 
feilbruk og ikke bruk av gateway fordi vi ikke husket hvordan det sku gjøres. Fikk 
oppfriskningskurs senere.» 

 «Det gikk litt fort og kusene på nett har vert kronglete å finne fram i.» 

 «Stort ønske om en bredere kunnskap og opplæring/trening for å kunne benytte 
systemet fullt ut og ikke minst føle seg trygg med bruk av utstyret.» 

 «Savner oppfriskningskurs og øvelse i samhandling med andre etater. Sjelden bruk 
gjør at man kommer ut av trening.» 

 «Brukes svært sjelden og således for mange funksjoner å huske på.» 

 «Jeg er tilfreds med selve opplæringen, men vi bruker nødnettet så lite at jeg ikke 
husker noe når det først skjer noe.» 

 «Kunne tenke meg et oppfriskningskurs om alle funksjonene vi bruker på de nye 
radioene, men særlig en gjennomgang på de funksjonene / knottene vi sjelden 
bruker.» 

 «Ønsker veldig en enkel brukerveiledning på bruk av gateway/repeater Eventuelt 
flere oppfrisknings kurs.» 
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12. Brukerstøtte og drift 

Respondentene ble spurt om de hadde vært i kontakt med brukerstøtte i forbindelse med 
bruk av radioterminal eller kontrollrom de siste 12 månedene.  

Brukerne ble her bedt om å gi tilbakemelding på hvordan de opplevde brukerstøtten når de 
var i kontakt med dem. Her varierer svarene mye både mellom etatene og hvilken fase de 
tilhører. 

Brukerne er generelt tilfredse eller svært tilfredse med svartiden når de kontakter 
brukerstøtten. De opplever også i stor grad at henvendelsene blir tatt alvorlig. Brukerne 
blant politiet er de som er mest fornøyd med hjelp/brukerstøtte til Nødnett og 
nødnettutstyr. 

Når det gjelder utbedring av feilmeldinger skiller svarene seg mer.  
Utbedringer av feilmeldinger innen helse og brann viser et resultat som er mindre bra. 
Spesielt i fase 1 er dette en tendens. Men for brann er resultatet likt for fase 0 og 1. Dette 
kan tyde på at det bør iverksettes tiltak for å bedre situasjonen.  

Det er en relativt stor enighet blant respondentene om at brukerstøtten har god 
kompetanse for å løse problemer knyttet til Nødnett. Dette kan indikere at lavt score på 
feilretting ikke utelukkende henger sammen med manglende kompetanse, men med 
manglende ressurser. Driftsorganisasjonene har utfordringer knyttet til å delta både i 
utrullingen av nødnettprosjektet og samtidig levere driftsstøtte til stadig flere brukere. 
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Ja Nei

Figur 19: Kontakt med brukerstøtte siste 12 måneder per etat og fase 
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Åpne svar fra brukerne 

Respondentene fikk også mulighet til å kommentere åpent på spørsmålet; Har du 
kommentarer/tilbakemeldinger om drift og brukerstøtte av Nødnett? 
 

Politi 

Blant respondentene i politiet er gjennomgangstonen at de har god erfaring med drift og 
brukerstøtte av Nødnett. Flere nevner at de er fornøyde med svartiden, mens andre svarer 
at dette i blant tar for langt tid. 
 

 «Meget bra og hurtig bistand. Flott» 

 «Det tar for lang tid.» 

 «Etter kontortid, kan det ta for lang tid å få hjelp. Heldigvis har vi noen som er veldig 
gode selvlærte kollegaer som kan hjelpe oss raskere.» 

 «Veldig bra brukerstøtte på nødnett, helt avgjørende for trygg og sikker bruk at vi kan 
få hjelp 24/7» 
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Figur 20: Tilfredshet med brukerstøtte per fase og etat 
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Brann 

Blant respondentene fra brann er det flere som gir misfornøyde tilbakemeldinger. 
Leveringstid for terminaler og svartid for brukerstøtte er kommentarer som går igjen. Det er 
også flere spesifikke feil som blir nevnt. 
 

