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Sammendrag
Nødetatene er selve bærebjelken i samfunnet når det kommer til trygghet blant
befolkningen. Det å ha et godt og trygt samfunn å vokse opp i, tar en ofte for gitt. Før
var det naboen som hjalp til når ulykken var ute, i dag er det mannskapet i nødetatene
som er hverdagsheltene som vi støtter oss til når det er behov for assistanse. Nøkkelen
til god beredskap ligger i det å være forberedt. Til det trengs det pågangsmot, vilje og
evnen til å planlegge forut for hendelser. En stor del av beredskapen ligger i det å øve på
at en hendelse kan skje i dag, i morgen, eller om 10 år.
Vi har valgt å gjøre en studie der vi ser på samvirke mellom nødetatene brann, politi og
ambulanse. Dette valget er gjort fordi temaet er svært aktuelt, og viktigheten av et godt
samvirke mellom de ulike beredskapsaktørene er også blitt belyst av regjeringen
gjennom St.meld. nr. 22 (2007 – 2008) Samfunnssikkerhet – Samvirke og samordning.
Det ovenstående ledet til vår problemstilling som lyder:

Hva opplever nødetatene i Tromsø som utfordringer for samvirke, og hvordan
kan det påvirke samvirket?
For å undersøke emnet tok vi utgangspunkt i kvalitative intervju. Vi brukte en delvis
strukturert intervjuguide for og få et bredest mulig grunnlag over hva nødetatene
opplever som en utfordring i samvirke. Først ble et utvalg informanter fra hver etat
intervjuet, og deretter drøftet vi empirien opp mot teorien.
For å kunne svare på problemstillingen, var vi nødt til å basere oss på et bredt
teorigrunnlag. Alt fra kommunikasjon og beslutningstaking, til menneskelige feil, stress
og mestringsforventninger, kan spille inn på samvirke. Viktigheten av øvelse og
erfaringsdeling og hva mangelen på dette kan lede til, samt prosedyrer og det James
Reason (1997) omtaler som regelbrudd og hvordan dette kan påvirke samvirke, er også
brukt for å belyse funnene. Siden vi definerer nødetatene som team, er det nødvendig
med relevant teori på området. Til slutt ser oppgaven funnene i lys av det taktiske
nivået, ettersom det er dette nivået vi har sett på i studien. Det er også brukt
dokumentundersøkelse i form av rapporter, håndbøker og stortingsmeldinger, for å
bygge opp under og belyse funnene.
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Vi har identifisert fire hovedområder hvor utfordringer for samvirke, samt mulige
påvirkninger finner sted:


Trippelvarsling og varsling
o Trippelvarsling tar for lang tid
o Tolkning til operatør på fagsentralen
o Varsling gjennom fagsentralene (bistandsmelding)



Redningskanal 5
o Utilstrekkelig dekningsgrad
o Regelbrudd på sambandsdisiplin og prosedyrer
o Manglende mulighet til å lytte til redningskanal og fagsentral samtidig



Skadested og opprettelse av kommandoplass (KO)
o Setter sjeldent KO
o Vanskelig å få tak i lederne
o Lederne trekker seg ikke ut og lytter til redningskanalen
o Mangelfull merking av hvem som er ledere
o For mange personer merket med lederfunksjon
o Ambulansen har ikke egen fast operativ leder helse



Øvelse og erfaringsdeling
o Lite samvirkeøvelser
o Lite krav til øvelser
o Manglende arenaer for erfaringsdeling, relasjons- og nettverksbygging
o Tid og ressurser

Etter arbeidet med denne oppgaven sitter vi igjen med et inntrykk av at samvirke
mellom nødetatene har flere utfordringer som påvirker samvirke i negativ grad.
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Innledning

Når vi ser på utfordringene det norske samfunn står ovenfor, kan det synes som det er
blitt mer komplekst enn for bare noen få år tilbake. Med hyppigere flom, jord- og
snøskred, kombinert med økt befolkningsvekst og en terrortrussel som øker år for år,
stilles det større krav til nødetatene rundt omkring i kommunene. Innbyggerne forventer
at nødetatene skal kunne hjelpe når det er behov, og at de skal svare til de krav og
forventinger befolkningen har.
Gjennom St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet – Samvirke og samordning,
belyste regjeringen viktigheten av et godt samvirke mellom de ulike
beredskapsaktørene. «Erfaringer fra en rekke hendelser og øvelser de senere årene har
vist betydningen av at alle aktører må samvirke for at kriser skal håndteres best mulig»
(Meld. St. 29 2011-2012, s.39). Samfunnet blir stadig påført høyere kostnader, og flere
mennesker blir utsatt for risiko. Sommeren 2011 fikk vi til fulle demonstrert hva terror
kan medføre, og beredskapen ble satt på harde prøver. En kan gjerne si at dette var en
unormal hendelse som det er vanskelig å gardere seg mot, men det viste viktigheten av å
være forberedt. For å lykkes med beredskap og ha størst mulig sjanse for å løse
situasjoner og hendelser raskt og effektivt, er det viktig at en har øvd på hvordan en skal
reagere og handle. Felles for hendelser som krever involvering av alle nødetatene brann,
politi og ambulanse, er at de trenger ledelse og samordning. For at det skal fungere
optimalt, er det nødvendig med kunnskap om avhengighetsforholdet mellom etatene.
Det faktum at det er mye usikkerhet knyttet til beredskap og beredskapsarbeid, og at en
sjelden eller aldri kan si med sikkerhet når en hendelse vil skje, er noe som gjør at
beredskapsaktører alltid må være på tå hev og sørge for vedlikehold av egen
kompetanse gjennom for eksempel øvelser, fora og seminarer.
Det er kommet kritikk fra forskerhold om at en i for liten grad fremhever kravet til
samvirke mellom ulike aktører. For å sikre en bedre organisering av samfunnssikkerhet
og beredskapsarbeid, har regjeringen fastsatt at samvirkeprinsippet skal bygges inn som
et bærende element på lik linje med prinsipper som allerede eksisterer (Meld. St. nr.29
2011-2012). Med bakgrunn i viktigheten av beredskapsarbeid og at samvirke mellom
nødetatene fungerer, har vi i denne oppgaven valgt å ta for oss hvordan samarbeid
mellom nødetatene fungerer i praksis.
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Interessen for dette temaet har økt gjennom studieforløpet, og vi synes det var meget
interessant å få et innblikk i nødetatenes hverdag.

1.1 Problemstilling
For at nødetatene skal kunne samvirke og løse situasjoner mest mulig effektivt slik at en
kan ha en så god beredskap som overhodet mulig, er det en rekke faktorer som må være
til stede. Det er alt fra ressurser som penger, mannskap og utstyr, til øvelser, kurs, fora
m. m. Samarbeid mellom nødetatene er tuftet på samvirkeprinsippet som er definert
slik. «Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og
virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering» (Meld. St.
nr.29 2011-2012, s. 39).
Med dette i tankene ønsker vi å se på, og kartlegge hvilke utfordringer nødetatene i
Tromsø står ovenfor når de skal samarbeide.
Problemstillingen er som følger:
Hva opplever nødetatene i Tromsø som utfordringer for samvirke, og hvordan
kan det påvirke samvirket?
Med utgangspunkt i empirisk data, teori, rapporter, stortingsmeldinger og håndbøker,
vil vi legge grunnlaget for drøftingen. Funnene blir analysert opp mot teori for å prøve
å besvare oppgavens problemstilling.

1.2 Avgrensning
Vi har valgt å gjøre noen avgrensninger i forhold til hvilke elementer som blir
undersøkt, både geografisk og på hvilket nivå. Temaets omfang måttet avgrenses i
oppgaven på bakgrunn av oppgavens begrensning, tid og ressurser. Studien er basert på
det taktiske nivået, altså det ytre nivået, hvor arbeidet skjer i praksis (Løvik, 2013),
ettersom det var her det var flest informanter tilgjengelig fra alle etater. Funnene som er
gjort, bør derfor sees i lys av det. I oppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i nødetatene
i Tromsø, henholdsvis brann, politi og ambulanse. Vi vil ikke se på kommunens eller
fylkesmannens rolle i forhold til tilrettelegging, og som pådriver for et bedre samvirke
mellom etatene.
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1.3 Formål
Oppgaven er rettet mot nødetatene i Tromsø, men har potensial til å også gjelde andre
steder og regioner. Formålet er å avdekke utfordringer mellom nødetatene, der
oppgaven kan bli brukt som et verktøy for forbedringspunkter, og som et ledd i å styrke
samvirke mellom etatene. Problemstillingen er derfor utarbeidet med tanke på å sette
fokus på viktigheten av et godt samvirke innenfor beredskapsarbeid.