 «Tar noen ganger litt lang tid» 

 «Jeg har svært varierende erfaring med BDO. Dette beror mest sannsynlig på ulik 
kompetanse i kombinasjon med en presset arbeidssituasjon (for mye å gjøre - for få 
ansatte?) 

 «Enkelt å forholde seg til brukerstøtte» 

 «Det tar for lang tid fra en radio sendes til reparasjon til den er tilbake» 

 

Helse 

Fra helsesiden er det også ulike synspunkt angående svartid og kompetanse hos HDO. Det er 
gjennomgående et ønske om hyppigere og bedre tilbakemelding på hva som er årsaken til 
problemene de opplever. 
 

 «HDO fungerer veldig bra. God kompetanse og god service!» 

 «Drift og brukerstøtte er avhengig av at underleverandørene leverer på henvendelse 
fra dem om feil. Det hjelper lite at brukerstøtte skjønner og vil hjelpe, når 
underleverandører ikke alltid er på banen. I blant går det veldig lang tid før 
underleverandører gjør jobben.» 

 «Ønsker tilbakemelding om hvordan man har løst et problem, for eksempel ved 
melding om område med ny oppstått dårlig dekning. EKSEMPELVIS: base ute av drift 
eller andre "lettforklarlige" løsninger» 
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13. Etatsspesifikke spørsmål 

Etatene fikk mulighet til å inkludere etatsspesifikke spørsmål til undersøkelsen der de ønsket 
å gå i dybden på problemstillinger. I de påfølgende avsnittene blir de etatsspesifikke 
spørsmålene presentert kort. 

 

13.1. Brann 

Nødnett som røykdykkersamband 

 

Respondentene innen brann ble spurt om 
hvordan Nødnett fungerer som 
røykdykkersamband. Av alle respondentene 
innen brann var det 67 % som deltok i 
røykdykkertjeneste. Det er viktig å merke at 
mange av disse ikke benytter Nødnett som 
røykdykkersamband.  

I gjennomsnitt er respondentene mindre 
tilfredse med Nødnett som 
røykdykkersamband. Lydkvaliteten får 
scoren delt tilfredshet, mens 
innendørsdekningen i røykdykkersambandet 
blir vurdert til relativt tilfredsstillende i 
gjennomsnitt. Dette er et område DNK 
arbeider for å se på årsaker og tiltak. 

 

Det kan likevel se ut som at respondentene i 
denne undersøkelsen er noe mer tilfredse 
enn de som deltok i 2011 – selv om disse 
utvalgene ikke kan sammenlignes direkte. 

 

 

 

  

Figur 22: Nødnett som røykdykkersamband 
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Figur 21: Andel respondenter som deltar i røykdykkertjeneste 
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Åpne svar fra brukerne 

Respondentene som hadde deltatt i røykdykkertjeneste fikk mulighet til å svare åpent på 
følgende spørsmål:  

Har du kommentarer/tilbakemeldinger om Nødnett som røykdykkersamband? 

De fleste kommentarene går på at de benytter eget samband og ikke Nødnett til 
røykdykking. Kommentarer om dårlig dekning og talekvalitet blir pekt på som årsaker til 
dette: 

 «Betinger oppsett med Gateway/Repeater. Valg av skallemic ikke ideelt, andre 
løsninger bør vurderes.» 

 «Man må snakke rolig med et normalt stemmeleie. Er man opphisset er det nesten 
umulig å høre hva som blir sagt.» 

 «Vi røykdykker ikke med nødnett. Har opplevd dårlig innendørsdekning, dårlig kvalitet 
på lyd, Og for lang oppkoblingstid.» 

 

Nødnett i direktemodus (DMO) 

Brann- og redningsvesenet var interessert i å undersøke bruk av DMO nærmere samt 
brukernes opplevelse av Nødnetts betydning for hendelseshåndtering. 