1.4 Oppgavens oppbygging
Tabell 1: Oppgavens oppbygging

Kapittel 1. Innledning

Bakgrunn for valg av tema og
problemstilling. Presentasjon av
oppgavens avgrensning, formål og
kontekst.

Kapittel 2. Teoretisk rammeverk

Presentasjon av teori som er brukt
under arbeidet med oppgaven.

Kapittel 3. Metode

Våre metodiske valg i
gjennomføringen av studien, samt
etiske valg og refleksjon over
pålitelighet, gyldighet og relevans.

Kapittel 4. Empiri og drøfting

Empirien og drøftingen er slått
sammen i samme kapittel for å bedre
leservennligheten.
Vårt teoretiske rammeverk blir satt opp
mot våre empiriske funn, og de
faktorene som belyser
problemstillingen blir drøftet.

Kapittel 5. Konklusjon

Konklusjonen svarer på
problemstillingen.

1.5 Kontekst
I dette kapitlet blir det presentert hvordan varsling som involverer brann, politi og
ambulanse foregår. Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens
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kommunikasjonsberedskap (KoKom) ga i 2009 ut håndbok for «Kommunikasjon og
samhandling i akuttmedisinske situasjoner». Her omtales trippelvarslingen som en av
selve grunnprinsippene i varsling ved ulykker, og de definerer videre trippelvarsling i
håndboken som «varsling av de to andre nødetatene ved behov for alle tre» (KoKom,
2009, s. 67). Videre i dette kapittelet ser vi på hvordan radiosambandet mellom
nødetatene i Tromsø fungerer, og avslutningsvis vil samhandling på skadested være
tema.
1.5.1 Trippelvarsling
Dersom det er Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, heretter omtalt (AMK), som
mottar meldingen om en alvorlig hendelse, er det de som varsler brann og politi. Dette
er noe som blir gjennomført som rutine, og varslingen blir utført uten å bli hindret av
taushetsplikten fra AMK. Hvis operatøren som mottar meldingen er usikker på om det
finnes, eller er forhold til stede, som kan være til hinder for varsling, skal rådføring med
vakthavende AMK-lege skje umiddelbart (KoKom, 2009). Blir innkommende
nødmelding mottatt av AMK, er det de som skal varsle på tvers av etatene, samt
koordinere helse. Det hviler et ansvar på hver enkelt AMK-operatør at berørte etater blir
varslet. Skulle en melding om medisinsk nød komme til brann og/eller politi, skal denne
videreformidles til AMK (KoKom, 2009).
I situasjoner hvor brann og politi skal varsles, skal denne varslingen skje så raskt som
mulig, senest tre minutter etter primæropplysninger er samlet, og umiddelbart etter
alarmering av egne ressurser. Den etaten som mottar meldingen skal utføre
trippelvarslingen (KoKom, 2009). Kommer det meldinger til AMK som faller inn under
brann eller politiets etatsområde og ikke direkte berører helsevesenet, for eksempel
melding om branntilløp eller hærverk, skal meldingen viderekobles til rett fagsentral. I
disse tilfellene er det viktig at AMK sikrer seg at fagsentral overtar ansvaret (KoKom,
2009).
1.5.2 Radiosamband
I Tromsø kommune bruker nødetatene et analogt kommunikasjonssamband. Det er enfrekvente kanaler som fungerer direkte mellom håndholdte apparater, og går ikke via
basestasjoner. Dette betyr at de har kort rekkevidde, og er avhengig av klar sikt mellom
apparatene som er i bruk. Redningskanal 5 er en slik en-frekvent kanal, og brukes ved
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intern kommunikasjon mellom de involverte aktørene på hendelsesstedet når flere etater
er involvert i arbeidet. Det er videre viktig med god radiodisiplin, samt at en følger
sambandsprosedyrene. Generelle betraktninger om disse temaene er beskrevet slik:
«Kommunikasjonen skal være kortfattet og klar. For å ikke forstyrre annen
trafikk skal man forvisse seg om at kanalen/talegruppen er ledig før en begynner
å sende. Det er viktig å huske på at høyttaleren på håndsettet må aktiveres for at
man skal være sikker på om det er pågående trafikk eller ei» (KoKom, 2009, s.
79).
Det er viktig at sambandsprosedyrene blir fulgt av alle aktørene, slik at det ikke oppstår
forvirring og redusert pålitelighet til informasjonen. At prosedyrene følges, reduserer
samtidig sjansen for at nettet blir unødvendig opptatt (KoKom, 2009).
1.5.3 Redningsarbeid og skadested
På et skadested hvor brann, politi og helse skal samvirke, er det viktig at alle er trygge
på sine arbeidsoppgaver og klar over hvilke roller de har. På innsatsområdet er det
politiet som er øverste myndighet med ansvar for selve koordineringen, men hver etat
har ansvar for, og skal lede eget innsatspersonell innen sitt fagfelt (KoKom, 2009). Den
første ambulansen eller personellet fra helsetjenesten som ankommer skadestedet, påtar
seg rollen som midlertidig skadestedsleder inntil politiet kommer. Dette gjelder også for
brann, hvor fagleder brann har midlertidig innsatsledelse og ordensmyndighet inntil
politiet kommer og overtar denne rollen (KoKom, 2009).
For å få best mulig oversikt over skadestedet og den aktuelle situasjonen, er det viktig at
faglederne snakker sammen og deler sine meninger og tanker. Innsatsleders
kommandoplass (ILKO), er kommando, kommunikasjons- og koordineringsknutepunkt
for operativ innsats på hendelsesstedet, hvor lederne fra de forskjellige etatene har
mulighet til å konferere (KoKom, 2009). For å være synlig på et skadested med tanke på
egen sikkerhet, og for å vise hvilken rolle og etat man representerer, skal man bære
vester med fagmerking. Politiet skal bære vester merket med innsatsleder og fagleder
politi, mens helse og brann skal bære vester merket med fagleder og tilhørende etat.
Dette vil gjøre det lettere å få tak i de rette vedkommende når man skal sette ILKO.
(KoKom, 2009).
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Operativ leder helse, heretter omtalt (OLH) koordinerer det praktiske medisinske
innsatsarbeidet, og arbeider også i ILKO. Denne personen er ofte en av de første som
ankommer hendelsesstedet fra ambulansetjenesten, og har flere arbeidsoppgaver som
skal gjøres. OLH skal blant annet etablere kontakt med innstasleder fra politiet, fagleder
fra brann, og fagleder fra helse. Personen som påtar seg rollen eller velges til OLH, skal
være den best kvalifiserte og mest erfarne av ambulansepersonellet som ankommer som
første ressurs. Dersom flere ambulanser ankommer stedet, kan rollen overtas av en med
lengre erfaring og opplæringstid (KoKom, 2009).
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2

Teoretisk rammeverk

I dette kapittelet presenterer vi kort teorien som er anvendt i oppgaven, og som skal
være med å belyse problemstillingen. Teorien er utarbeidet på bakgrunn av hva vi på
forhånd trodde var relevant, og noe teori er i ettertid tatt med som følge av svarene vi
fikk av våre informanter.
Vi har basert oss på ett bredt teorigrunnlag. For å prøve å belyse funnene har vi tatt med
teori på alt fra kommunikasjon og beslutningstaking, til teorier om hvordan
menneskelig feil, stress og mestringsforventninger kan være med på å påvirke samvirke.
For å kunne svare på problemstillingen måtte vi i tillegg ta med relevant teori om øvelse
og erfaringsdeling, samt prosedyrer og hva James Reason (1997) omtaler som
regelbrudd. Vi ser også på det taktiske nivået, da det er dette nivået vi har sett på i
studien. Til slutt presenteres teorier rundt team, ettersom vi definerer nødetatene som et
team når de skal samvirke.