De fleste brukerne innen brann- og redningsvesenet som ble spurt svarte at de har benyttet 
seg av direktemodus de siste 12 månedene. Omtrent halvparten av respondentene sier de 
bruker dette ofte. 

Hovedgrunnen til bruk av DMO er røykdykking der 67 % av brukerne i fase 1 og 56 % i fase 0 
svarer at de brukte DMO til røykdykking. Flere nevner også at de bruker DMO ved 
manglende eller ustabil kontakt med nettverket.  
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Figur 23: Bruk av DMO siste 12 måneder 
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Figur 24: Hovedgrunn til bruk av DMO 
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Hendelsehåndtering 

Respondentene innen brann- og redningsvesenet svarte på spørsmål som omhandlet 
hendelseshåndtering. Generelt svarer brukerne i fase 1 at de er noe mer enige i påstandene 
om Nødnetts betydning for god hendelseshåndtering enn fase 0. Brukerne er enige i at 
Nødnett bidrar til god situasjonsforståelse ved hendelser og at Nødnett understøtter den 
taktiske håndteringen av en hendelse. 

 

Figur 25: Nødnett til hendelseshåndtering 

 

13.2. Helse 

Helse ønsket svar på etatsspesifikke spørsmål som omhandlet en-til--en samtaler, kobling 
mellom Nødnett og mobil-/fastnett samt spørsmål om effekt og samarbeid. 

Mange av respondentene har opplevd problemer med å starte en en-til-en samtale. Hele 42 
% i fase 1 oppgir at dette har skjedd, men sjeldent og 15 % svarer at dette skjer ofte. I fase 0 
svarer 32 % at de har opplevd dette, men sjeldent og 12 % at dette skjer ofte. Samtidig 
svarer omtrent halvparten i fase 0 og 43 % i fase 1 at de aldri har opplevd dette. 
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Figur 26: Problemer med å starte en-til-en samtale 



Direktoratet for nødkommunikasjon   

35 

 

Når det gjelder opplevde problemer med koblingen mellom Nødnett og mobil-/fastnett er 
det en lignende tendens. 17 % i fase 0 og 15 % i fase 1 svarer at dette skjer ofte, mens 41 % i 
fase 0 og 37 % fase 1 oppgir at dette har skjedd, men sjeldent.  Dette er et område DNK i 
samarbeid med leverandøren har satt i gang et arbeid for å se på årsaker og tiltak. 

 

Figur 27: Problemer med kobling mellom Nødnett og mobil/fastnett 
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13.3. Politi 

Politiet var interessert i å undersøke hvordan brukerne opplevde støy knyttet til sambandet. 
Undersøkelsen viser at det er noen utfordringer med høye lyder og piping i enkelte tilfeller. 
Dette oppstår i det store og hele sjelden, men enkelte steder oppstår dette oftere en andre. 
I Oslo oppgir 10 % av respondentene i undersøkelsen at de daglig opplever kraftig lyd i 
sambandet daglig. Undersøkelsen tyder på at dette er noe som bare oppstår i områdene i 
fase 0. Fase 0 skiller seg fra fase 1 ved at de har en annen radiomodell en resten av landet. 
Det er etablert et prosjekt i samarbeid med politiet for å se nærmere på denne saken. 

 

Figur 29: Opplevelse av bakgrunnsstøy 
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Figur 33: Kortvarige lyder smell 
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14. Vedlegg 1 spørreskjema 
Nødnett - brukerundersøkelse 

Takk for at du vil delta i undersøkelsen.  

 

Direktoratet for nødkommunikasjon gjennomfører denne undersøkelsen i samarbeid med 
Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Målet med undersøkelsen er å få tilbakemeldinger på din erfaring med bruk av Nødnett. Svarene er viktig 
informasjon og vil hjelpe oss i å forbedre tjenestene. I denne undersøkelsen er vi interesserte i dine 
erfaringer og synspunkter, og det finnes derfor ingen riktige eller gale svar. 

 

Siden Nødnett har blitt rullet ut på ulike tidspunkt ber vi deg om å svare basert på dine erfaringer fra de 
siste 12 månedene. 

 

Undersøkelsen tar mellom 8 og 10 minutter å fylle ut og dine svar er anonyme.  

Trykk «Neste» nede i høyre hjørne for å komme i gang. Du kan bevege deg frem og tilbake i spørreskjemaet 
uten at svarene forsvinner. 

 

Ta gjerne kontakt med oss i DNK hvis du har spørsmål om undersøkelsen. 

Kontaktperson i DNK: Matilde Brown Megård, epost: mbm@dinkom.no 

 

Bakgrunnsspørsmål 

Hvilken etat er du tilknyttet?  
(1)  Brann- og redningsvesenet 

(2)  Helsetjenesten 

(3)  Politiet 

Hvor ofte bruker du Nødnett? (både lytting og aktiv samtale)  
(1)  Daglig 

(2)  Ukentlig 

(3)  Månedlig 

(4)  Sjeldnere 

(5)  Jeg bruker ikke Nødnett (avslutter undersøkelsen) 

Når du bruker Nødnett, jobber du med radioterminal og/eller som operatør ved en av Nødetatenes 
sentraler?  
Flere svar mulig.  
(1)  Radioterminal ute i felt/ute hos pasient 

(2)  Operatør ved 110-sentral 

(4)  Operatør ved en kommunikasjonssentral (AMK, legevaktsentral, akuttmottak) 

(3)  Operatør ved Politiets Operasjonssentral 

 
Hva er din alder?  
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Bakgrunnsspørsmål - brann 

I hvilken kommune ligger brannstasjonen/110-sentralen du er tilknyttet?  
(x)  Velg kommune 
Hva er din rolle i brann- og redningsvesenet/110-sentralen?  
(Hvis du innehar flere av disse, velg rollen du har mest erfaring med Nødnett fra)  
(1)  Mannskap (brannkonstabel) 
(2)  Utrykningsleder 
(3)  Overordnet leder (brannsjef eller overordnet vakt) 
(4)  110-operatør 
(5)  Annet, spesifiser her: _____ 
Jobber du heltid eller deltid i brann- og redningsvesenet/110-sentralen?  
(1)  Heltid 

(2)  Deltid 

Deltar du i røykdykkertjeneste?  
(1)  Ja 

(2)  Nei 

Bakgrunnsspørsmål - helse 

Hvilket AMK-område er du tilknyttet?  
(1)  Innlandet 
(2)  Østfold 
(3)  Oslo/Akershus 
(4)  Vestre Viken 
Er du: (Flere kryss mulig)  
(1)  Lege 
(2)  Sykepleier 
(3)  Hjelpepleier 
(4)  Paramedic/ambulansearbeider 
(7)  AMK- personell (Sykepleiere/ambulansekoordinator) 
(5)  Administrator/leder 
(6)  Annet, spesifiser her: _____ 
Hvilken type kontrollrom/kommunikasjonssentral jobber du ved i dag? 

(1)  AMK 
(3)  Akuttmottak 
(4)  Legevakt 
(5)  Annet, spesifiser: _____ 

Bakgrunnsspørsmål - politi 

Hvilket politidistrikt/enhet jobber du i? 

(1)  Oslo 
(2)  Follo 
(3)  Østfold 
(4)  Asker og Bærum 
(5)  Søndre Buskerud 
(6)  Romerike 
(7)  Hedmark 
(9)  Vestoppland 
(11)  Gudbrandsdal 
(12)  Kripos 
(14)  Utrykningspolitiet 
(15)  Politiets utlendingsenhet 
(16)  Økokrim 
(17)  Politiets sikkerhetstjeneste 
(13)  Annet, spesifiser her: _____ 
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Tilfredshet 

Ta stilling til følgende påstand: Jeg er alt i alt fornøyd med Nødnett 

1 - Helt uenig 2 3 4 5 6 - Helt enig 
Vet 
ikke/mangler 
erfaring 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