2.1 Kommunikasjon
Kommunikasjon er helt essensielt når en skal samarbeide, både intern og eksternt.
Jacobsen og Thorsvik (2013) definerer selve begrepet kommunikasjon som
«kommunikasjon er den prosessen der personer eller grupper sender eller utveksler
informasjon» (Jacobsen & Thorsvik 2013, s. 280).
Jacobsen og Thorsvik (2013) skriver videre at en kan definere kommunikasjonsbegrepet
når det kommer til organisasjoner til å være en «kontinuerlig prosess hvor medlemmene
opprettholder og forandrer organisasjonen gjennom å kommunisere med individer og
grupper av mennesker både internt og ekstern» (Jacobsen & Thorsvik 2013, s. 280). I
organisasjoner er kommunikasjon essensielt for å kunne koordinere arbeidsoppgaver.
Når en har et større og økende behov for koordinering, vil også behovet for
kommunikasjon øke (Jacobsen & Thorsvik, 2013).
Når vi prater om kommunikasjon blir det også naturlig å trekke inn en- og
toveiskommunikasjon. Under enveiskommunikasjon koder avsenderen meldingen sin
gjennom språk, tale, eller andre signaler, og sender den til mottakere som må dekode
den for å forstå meningen med meldingen. Enveiskommunikasjon er en rask måte å
formidle en melding på, men en bakdel er at mottaker ikke får mulighet til å gi
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tilbakemelding. Mottaker har dermed ikke mulighet til å sikre seg at meldingen er
dekodet etter senders intensjon. Under toveiskommunikasjon har mottaker mulighet til å
kunne respondere på senders melding og gi tilbakemelding. På den måten sikrer en seg
at dekodingen som mottaker har gjort er i samsvar med senders intensjon (Flin, O
`Connor & Crichton, 2008).

2.2 Kommunikasjonsprosessen.
Når en kommuniserer må senderen først bestemme seg for hva som skal kommuniseres,
og deretter må senderen kode informasjonen som skal formidles. Kodingen innebærer at
avsenderen først velger språk og tegn, enten verbalt eller ikke verbalt. Senderen må
deretter velge hvilken kanal meldingen skal sendes over, eksempelvis telefon eller
internett. Mottakeren må dekode meldingen som er mottatt, og prøve å tolke meldingen
for å danne seg en mening om senders intensjon. Det siste steget i
kommunikasjonsprosessen er tilbakemelding. Her svarer mottaker på senders
informasjon, og blir selv sender. Dermed går tidligere mottaker gjennom den samme
prosessen med koding og valg av kanal, og den tidligere senderen må nå dekode
informasjonen (Jacobsen & Thorsvik, 2013).
Når en kommuniserer er det viktig at sender og mottaker forstår hverandre. Tolkningen
som skjer av mottaker burde være lik eller tilnærmet lik senders mening. Hvorvidt
mottaker tolker meldingen etter senders opprinnelige intensjon, avgjør hvor effektiv
kommunikasjonen er (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Selve begrepet effektiv
kommunikasjon kan defineres som «mottakeren tolker meningen i meldingen på en
måte som samsvarer godt med de intensjonene senderen hadde» (Jacobsen & Thorsvik,
2013, s. 281-282). Jacobsen & Thorsvik (2013) påpeker videre viktigheten av tillit
under kommunikasjon, og hvordan dette kan påvirke tolkningen av meldingen som blir
gjort.

2.3 Kommunikasjonsproblemer
Når det kommer til kommunikasjonsproblemer deler Reason (1997) dem inn i tre
kategorier: systemfeil, meldingsfeil og mottaksfeil. Systemfeil omhandler at de
nødvendige kanalene for kommunikasjon enten ikke eksisterer, ikke fungerer, eller ikke
blir regelmessig brukt. Meldingsfeil er der hvor kanalen eksisterer, men der nødvendig
informasjon ikke blir sendt. Mottaksfeil er når kanalen eksisterer og den riktige
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meldingen blir sendt, men at meldingen enten blir mistolket av mottakeren eller blir
mottatt for sent (Reason, 1997). Hver kategori tilknyttet kommunikasjonsproblemer kan
i følge Flin et al.,(2008) føre til menneskelig svikt, som igjen kan påvirke ytelsen og
sikkerheten til de som er involvert.

2.4 Beslutningstaking og menneskelig feil
Hirokawa og Rost (1992), (sitert av Sætre, 2009,s. 150) har prøvd å belyse gode og
dårlige beslutninger i grupper, gjennom en teori som de kaller årvåken
samhandlingsteori. Teorien går ut på at beslutningskvaliteten til gruppen er avhengig av
samhandling og kommunikasjon i tre steg, hvor det første steget er vurdering av
problemsituasjonen. I steg to fastsettes mål og løsning, og i siste steg foretas det en
vurdering av gode og dårlige sider ved de ulike løsningsforslagene som framkommer.
Jacobsen og Thorsvik (2013) forteller at informasjonsgrunnlaget en har for å kunne ta
beslutninger, er essensielt for hvor god kvalitet det er på de beslutningene som blir tatt.
Dette er noe som gjelder alle beslutninger uavhengig av type. Det betyr at
informasjonen må gis, samt være tilgjengelig for beslutningstakere når en trenger den.
Eid og Johnsen (2006) sier videre at hvis en har dårlig tilgang på informasjon, så kan
det føre til at man får få, eller færre løsningsalternativer, samt at kvaliteten påvirkes ved
at en velger et dårligere, eller mindre egnede alternativer. Det er ifølge Eid og Johnsen
(2006) tilgjengeligheten på ressurser, som tid og krefter, som setter begrensningene her.
Dynamisk beslutningstaking som Eid og Johnsen (2006) videre omtaler, viser at
beslutninger i akutte situasjoner som ulykker, under stress, og støy med fler, kan
påvirke beslutningene som blir tatt og påvirke beslutningskapasiteten til
beslutningstakere. Dersom en under en situasjon er nødt til å basere bedømmingene på
en analytisk tenkemåte, altså at en må analysere flere løsninger. Eller beregne
situasjonen basert på sannsynlighet, er beslutningstakerne sårbare for disse faktorene.
Tidligere lærte handlinger og prosedyrefølging er mer motstandsdyktig mot disse.
Det er også naturlig å trekke inn usikkerhet i teorien om beslutningstaking. Når vi
snakker om begrepet usikkerhet, er det linket til beslutninger som omhandler fremtiden,
og usikkerheten kan by på utfordringer for den som skal ta beslutninger. For å forberede
seg på usikkerhet er det viktig å trene, for eksempel ved at personell trener på å
identifisere usikkerheter i situasjoner. Økt innhenting av informasjon for å få bedre
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oversikt, samt det å minske usikkerheten, er også en strategi som kan anvendes, men
den kan virke negativt siden en da kan være nødt til å utsette å aksjonere (Eid &
Johnsen, 2006).
Innenfor beslutningstaking hører også koordinering til. Flin et al.,(2008) legger frem at
dårlig koordinering kan lede til mange negative utfall, som nedbrytning av
kommunikasjon, økt sannsynlighet for feil, og konflikter. De sier også at
koordineringen kan bli bedre hvis en fordeler oppgavene jevnt mellom individene, slik
at en unngår at enkelte individer blir overbelastet med arbeidsoppgaver. At de
involverte medlemmene støtter hverandre og aktivt deler informasjon mellom seg, er
også viktig.
Når vi snakker om økt sannsynlighet for feil, kan det for eksempel være snakk om
menneskelig feil. Ifølge Reason (1997) kan menneskelig feil defineres som «svikten i
planlagte handlinger for å oppnå de ønskede målene-uten innblanding av noen
uforutsette hendelser» (Reason, 1997, s. 71. Egen oversettelse). Det kan i følge Reason
(1997) være flere grunner til at handlinger feiler i å nå sine mål. Det kan være at planen
er tilstrekkelig, men at handlingene ikke går som planlagt. Dette kaller Reason (1997)
for utilsiktede feil i utførelsen, noe som vanligvis betegnes som liten feil(slips),
blundere(lapses), snuble seg frem(trips) og famler(fumbles). Det som Reason (1997)
kaller liten feil (slips), er relatert til observerbare handlinger som ofte er relatert til
oppmerksomhets- eller perseptuelle feil. Reason(1997) sier at blundere(lapses), er
knyttet internt til hvert individ, og involverer generelt svikt i hukommelsen.
Handlingene kan også være i overenstemmelse med planen, men selve planen kan være
utilstrekkelig for å nå det fastsatte målet. Her sier Reason (1997) at feilen ligger på et
høyere nivå, hvor de mentale prosessene som inngår i informasjonsvurdering,
planlegging, formulering av intensjoner og vurderingen av potensielle konsekvenser
med planen. Reason (1997) deler disse opp i to kategorier: regelbaserte feil, og
kunnskapsbaserte feil. Regelbaserte feil omhandler feil bruk av normalt gode regler,
bruk av dårlige regler, eller at en feiler i å bruke en god regel, altså regelbrudd.
Kunnskapsbaserte feil skjer ifølge Reason (1997) når en ikke lengre har noen regler og
prosedyrer å støtte seg til, og en er nødt til å tenke ut løsninger der og da.
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2.5 Stress og mestringsforventninger
«Stressopplevelse kan oppstå når det forekommer en uoverensstemmelse mellom egne
mestringsforutsetninger og belastningsfaktorer» (Eid & Johnsen, 2006 s. 40). Som Eid
og Johnsen(2006) nevner er det naturlig å trekke inn begrepet belastning når en skal
definere stress. I operative team eller avdelinger kan en med fordel skille mellom
alvorlighetsgraden av belastninger. Eid og Johnsen (2006) snakker om miljømessige
forhold som avbrytelser, bagatellmessige konflikter med kollegaer, mangelfullt utstyr,
eller utilstrekkelige ressurser for å gjøre en tilfredsstillende jobb. Disse forhold betegnes
også som mikrobelastninger (Eid & Johnsen, 2006).
Mestringsforventning handler om vurderinger, og om vi har tilstrekkelige ressurser til å
kunne møte de krav og løse de utfordringer som vi står ovenfor (Eid & Johnsen, 2006).
Da stress defineres som uoverensstemmelse mellom belastning og
mestringsforventning, kan en si at stress er en subjektiv opplevelse, hvor individet
opplever situasjoner med høyere belastning enn individets forutsetninger til mestring.
Eid og Johnsen (2006) sier at hvis en tror en er i stand til å mestre noe, kan selv de
vanskeligste oppgaver virke lite belastende. Å påvirke mestringsforventninger under
øvelse eller trening er derfor viktig når det kommer til operative team. Dersom en ikke
har mestringsfølelse, vil det kunne være negativt i den forstand at selvtilliten til
individet brytes ned.
Som Eid og Johnsen (2006) trekker frem kan stress betraktes som «Et uttrykk for
forholdet mellom opplevde belastninger og individuelle reaksjoner på de samme
belastningene. Stress kan derfor også ses på som et uttrykk for tilpasningen mellom
person og situasjon» (Eid & Johnsen, 2006, s. 104). Ser vi på det som Eid og Johnsen
(2006) sier om at stress er forholdet mellom opplevde belastninger og individuelle
reaksjoner på de samme belastningene, kan en si at stress er en subjektiv opplevelse.
Eid og Johnsen (2006) påpeker videre at stress kan ses på som en overbelastning av våre
sansesystemer, som igjen svekker informasjonsbehandling og problemløsningsevnen
vår. For å bedre kunne unngå jobbstress, er det viktig at kravene, både fysisk og
psykisk, ikke overgår de evnene og ressursene som er tilgjengelig for arbeiderne. Det er
videre viktig at de ansvarsoppgaver og roller som arbeiderne har, er klart definert for å
unngå misforståelser om hvilke jobbforventinger som stilles til hver enkelt arbeider
(Flin et al., 2008).
11