Dekning 

Ta stilling til følgende påstander om hvordan du opplever dekningen i Nødnett?  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vetikke/mangler 
erfaring 

Dekningen utendørs i by/tettbygde 
strøk er tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Dekningen utendørs i 
spredtbebygde områder er 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Dekningen innendørs er 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Dekningen i Nødnett er bedre enn i 
det gamle radiosambandet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Hvis du har opplevd problemer med dekningen: Hvilke problemer har du opplevd og hvor har du opplevd 
dem? Beskriv gjerne her:________________________________________ 

Tilgang/oppkobling 

Ta stilling til disse spørsmålene angående tilgang i Nødnett:  

 Nei, aldri Ja, men sjelden Ja, ofte 
Vet ikke/ingen 
erfaring 

Har du hatt problemer med å gjøre 
et gruppeanrop/anrop i en 
talegruppe? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Har du hatt problemer med å starte 
en én til én-samtale? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Har du opplevd at et anrop har blitt 
brutt? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Har du opplevd problemer med 
koblingen mellom Nødnett og 
mobil/fastnett? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 

Talekvalitet 

Hvor uenig eller enig er du i disse påstandene slik DU opplever talekvaliteten i Nødnett: 

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/ingen 
erfaring 

Talekvaliteten i samtaler med andre 
radioterminaler i Nødnett er 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/ingen 
erfaring 

Talekvaliteten i samtaler med 
nødsentralen er tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Talekvaliteten i samtaler fra 
Nødnett til mobilnett er 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Talekvaliteten i samtaler fra 
Nødnett til fastnett er 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Talekvaliteten er alt i alt 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Talekvaliteten i Nødnett er bedre 
enn i det gamle radiosambandet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Har du kommentarer til talekvaliteten i Nødnett? Beskriv gjerne her:___________________________ 

Støy - politi 

I arbeidet ditt kan du oppleve mye støy (f.eks. skarpe smell og andre kraftige lyder, musikk, etc.). Ta stilling 
til følgende påstander om hvordan Nødnettutstyret kombinerer formidling av tale og vern mot ytre støy 

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet 
ikke/inge
n erfaring 

Jeg synes tale formidles godt (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg synes utstyret verner godt mot 
ytre støy 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Hvor ofte har du vært utsatt i tjenesten for kraftig lyd/smell som du tror kan ha vært helseskadelig? Vi 
ønsker å skille ut situasjoner der sambandet/terminalen/tilleggsutstyr er årsaken til støyen (to første spm). 
De to siste spørsmål sikter til andre situasjoner. 

 Aldri Årlig Månedlig Ukentlig Daglig 
Flere 
ganger 
per dag 

Vet 
ikke/man
gler 
erfaring 

Kraftig kontinuerlig lyd pga 
samband 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Kraftige kortvarige lyder (piping, 
smell eller skurr) pga samband 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Kraftig kontinuerlig lyd (ikke smell) 
pga andre ytre årsaker (utested, 
tunnell, ytre bråk) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Kraftige smell pga ytre årsak 
(åpning av dør, skyting mm ) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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Radioterminal 
 

 
Bildene over viser de vanligste radiotypene 
 
Hvilke radiotyper benytter du i dag? Flere svar mulig 
(1)  Motorola MTP850 (håndholdt) 
(9)  Motorola MTP850/S (håndholdt) 
(10)  Motorola MTP850ATEX (håndholdt - eksplosjonssikker) 
(2)  Motorola MTP3200 (håndholdt) 
(7)  Motorola MTP3250 (håndholdt) 
(3)  Motorola MTM5400/5500 (kjøretøymontert) 
(8)  Motorola MTM800E (kjøretøymontert) 
(11)  Motorola TRC1000 (covertradio) 
(4)  Sepura STP9000 (håndholdt) 
(12)  Sepura STP8X (håndholdt - eksplosjonssikker) 
(5)  Sepura SRG3900 (kjøretøymontert) 
(6)  Annet _____ 
(13)  Vet ikke 
 