2.6 Øvelse og erfaringsdeling
Samfunnet er i stadig endring, noe som igjen betyr at truslene også endres. Dette stiller
store krav til kommunenes beredskapsavdelinger. Befolkningen stiller krav til at
nødetatene takler de prøvelser de blir stilt overfor, og det kreves at etatene har
tilstrekkelige ferdigheter og kompetanse for å løse disse.
Løvik (2013) sier at en øvelse ikke skal undervurderes. Gode og effektive øvelser er
derfor med på å legge fundamentet for at en skal kunne håndtere uønskede hendelser.
En øver for å bedre kunne håndtere en situasjon når den skulle oppstå. «En øvelse er
derfor mer enn selve redningsarbeidet og redningsinnsatsen.» (Løvik 2013, s. 19).
«Trening og utdanning av mannskaper er en viktig del av aktiviteten i operative
avdelinger og miljø. Mannskap skal lære å vedlikeholde ferdigheter, kunnskap og
holdninger» (Eid & Johnsen 2006, s. 51). Videre sier Eid og Johnsen (2006) at
mannskap som opplever ting sammen, vil bli mer sammensveiset og bedre rustet for å
løse situasjoner.
Fimreite, Lango, Lægreid og Rykkja (2014) sier det er viktig at en øver jevnlig for å
kunne opprettholde ferdigheter og kunnskap en innehar. En som har erfaring har lettere
for å løse oppgaver enn en som ikke har det. Dette samsvarer godt med det Eid og
Johnsen (2006) nevner om top-down-prosesser, der en tar i bruk tidligere erfaringer og
kunnskap for å forstå situasjoner. Eid og Johnsen (2006) påpeker at erfaring får man
gjennom hendelse og øvelser.
Øvelser er en viktig bidragsyter i forebygging som beredskapsarbeid. Det er en fin måte
for operativt personell å trene samhandling på, både internt og på tvers av etater
(Fimreite et al,, 2014 ). Det finnes mange ulike former for øvelser, og øvelser bør
tilpasses etter hva som skal øves slik at en får øvd hensiktsmessig. Det kan for eksempel
være øvelser rettet mot kommunikasjon, trafikkulykker, eller terror (Løvik, 2013). En
viktig faktor når det kommer til øvelse er læring. Læring øker forståelsen for hvorfor
ulykker skjer, og på den måten blir motivasjonen større for å opprettholde høy
beredskap (Fimreite et al., 2014). Løvik (2013) sier videre at et viktig moment ved
øvelser er å teste ut planverk, og hvordan samarbeidet fungerer. Øvelser bidrar til å
avdekke svakhet i beredskapen, slik at en lærer av sine feil og ser hva som må
forbedres, samt at en kan vurdere hva neste øvelse skal være (Fimreite et al., 2014).
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Hvor mye det øves, varierer fra etat til etat. Når nødetater øver sammen kalles det for
samvirkeøvelser, hvor hensikten er å trene samhandling mellom etatene, ofte med
fokusområde kommunikasjon (Løvik, 2013). En utfordring når det kommer til
samvirkeøvelser, er at det ofte pekes på ressursmangel, og at det kan være tidkrevende å
få det til. Dette kan være med på å forklare hvorfor samvirkeøvelser skjer sjeldnere enn
øving innad i etatene (Fimreite et al., 2014). Dette underbygges også av NOU (2001:31)
som påpeker at det øves for lite, og det kan skyldes mangel på ressurser.
Drennan og McConnel (2007) sier at «Usikkerhet i form av om, når, og i hvilken form
en krise kommer i, gjør at arbeidet med krisehåndtering ofte ikke prioriteres eller får
tildelt nødvendige ressurser» (Sitert av Fimreite et al., 2014, s. 147).
Løvik (2013) påpeker at det ofte kan være vanskelig å få til øvelser på tvers av etatene,
fordi tidspunkt for øvelse spiller inn. En måte å løse det på, kan være å lage en plan for
når det skal øves. En øvelse kan gjerne være fastsatt et gitt antall år i forveien, slik at en
kan planlegge deretter, og det ikke kommer overraskende på etaten. Løvik (2013) sier
videre at «øvelser bør ha både relevante og realistiske scenarioer som samsvarer med de
organisasjoner og personer som skal øves» (Løvik, 2013, s. 96). Det er med andre ord
viktig å øve så nært den daglige driften til organisasjonen som mulig for å øke
troverdigheten og realismen rundt øvelsen.
For å øke samhandlingen mellom organisasjoner, er kompetanse og erfaringsdeling på
tvers av organisasjoner viktig, og øvelse kan være en viktig bidragsyter i så måte.
Wadel (2008) sier at den enkelte medarbeider bør sørge for at kunnskap og erfaring
fremmes. Det er likevel et ledelsesansvar å legge til rette for at slik læring kan skje.
Dette gjøres gjennom god praksis der man utvikler relasjoner og kultur over tid, samt
utvikler gode arenaer for læring, både formelle og uformelle. Formelle læringsarenaer
kan være møter, kurs, fora og utdanning, og uformelle arenaer kan være arenaer der
man praktiserer med kollegaer (Filstad, 2010).
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, heretter omtalt som DSB anbefaler at
det etableres slike fellesarenaer på de plasser som ikke har et slikt tilbud, og erfaring
viser at slike arenaer fremmer samvirke når det kommer til beredskapsarbeid. Meld.
St.nr. 29 (2011–2012) sier at slike arenaer er med å bygge opp tillit og relasjoner
mellom deltagerne, og dette vil legge til rette for å øke samhandlingen mellom aktørene.
Hvis en skal oppnå en effektiv krisehåndtering, må en ha innsikt i andre aktørers rolle,
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og man kan opprette tverrsektorielle møteplasser for å sikre erfaringsutveksling (Meld.
St.nr. 21 2012–2013). Von Krog et.al (2000) sier at kunnskapsdeling og
kompetanseutvikling er avgjørende for at organisasjoner skal kunne videreutvikle seg
(Sitert av Filstad 2010, s. 111). En hver organisasjon må prøve å utnytte den kunnskap
de besitter, samtidig som den deles med andre organisasjoner, og på den måten bidra til
at man gjør hverandre god (Filstad, 2010). Videre sier Filstad (2010) at for å kunne
tilrettelegge for kunnskapsdeling, er det å skape tillit helt avgjørende. Tillit er også
viktig når det kommer til kunnskapsdeling mellom kollegaer. Larsen og Skovbo (2002)
argumenterer med at man vil oppnå mest mulig effektiv læring på arbeidsplassen når
man kobler sammen uformelle og formelle læringsarenaer (Sitert av Filstad 2010, s.
135), og for å opprettholde kunnskap og kompetanse må en «trene», da man anser dette
som en ferskvare som må vedlikeholdes (Filstad, 2010).