 
Har du personlig håndholdt/bærbar radio eller deler du den med andre?  
(1)  Jeg har personlig håndholdt/bærbar radio 
(2)  Jeg deler håndholdt/bærbar radio med andre 
Ta stilling til disse påstandene slik DU opplever bruken av radioterminal:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet 
ikke/man
gler 
erfaring 

Gateway/repeater i 
kjøretøymontert radioterminal 
fungerer tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Tekstmeldinger/statusmeldinger 
fungerer tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg opplever bakgrunnsstøy i 
radioterminalen min som et 
problem 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Alt i alt er jeg fornøyd med 
radioterminalen min 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Har du kommentarer til bruk av radioterminalen(e) din?  Beskriv her:  
________________________________________ 
 
Har du kommentarer til bruk av gateway/repeater? Beskriv her:  
________________________________________ 
 

Direktemodus 

Talegrupper i direktemodus (DMO) kan benyttes dersom man mangler kontakt med nettverket. 
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Har du i løpet av de siste 12 månedene benyttet radioen i direktemodus (DMO)?  
(3)  Ja, ofte 
(2)  Ja, av og til 
(1)  Nei 
(4)  Vet ikke 
 
Hva var hovedgrunnen til at du brukte direktemodus?  
(1)  Manglende eller ustabil kontakt med nettverket 
(4)  Røykdykking 
(3)  Annet: spesifiser: _____ 
(2)  Vet ikke 

Nødnett som røykdykkersamband 

Ta stilling til disse påstandene slik du opplever Nødnett som røykdykkersamband:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/ingen 
erfaring 

Innendørsdekningen i 
røykdykkersambandet er 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Lydkvaliteten i 
røykdykkersambandet er 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Røykdykkersambandet fungerer alt 
i alt tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Har du kommentarer/tilbakemeldinger om Nødnett som røykdykkersamband? Beskriv gjerne her:  

Kontrollrom 

Ta stilling til disse påstandene slik DU opplever bruken av funksjoner på kontrollrommet: 

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

Talekvaliteten er tilfredsstillende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Løsningen med felles mus/tastatur 
fungerer tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

ICCS er brukervennlig (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

ICCS-løsningen er stabil (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Utalarmering fungerer 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Alt i alt fungerer ICCS 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Har du kommentarer når det gjelder funksjoner på kontrollrommet? ___________________ 
Ta stilling til disse påstandene slik DU opplever bruken av funksjoner på kontrollrommet:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

ICCS fungerer tilfredsstillende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Vision fungerer tilfredsstillende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Vision gir god situasjonsforståelse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Kartverktøyet i Vision fungerer 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

Stressnivået i kontrollrommet er 
redusert etter innføringen av 
Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg får i større grad utvarslet riktig 
ressurs ved en hendelse enn før 
innføringen av Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Utalarmering fungerer 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Har du kommentarer når det gjelder funksjoner på kontrollrommet?_________________ 

Opplæring 

 
Hva slags type opplæring har du fått i bruk av Nødnett?  
 Flere svar mulig  
(1)  Kurs i regi av egen etat 
(2)  Nettbasert kurs 
(4)  Instruktørkurs/veilederkurs/superbrukerkurs 
(3)  Oppfriskningskurs 
(5)  Annet, spesifiser her: _____ 
(6)  Ingen formell opplæring 
 
Hvilke temaer har du fått opplæring i? 
 Flere svar mulig 
(2)  Praktisk bruk av radio 
(3)  Talegrupper 
(4)  Én til én samtaler 
(17)  Gateway/repeater 
(5)  Bruk av kommunikasjonssentralløsningen i egen etat 
(6)  Rutiner for bruk av sikkerhetsalarm 
(7)  Driftsrutiner (eks. ved tap av radio) 
(8)  Utalarmering (varsling og respons) 
(9)  Sambandsreglement for samvirke i egen etat 
(10)  Sambandsreglement for samvirke med andre nødetater 
(14)  HMS 
(15)  Annet, spesifiser her: _____ 
Ta stilling til disse påstandene om opplæring:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/ingen 
erfaring 

Jeg er tilfreds med opplæringen jeg 
har fått i bruk av radioterminalen 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg er tilfreds med opplæringen jeg 
har fått i bruk av Gateway/repeter 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg er tilfreds med opplæringen jeg 
har fått i bruk av ny 
sambandsstruktur (fleetmap) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg er tilfreds med opplæringen jeg 
har fått i bruk av nytt 
sambandsreglement (lokale og 
nasjonale prosedyrer) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/ingen 
erfaring 

Jeg er tilfreds med opplæringen jeg 
har fått lokalt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg er alt i alt tilfreds med 
opplæringen jeg har fått i bruk av 
Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Har du kommentarer/tilbakemeldinger om opplæring i bruk av Nødnett? Eventuelt tema du ønsker mer 
opplæring i. Beskriv gjerne her: ________________________________________ 
 

Kompetanse 

Ta stilling til følgende påstand:  

1 - Helt uenig 2 3 4 5 6 - Helt enig Vet ikke/mangler erfaring 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Samarbeid 

Hvor ofte kommuniserer du med følgende samvirkeaktører over Nødnett?  

 Daglig Ukentlig Månedlig Ingen erfaring 

Brann og redningsvesenet (1)  (2)  (3)  (5)  

Helse (1)  (2)  (3)  (5)  

Politi (1)  (2)  (3)  (5)  

Sivilforsvaret (1)  (2)  (3)  (5)  

Redningsselskapet (1)  (2)  (3)  (5)  

Røde Kors (1)  (2)  (3)  (5)  

Andre samvirkeaktører (1)  (2)  (3)  (5)  

 
Ta stilling til følgende påstander om samarbeid over Nødnett:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

Funksjonaliteten for å etablere 
dialog med andre nødetater ved 
hendelser fungerer tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Informasjonsflyten er blitt raskere 
etter innføringen av Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Det er enkelt å holde fortløpende 
kontakt med andre nødetater 
under en hendelse 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Koordineringen mellom nødetatene 
under utrykning fungerer 
tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Alt i alt, Nødnett bidrar til mer 
effektiv kommunikasjon i egen etat 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Nødnett bidrar til mer effektiv 
kommunikasjon mellom 
kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

Alt i alt, Nødnett bidrar til mer 
effektiv kommunikasjon med de 
andre nødetatene 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ta stilling til følgende påstand: Samarbeidsklimaet med følgende etater er godt  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

Brann- og redningsvesenet (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Helse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Politi (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
 

Drift og brukerstøtte 

Med brukerstøtte mener vi her Branns driftsorganisasjon (BDO), Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett 
HF (HDO) og Politiets fellestjenester (PFT) 
Har du vært i kontakt med brukerstøtte i forbindelse med bruk av radioterminalen eller kontrollrom siste 12 
måneder?  
(1)  Ja 
(2)  Nei 
 
Ta stilling til disse påstandene om hvordan DU mener brukerstøtte og drift av Nødnett fungerer:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/ingen 
erfaring 

Jeg får raskt svar når jeg kontakter 
brukerstøtte 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Brukerstøtte har god kompetanse 
for å løse problemer knyttet til 
Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg opplever at mine henvendelser 
blir tatt alvorlig 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg opplever at mine feilmeldinger 
blir utbedret 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg er fornøyd med 
hjelp/brukerstøtte til Nødnett og 
nødnettutstyr 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Har du kommentarer/tilbakemeldinger om drift og brukerstøtte av Nødnett? Beskriv gjerne her:  
 

Synspunkter om Nødnett 

Ta stilling til følgende påstander:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke 

Jeg konfererer oftere med annet 
helsepersonell om behandling etter 
at vi tok i bruk Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Samarbeid mellom Lege i vakt og 
ambulansetjenesten er blitt enklere 
etter innføringen av Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
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1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke 

Det er blitt enklere å varsle lege i 
vakt ved akutte hendelser etter 
innføringen av Nødnett 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Lokale prosedyrer knyttet til 
Nødnett har bidratt til en bedre 
tjeneste 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