2.7 Prosedyrer
Prosedyrer er en vesentlig del av nødetatenes hverdag, og blir brukt i denne oppgaven
for å undersøke om avvik eller prosedyrefølging kan fungere som en utfordring for
nødetatene når det kommer til samarbeidet dem i mellom.
Reglebasert beslutningstaking blir omtalt som prosedyrebasert beslutningstaking. Det
avhenger av at beslutningstaker identifiserer situasjonen, og enten henter frem fra
hukommelsen, eller finner frem i nedskrevne materialer hvilken regel eller prosedyre
som skal anvendes (Flin et al., 2008). Høyrisikoorganisasjoner er gjerne styrt av
prosedyrer, og personell må sikre seg at den handlingen de utfører er korrekt i henhold
til prosedyrene (Flin et al., 2008). Regelbasert beslutningstaking er ofte brukt av
uerfarne operatører for at de skal lære seg de korrekte prosedyrene i
høyrisikosituasjoner, men prosedyrene er også nyttige for erfarne operatører. Bruk av
prosedyrer hos de erfarne operatørene, gjør at de raskt kan utføre effektive handlinger
under en situasjon, som igjen kan frigjøre kognitive ressurser til å oppdage andre
faktorer ved situasjonen de befinner seg i (Flin et al., 2008).
Etter en stund vil en huske prosedyrene slik at en kan hente de frem fra hukommelsen
ved behov. De nedskrevne prosedyrene vil da fungere som en støtte hvis man er i tvil,
eller usikker på en prosedyre. Når dette skjer har man tilegnet seg prosedyren, og den
ligger i underbevisstheten, klar til bruk, hvis en skulle komme opp i en situasjon med
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utfordringer en har opplevd før (Flin et al., 2008). Det er også viktig å nevne at hvis det
er for høy grad av reglebasert beslutningstaking, det vil si at alle beslutningene en tar
stammer fra sjekklister og prosedyrer, kan det føre til lavere kompetanse hos
operatørene, da det fjerner muligheter for operatørene til å kunne handle og tenke selv
(Flin et al., 2008).
Når vi er inne på prosedyrer er det naturlig å trekke inn regelbrudd. Regelbrudd er avvik
fra prosedyrer, standarder og regler, og kan være enten bevisste eller ubevisste (Reason,
1997). Bevisste regelbrudd kan deles inn i tre kategorier: rutine, optimalisering og
nødvendige brudd. I regelbrudd som rutine tar man snarveier innenfor det
ferdighetsbaserte nivået, og man tar den korteste veien mellom to arbeidsrelaterte punkt.
Optimaliseringsbrudd innebærer at menneskelige handlinger tjener en rekke
motiverende mål, hvor noen av disse handlingene er ikke relatert til oppgaven som skal
gjøres. Under nødvendige brudd blir manglende overholdelse sett på som en
nødvendighet for å utføre jobben. Dette kan ha sitt utspring i at organisasjonen feiler,
for eksempel ved at de ikke har riktig verktøy og utstyr tilgjengelig (Reason, 1997).

2.8 Team
Da vi ser på nødetatene som et team som er gjensidig avhengig av hverandre for å
kunne samvirke, er det nødvendig å klargjøre en definisjon på team. Eid og Johnsen
(2006) sier at et team består av minimum to personer, der alle har tildelt roller og
arbeidsoppgaver. Arbeidet er koordinert, og skal man nå et felles mål må vært enkelt
teammedlem utføre sine arbeidsoppgaver. Dette gjør at teamet er gjensidig avhengig av
hverandre. Beslutninger og aktiviteter må samordnes, og informasjon må deles dem i
mellom. Medlemmene i et team kan både inspirere hverandre, og samtidig bryte
hverandre ned. Det avgjørende er hvor god teamsammensetningen er. Eid og Johnsen
(2006) uttaler videre at kjennetegn ved gode team er at de har en felles forståelse av
roller, samt begrensninger og muligheter.

2.9 Taktisk nivå
Siden vår oppgave har fokus på det ytre nivået i nødetatene, altså det taktiske nivået,
velger vi å forklare hva det omhandler. Taktisk nivå er der arbeidet utføres i praksis,
altså innsatsnivået. Dette kan være politistyrker, mattilsynets distriktskontor,
brannmenn, frivillige organisasjoner, og lokale sykehus. Løvik (2013) sier det er på
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dette nivået kunnskap og praksis innøves. Øvelsene kan i følge Løvik være koordinering
med mange aktører på et skadested, og kommunikasjon via kanaler og tekniske
hjelpemidler. Det er også på dette nivået feil vises best (Løvik, 2013).
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3

Metode

Metode hjelper oss med å samle inn data, og fungerer som en fremgangsmåte for å
bringe frem kunnskap eller etterprøve påstander. Selve metoden en bruker sier noe om
hvordan en bør gå frem for å skaffe eller etterprøve kunnskap (Dalland, 2007). Vi vil i
dette kapittelet vise hvordan vi har gått frem for å innhente informasjon, samt hvordan
vi har behandlet og tolket den.

3.1 Forskningsstrategi og valg av metode
Når en skal velge metode er det vanlig å bruke ekstensiv eller intensiv tilnærming. Den
ekstensive tilnærmingen tar for seg mange enheter, men tillater få variabler, og er mer
egnet for bruk av kvantitativ metode, for eksempel ved bruk av spørreskjemaer. Intensiv
tilnærming er bruk av få enheter og mange variabler, og den er mest nyttig å bruke ved
kvalitative metoder for å få best utbytte. Intensive studier går tett på de som blir studert,
og gir stort omfang av informasjon og egenskaper ved informantene (Aase &
Fossåskaret, 2010). Vi valgte en intensiv tilnærming i vår forskningsdesign, ettersom vi
var interessert i de forskjellige meningene, synene og tolkningene våre informanter
hadde rundt våre spørsmål.
Vi valgte kvalitativt intervju som fremgangsmåte for vår datainnsamling, da det
kvalitative intervjuet prøver å få frem forskjellige beskrivelser av situasjonen, samt
forskjellige nyanser av situasjonen som intervjupersonen befinner seg i (Dalland, 2007).
Vi valgte å lage en delvis strukturert intervjuguide (Thagaard, 2009), hvor vi på forhånd
hadde temaer og spørsmål som vi gjerne ville ha svar på. Vi var åpne for at informanten
kunne komme med innspill og uttalelser utenom disse, som vi på forhånd kanskje ikke
hadde tenkt på. Dette for at vi kunne få et bredest mulig bilde og forståelse av temaene,
samt åpne opp for muligheten for nye relevante temaer og informasjon fra
informantene. Thagaard (2009) påpeker også fordelen ved å ikke ha en alt for rigid
struktur, da det gir informantene mulighet til å komme med temaer som forskeren ikke
nødvendigvis hadde tenkt ut på forhånd.

3.2 Datainnsamling
Når vi skulle samle inn vår primærdata, altså data som er samlet inn av forskeren selv
Ringdal (2007), gjennomførte vi besøksintervju hos hver etat. Der satt vi ansikt til
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ansikt med informantene og intervjuet dem individuelt. Denne typen intervju er
fleksibel, og ga oss samtidig mulighet til å observere kroppsspråket til informantene
mens intervjuet foregikk. Når den ene av oss stilte spørsmål, hadde den andre mulighet
til å kunne gjøre seg notater om kroppsspråket etter hvert som intervjuet pågikk. Dette
ga oss en pekepinn på hva informanten sa med sine egne ord, og hvilket budskap
kroppsspråket viste mens informanten svarte på spørsmålene. Det er som Thagaard
(2009) nevner et dilemma mellom hva som sies med ord, og hva som sies med
kroppsspråket.
Vi har i hovedsak brukt primærdata i vår empiridel, men vi har også benyttet oss av
sekundærdata gjennom rapporter, stortingsmeldinger, og håndbøker, for å få en klarere
oversikt over hva som inngår i nødetatenes hverdag. Sekundærdataen blir også brukt til
å underbygge deler i drøftingen senere. Vi ytret et ønske til alle etatene der vi etterspurte
tilgang til relevante rapporter, dokumenter og evalueringer, men vi mottok aldri noe av
det etterspurte materialet fra etatene som sa seg villige til å videreformidle dette.

3.3 Kvalitative Intervju
Alle våre syv intervjuer foregikk som besøksintervju i lokalene til informantenes
respektive etater. Vi startet alle intervjuene på samme måte, med litt informasjon om
hva som skulle foregå, og hvilke temaer vi ville gjennomgå. Dette gjorde vi før selve
intervjuet, slik at informanten kunne få noen minutter til å reflektere over disse og gjøre
seg opp noen tanker. Vårt informasjonsskriv og samtykkeskjema ble gjennomgått
sammen med informanten før intervjuet startet, slik at informanten var klar over hva
som skulle foregå og hvordan. Det var viktig for oss å gjennomføre alle syv intervjuene
mest mulig likt, slik at vi fikk et "rettferdig" sammenligningsgrunnlag uten noen
føringer og påvirkninger fra oss.
Når selve intervjuet startet begynte vi med generelle spørsmål rettet mot informanten
om hvor lenge personen hadde jobbet der, og hvilken utdannelse personen hadde, med
fler, før vi deretter beveget oss inn på de mer sensitive og dype spørsmålene.
Intervjuguidens dramaturgi var noe vi var bevisst på under arbeidet, og det var viktig at
informanten ble fortrolig med oss og intervjusituasjonen, slik at informanten åpnet seg
opp for oss. Thagaard (2009) påpeker også at rekkefølgen på temaene og spørsmålene
som blir stilt, kan være avgjørende for fremdriften til intervjuet. Det at vi gjennomførte
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alle intervjuene våre ansikt til ansikt med informantene, ga oss muligheten til å forklare
spørsmålene hvis de var usikker eller hadde misforstått noen.
Da vi hadde en delvis strukturert intervjuguide og var åpen for innspill fra
informantene, varierte intervjutiden fra 45 minutter til 90 minutter. Det at vi
gjennomførte intervjuene ansikt til ansikt, ga oss muligheten til å kunne tolke behovet
for pause under intervjuet.
Vi hadde avtalt alle våre intervjuer på forhånd, noe som ga informantene mulighet til å
sette av tilstrekkelig tid. I nødetatene er en nødt til å rykke ut hvis en hendelse oppstår,
og dette skjedde under det siste spørsmålet vi hadde til en av våre informanter. Svaret vi
fikk var tilstrekkelig, og påvirker ikke oppgaven i noen grad, men det var en hendelse
som er interessant å nevne. Til slutt vil vi si at alle våre informanter virket interessert i
temaet og vår problemstilling, og var villige til å både svare, og utdype spørsmålene
mer enn vi i utgangspunktet hadde håpet på.

3.4 Utvalg
Tabell 2. Oversikt over informanter og tilhørende etat med bokstavforkortelse.

Kvalitative studier baserer seg på strategiske utvalg. Med det menes at en velger ut de
informantene som har de rette egenskapene og erfaringene som er relevante for å kunne
belyse problemstillingen (Thagaard, 2009). For å sikre oss et utvalg av personer til
studien, benyttet vi oss av tilgjengelighetsutvalg på de tre etatene. Vi benyttet
snøballmetoden (Thagaard, 2009) som går ut på at en kontakter personer som er
relevante og har de rette egenskapene for studien og problemstillingen, for deretter å bli
satt i kontakt med flere personer med de rette kvalifikasjonene og egenskapene. Vi
sendte vårt informasjonsskriv og samtykkeskjema til vår første kontaktperson fra hver
etat, som deretter skulle vise dette til flere relevante personer, slik at de kunne ta stilling
til om de ville delta. Dette foregikk uten at vi fikk navnene på disse, og vi ble kontaktet
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i ettertid med navnene på de som var villige til å delta. Ved å gjøre det på denne måten
mener vi å ha unngått det etiske problemet som Thagaard (2009) nevner med
snøballmetoden. Problemet går ut på at kontaktpersonen foreslår andre personer som
kan intervjues, noe som kan være problematisk i forhold til prinsippet om at deltakere i
et intervju skal gi sitt informerte samtykke.
Vårt antall informanter ble styrt av hvor mange som var tilgjengelige for oss under
studien, og hvor mange vi trengte for å få tilstrekkelig informasjon rundt vårt valgte
tema. Som Dalland (2007) sier bør antall informanter ikke være for stort, siden en i det
kvalitative intervjuet har som mål å gå i dybden. Dalland (2007) forteller videre at et par
informanter kan være nok til å få mye bra informasjon til en oppgave.
Vi fikk tre informanter fra både brannvesenet og ambulansetjenesten, men bare én
informant fra politiet. Grunnen til dette vites ikke, men siden informanten fra politiet ga
gode og utfyllende svar, har vi valgt å bruke disse i vår oppgave. Svakheten er at det er
en skjev fordeling i antall informanter, men siden det var godt samsvar mellom
informantene, tolker vi det slik at svakheten med kun én informant fra politiet ikke er
betydelig. Dette er imidlertid ikke noe vi kan si med sikkerhet.

3.5 Etikk
Vi tok kontakt med Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD), og fikk
veiledning angående kriterier som gjelder for meldepliktige studier. Vi forklarte i detalj
hvilken fremgangsmåte og hvilket utstyr vi skulle bruke: diktafon uten mulighet for
tilkobling til datamaskin og internett. Det ble under samtalen med rådgiveren fra NSD
enighet i at oppgaven ikke er meldepliktig. Dette var for oss ett etisk viktig steg å
gjennomføre.
Alle våre informanter fikk tilsendt informasjonsskriv med opplysninger og informasjon
om hva vi ville gjennomgå ved intervjuet (se vedlegg 2). Det ble også opplyst i
informasjonsskrivet at det var ønske om å ta opp intervjuet på bånd, noe som også ble
opplyst før selve intervjuet startet. Ingen av informantene hadde innvendinger til dette.
Både i informasjonsskrivet som ble sendt ut på forhånd, og før selve intervjuet startet,
ble det forklart til informanten at all informasjon ble anonymisert. Informantene skulle
ikke kunne identifiseres på bakgrunn av uttalelsene under intervjuet. Det ble utformet
samtykkeskjema med informasjon om hva som skulle skje, og hvordan dataen ville bli
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behandlet. Denne ble signert av alle informantene uten innvendinger (se vedlegg 3).
Etiske problemer ved bruk av snøballmetoden ble også unngått ved at informasjonsskriv
og samtykkeskjema ble sendt ut i forkant, og navn på mulige informanter ble ikke gitt
til oss før de var villige til å delta (se kapittel 3.4 Utvalg).
Informantene er ikke satt opp i kronologisk rekkefølge (se tabell 1), og det finnes ingen
koblingsnøkkel mellom informantenes personalia og tabell 1. I tabellen er etatene som
informantene representerer forkortet til en bokstav: (A) for ambulanse, (B) for brann, og
(P) for politi. Dette er gjort for å lettere kunne referere til informantene og hvilken etat
de tilhører.