En til en-samtaler for å melde 
pasientsensitive data fungerer bra 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Det er enkelt å bytte talegrupper 
raskt under en hendelse 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ta stilling til følgende påstander:  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

Tilgangen til relevant informasjon 
under utrykning er tilfredsstillende 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Nødnett bidrar til god 
situasjonsforståelse ved hendelser 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Nødnett understøtter den taktiske 
håndteringen av en hendelse 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
Ta stilling til disse påstandene om hva DU mener bruk av Nødnett bidrar til  

 
1 - Helt 
uenig 

2 3 4 5 
6 - Helt 
enig 

Vet ikke/mangler 
erfaring 

Nødnett bidrar til redusert bruk av 
mobiltelefon i tjenesten 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg stoler på at Nødnett fungerer 
ved større hendelser/kriser 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Nødnett bidrar til økt sikkerhet for 
nødetatenes ansatte 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Nødnett bedrer vår evne til å gi 
befolkningen god hjelp og 
beskyttelse 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Nødnett fører til bedre personvern 
for publikum 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg har tillit til at 
informasjonssikkerheten i Nødnett 
er ivaretatt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ta stilling til følgende påstand: Det er positivt at vi har gått over fra det gamle radiosambandet til Nødnett 

1 - Helt uenig 2 3 4 5 6 - Helt enig Vet ikke 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

Avslutning 

Dette var alle spørsmålene i undersøkelsen. Har du andre kommentarer, eller forslag til endringer eller nye 
tjenester i Nødnett, vennligst beskriv: 
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15. Vedlegg 2 

15.1. Hvilke radiotyper benytter du i dag: 
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100%

BrannHelsePoliti

Hvilke radiotyper benytter du i dag
- håndholdt - Flere svar mulig

Motorola MTP850 (håndholdt)

Motorola MTP850/S (håndholdt)

Motorola MTP850ATEX (håndholdt - eksplosjonssikker)

Motorola MTP3200 (håndholdt)

Motorola MTP3250 (håndholdt)

Sepura STP9000 (håndholdt)

Sepura STP8X (håndholdt - eksplosjonssikker)
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15.2. Tema for opplæring: 
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99%

97%

94%

88%

48%

88%

74%

54%

86%

76%

33%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Praktisk bruk av radio

Talegrupper

Én til én samtaler

Gateway/repeater

Bruk av kommunikasjonssentralløsningen i egen etat

Rutiner for bruk av sikkerhetsalarm

Driftsrutiner (eks. ved tap av radio)

Utalarmering (varsling og respons)

Sambandsreglement for samvirke i egen etat

Sambandsreglement for samvirke med andre
nødetater

HMS

Annet

HVA SLAGS TEMA HAR DU FÅTT OPPLÆRING I
- FLERE SVAR MULIG (PROSENT)

Brann- og redningsvesenet - Fase 0 Brann- og redningsvesenet - Fase 1

Helsetjenesten - Fase 0 Helsetjenesten - Fase 1

Politiet - Fase 0 Politiet - Fase 1
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15.3. Hyppighet i kommunikasjon mellom brann og andre etater: 

 

 

Hyppighet i kommunikasjon mellom helse og andre etater: 
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Helse - 2011 Fase 0

Helse - 2015 Fase 0

Helse - 2015 Fase 1

Politi - 2011 Fase 0

Politi - 2015 Fase 0

Politi - 2015 Fase 1

HVOR OFTE KOMMUNISERER BRANN OVER NØDNETT MED...

Daglig Ukentlig Månedlig Ingen erfaring
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30%

36%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Brann - 2011 Fase 0

Brann - 2015 Fase 0

Brann - 2015 Fase 1

Politi - 2011 Fase 0

Politi - 2015 Fase 0

Politi - 2015 Fase 1

HVOR OFTE KOMMUNISERER HELSE OVER NØDNETT MED...

Daglig Ukentlig Månedlig Ingen erfaring