3.6 Reliabilitet og validitet
Reliabilitet betyr pålitelighet, og omhandler at forskeren utfører korrekte målinger, og
oppgir feilmarginer. Dataene blir samlet inn på en slik måte at de er pålitelige (Dalland,
2007). Da vi gjennomførte besøksintervju hadde vi muligheten til å oppklare eventuelle
misforståelser underveis, slik at vi var sikre på at informanten hadde forstått
spørsmålene riktig. Det er som Ringdal sier «Den største fordelen med besøksintervju er
fleksibilitet i kommunikasjonsmuligheter» (2007, s. 177). Vi benyttet oss av diktafon
med god lydkvalitet for å minimere mulighetene for feiltolkning under transkriberingen
av datamaterialet. I tillegg ble lydopptakene gjennomgått i flere omganger for å
redusere sannsynligheten for feiltolkning fra vår side. Vi har med bakgrunn i dette
eliminert, eller forhåpentligvis redusert, potensielle feilkilder til et minimum.
Validitet er synonymt med gyldighet og relevans. Dette betyr at det som skal måles må
være relevant og gyldig for selve problemet som skal undersøkes (Dalland, 2007). Vi
har hatt fokus på å være så åpen som mulig rundt våre metodiske valg i arbeidet med
denne oppgaven, uten å gjøre metodekapittelet for langt.
Alle våre informanter hadde mye kompetanse og erfaring som var relevant for vår
problemstilling, og ga gode og utfyllende svar på våre spørsmål. De utdypet i tillegg
andre sider ved jobben som var relevant for vår oppgave. Da enkelte av informantene
utdypet mye under samtalen, var det viktig for oss å ha fokus på de viktigste uttalelsene
under intervjuet. Dette ble enklere å få til da vi, som nevnt tidligere, hadde diktafon
under hele intervjuforløpet. Vi har også benyttet oss av rapporter, stortingsmeldinger og
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dokumenter for å bygge opp under enkelte funn i oppgaven. Vi var kildekritiske, og
benyttet kun kilder som vi anså som troverdige.

22

4

Empiri og drøfting

I dette kapittelet har vi valgt å slå sammen presentasjonen av våre empiriske funn, og
analysen av disse. Grunnen til dette er at leseren lettere skal kunne holde tråden når vi
drøfter og går gjennom funnene som er identifisert. Analysene er gjort på grunnlag av
uttalelsene fra informantene gjennom intervjuene, og ved undersøkelser av dokumenter
som stortingsmeldinger, rapporter og håndbøker. Vi har valgt å tematisere kapittelet for
å gi bedre struktur og oversikt. Temaene er valgt ut på bakgrunn av hva som kom frem
som de største utfordringene når nødetatene skal samarbeide på tvers av etatene. Valgte
tema er: Trippelvarsling og varsling, redningskanal 5, skadested og opprettelse av
kommandoplass, øvelse og erfaringsdeling.
Siden det i problemstillingen legges vekt på utfordringer nødetatene opplever når det
kommer til samvirke, samt påvirkningene av disse, er det også det vi har størst fokus på
og det som drøftes i dybden. Vi har også valgt å nevne funn som er av positiv karakter,
da det er mye som fungerer bra blant nødetatene. Dette gjøres for å få et mer nyansert
bilde av hva informantene opplever når det kommer til samvirke.

4.1 Utfordringer tilknyttet trippelvarsling og varsling
Når det er behov for samarbeid mellom nødetatene, for eksempel ved en alvorlig
trafikkulykke, gjennomføres det en trippelvarsling. Denne varslingsmetoden blir
definert som «varsling av de to andre nødetatene ved behov for alle tre» (KoKom, 2009,
s. 67). Det er viktig at denne varslingen blir utført så raskt som mulig, og at de rette
etatene blir varslet. Fordi varsling av en hendelse er en forutsetning for innsats, må
varslingen komme frem til rett instans så fort som mulig.
Gjennom arbeid med oppgaven kommer det frem at det er det enighet blant våre
informanter om at varslingen ikke bestandig fungerer optimalt, og at det er tilknyttet en
del utfordringer til varslingsmåten. Vi skal nå, ut fra det som kom framkom i
intervjuene, gjennomgå utfordringer nødetatene opplever angående trippelvarslingen.
Det informantene nevnte hyppigst, var at det er en treghet som eksisterer dagens system,
og at varslingen tar for lang tid (A1). Det kan også skje at en ikke får melding om
hendelsen som har oppstått (B2). En av våre informanter uttalte videre «Slik som
sentralen er i dag, er det en tidstyv» (A3).

23

Tidsaspektet ved trippelvarslingen fremkommer her som en tilsynelatende utfordring
mellom etatene når det er behov samarbeid. Det at det eksisterer en treghet i systemet,
er uheldig med tanke på at ikke alle mottar beskjeden samtidig. En av våre informanter
forteller videre at «Ja, det er rett og slett treghet i systemet. Det at tre nødetater skal
varsle, altså fysisk ringe hverandre, tar tid, og en skal også varsle sine egne ressurser, så
da blir det treghet i systemet» (A1). Dette underbygges også av (A2).
I følge KoKom (2009) er det den etaten som mottar meldingen som skal stå for
varslingen av de andre etatene. Det som kommer frem av empiri og uttalelsene, viser at
nesten samtlige informanter mener tidsfaktoren kan være en utfordring i samvirke når
det kommer til trippelvarslingen. Det tar rett og slett for lang tid å varsle etatene slik det
er i dag. Denne tregheten som eksisterer i systemet er meget uheldig, både med tanke på
liv og helse, men også når det kommer til hvordan de som er i operativ tjeneste opplever
dette på kroppen. En av våre informanter sa:
Varslingsbiten føler jeg kan bli et irritasjonsmoment ute på et skadested. Vi er
først, men vi føler at vi venter unødvendig lenge på at brann skal komme og
hjelpe oss. Når de kommer får vi høre at de fikk meldingen 10 minutter etter oss
(A3).
Om dette er noe som oppleves ofte har vi ikke fått klarhet i, men hvis det er tilfelle kan
det påvirke mannskapet i negativ retning. Eid og Johnsen (2006) prater om
mikrobelastninger hvor mangelfullt utstyr eller utilstrekkelige ressurser for å gjøre en
tilfredsstillende jobb kan påvirke individet. Sett i et slikt lys, kan en anta at det kan føre
til stress for de involverte, noe som igjen kan påvirke ytelsen til individet. Ser vi på det
som informant (A3) sier om at brann i dette tilfellet fikk varsel 10 minutter senere enn
ambulansen, er det en svikt i henholdt til KoKom (2009) som sier at brann og politi skal
være varslet senest tre minutter etter at operatøren har fått innhentet
primæropplysninger, og umiddelbart etter en har varslet egne ressurser. Om det i dette
tilfellet er en rutinesvikt eller feilvurdering vites ikke.
En informant fra politiet forteller også at en utfordring som politiet opplever når det
kommer til varsling, er knyttet opp mot taushetsplikt: «Det har vært hendelser der AMK
har holdt tilbake personopplysninger som ikke har vært heldig. Det er ikke tvil om at
av og til så får politiet melding litt for sent» (P1).
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Når Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral mottar meldingen, er det hver operatørs
ansvar å varsle på tvers av etatene. Selv om AMK varsler brann og politi som rutine ved
alvorlige ulykker uten å være hindret av taushetsplikten, er det opp til hver operatør å
gjøre en vurdering på om det er forhold til stede som tilsier noe annet. Skulle operatøren
være usikker, må operatøren rådføre seg med vakthavende AMK-lege (KoKom, 2009).
Hvis operatøren som mottar meldingen er usikker, og er nødt til å innhente mer
informasjon om situasjonen for å gjøre en helhetlig vurdering om taushetsplikten kan
hindre varsling av politiet, kan det føre til at minuttene forsvinner fort. Dette kan tenkes
å være uheldig i visse situasjoner. En slik øking av informasjonsinnhenting kan
muligens redusere usikkerheten til operatørene, men da på bekostning av at aksjonen
eller varslingen utsettes (Eid & Johnsen, 2006).
Hvis varsling av politiet utsettes, kan det påvirke samvirke på den måten at de andre
etatene kanskje må vente med sine oppgaver til politiet er på plass. Dette er noe som
kan føre til at en kommer bakpå, og må handle annerledes en det som var meningen i
utgangspunktet. På den måten får en ikke utøvet samvirke optimalt, da en kanskje må
endre prosedyrer, eller blir stresset hvis en kommer opp i en farlig situasjon som politiet
skulle ha håndtert på forhånd. Her er det mange variabler som kan påvirke, uten at vi
ønsker å synse over alle mulige utfall som kan oppstå. Det er uansett rimelig å si at det
kan være ugunstig for både brann og ambulanseenheten at politiet ikke blir varslet
samtidig med dem ved en hendelse som de i utgangspunktet skulle ha fått beskjed om
samtidig.
En annen årsak til hvorfor en etat blir varslet sent, kan bero på tolkningen av den
tilgjengelige informasjonen under en gitt hendelse. Denne tolkningen kan avgjøre om
alle som skal varsles blir varslet. En informant fra brann og redning sa: «Vi kan merke
at alt etter hvem som mottar meldingen, så kan det være at vi ikke blir varslet i det hele
tatt, som for eksempel ved en trafikkulykke» (B2). Dette kan muligens forklares med
tilgangen på informasjon som operatøren som skal varsle har tilgang til, samt de
individuelle beslutningene som blir tatt. Informanten fortalte videre at:
For da tenker operatøren at det er skadet personer og trafikk, så da er det politiet
og ambulansen som kjører ut. Så får vi kanskje meldingen etterpå at her sitter det
faktisk en mann fast. Hvordan får vi han ut? Så blir vi varslet (B2).
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Som vi ser her er det tolkningen til operatøren som mottar meldingen som avgjør om
alle instanser trenger å bli varslet. Dette samsvarer med det som Jacobsen og Thorsvik
(2013) sier om at kvaliteten på beslutningene som blir tatt, avhenger av
informasjonsgrunnlaget som er tilgjengelig. I dette tilfellet beslutningen om ikke å
varsle brann. Det at en nødetat kan bli varslet sent, trekkes også frem i Norut (Northern
Research Institute) rapport nr.10:2014 ‘‘raskere og riktigere nødhjelp’’ i sammenheng
med trippeldrapet på Valdressekspressen i Årdal 4. november 2013. Her kom politiet én
time senere til hendelsesstedet enn brannvesenet og ambulansen. I denne tragiske
hendelsen fungerte AMK sin trippelvarsling, men det tok hele 10 minutter før de
varslet, fordi alle trodde det handlet om en trafikkulykke. Som vi ser er det flere
svakheter informantene nevner når det kommer til trippelvarslingen. En av våre andre
informanter forteller også om opplevelser knyttet til at informasjon kan forsvinne, altså
forandre mening, når en bistandsmelding blir sendt gjennom etatenes varslingssentraler,
og dermed ikke blir formidlet korrekt til den etat den er ment for:
Ja, det er mye informasjon som forsvinner, og mye informasjon som ikke
kommer frem. Jeg har opplevd å be om assistanse, de må komme fort, hvor vi
ligger og holder pasienten nede i nesten en halv time før politiet kommer. De
hadde bare fått melding om at de måtte komme og assistere oss, men var ikke
klar over situasjonen som vi var i. Selv om vi hadde gitt uttrykk for det til vår
sentral, så hadde det gått via så mange ledd at informasjonen ikke kom rett ut
(A3).
Utfordringen her kan være selve kommunikasjonsprosessen mellom ambulansepersonell
og de forskjellige operatørene som sitter hos AMK, samt politiet. Siden meldingen som
blir sendt må tolkes av flere personer, kan den forandre seg underveis. Hvis vi ser på det
Jacobsen og Thorsvik (2013) sier om kommunikasjonsprosessen, må senderen, i dette
tilfellet personen fra ambulansen, først bestemme seg for hva som skal kommuniseres,
og deretter kode det gjennom språk eller tegn, for så å velge hvilken kanal meldingen
skal sendes over. Mottakeren (AMK) må videre tolke meldingen og danne seg et bilde
av hva sender prøver å formidle, og deretter svare på senders informasjon. AMK blir da
selv sender, og går så igjennom den samme prosessen. Sett i lys av det Flin et al., (2008)
sier om kommunikasjon, kan det tenkes at meldingen fra ambulansepersonellet til egen
sentral blir mottatt og tolket korrekt, med tanke på at en har mulighet for toveis
kommunikasjon mellom disse, og muligheten for tilbakemelding er til stede. Dersom
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bekreftelsen på om mottakeren har tolket meldingen riktig uteblir, er det en mulighet for
at feiltolkningen og mottaksfeilen kan oppstå allerede her (Reason, 1997).
Antar man at den første mottakeren (AMK) har tolket meldingen riktig, må denne
personen gå igjennom den samme kommunikasjonsprosessen på nytt når meldingen
skal videreformidles til politiet. Her er det igjen mulighet for det Reason (1997) kaller
mottaksfeil. I slike situasjoner som vår informant beskriver, vil en kunne hevde at
mottaksfeil er svært uheldig, da det kan påvirke sikkerheten til de involverte i negativ
retning. Dette er noe som Flin et al., (2008) også påpeker med at hver enkelt
kommunikasjonsproblem-kategori, henholdsvis systemfeil, meldingsfeil og mottaksfeil,
vil føre kunne føre til menneskelig svikt, som igjen kan påvirke ytelsen og sikkerheten
til de som er involvert.
Da det bare er én av våre informanter som forteller om opplevelsen av at informasjon
kan forsvinne og ikke kommer frem under bistandsmelding til andre etater, er det
vanskelig å kunne si konkret at dette vil være en utfordring for samvirke. Det som
derimot kan tenkes, er at dette kan være et mer utbredt problem enn empirien vår skulle
tilsi, siden en kan anta at nødetatene ofte kommuniserer på denne måten. Med tanke på
dette, er det rimelig å si at dersom dette skulle være et gjentagende problem, vil det
kunne fremstå som en utfordring for samvirke. Et annet område som er viktig for
kommunikasjon og som nevnes av Jacobsen og Thorsvik (2013), er tillit. Vårt inntrykk
er at det var konsensus blant informantene om at de hadde full tillit til hverandre. På
bakgrunn av funnene som er identifisert, kan vi dermed utelukke tillit som en utfordring
i vår oppgave. Funnene viser at informantene har tillit både til de andre etatenes
mannskap, så vel som til ledere. Siden dette ikke fremstår som en utfordring, blir det
dermed heller ikke drøftet. Vi velger likevel å nevne det, fordi vi mener det er et positivt
funn som er viktig å få frem. Tillit er viktig på mange av områdene som blir drøftet
videre i oppgaven, og ikke bare i forhold til kommunikasjon.
Det er til slutt verdt å nevne at stort sett alle våre informanter pratet om det nye digitale
nødnettet som holder på å fases inn rundt om i Norge. Dette sa et utvalg av dem vi
intervjuet «Vi ser frem til å få nødnettet slik at vi kan kommunisere med en gang
direkte» (A3), «Dagens sambandssystem er ikke bra, så det er en utfordring da» (P1).
Det nye nødnettet vil i følge våre informanter ta sikte på å muligens redusere eller
eliminere de utfordringene vi har identifisert opp mot varslingen, samt de potensielle
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påvirkningene disse utfordringene kan ha for samvirke mellom etatene. Det digitale
nødnettet var ikke tatt i bruk under arbeidet med denne oppgaven, så funn som er gjort
og mulige utfordringer som finner sted på grunn av dette, er enda gjeldende for dagens
nødetater i Tromsø.
Oppsummering
Det som går igjen som en utfordring når nødetatene skal varsles gjennom
trippelvarsling, er tidsaspektet, og at selve varslingen mellom etatene tar for lang tid.
Noe annet som også kommer frem er at ikke alle blir varslet. Det er en utfordring for
politiet at de kan bli varslet for sent. Dette er knyttet til taushetsplikten som AMK har
ovenfor pasienten, og de vurderingene som må gjøres før politiet varsles. At ikke alle
blir varslet, kan bunne ut i vurderingen som sentralens operatør gjør med bakgrunn i den
tilgjengelige informasjonen. Disse momentene kan hevdes å være utfordringer for
samvirke, da det kan være behov for alle tre aktørene i en situasjon. Mottaksfeil
fremkommer også som en utfordring, da feiltolkning av bistandsmelding kan finne sted.
4.2

Utfordringer tilknyttet redningskanal 5

En kanal er en formidlingsvei, for eksempel telefon, internett og brev. En av
kommunikasjonskanalene vi har identifisert som relevant for vår oppgave, er
Redningskanal 5 som nødetatene i Tromsø bruker når de skal kommunisere og
samhandle under felles innsats.
Våre informanter er generelt enige i at denne kanalen fungerer, men ikke optimalt: «Det
vil bli bedre når vi får det nye nødnettet. Kanal 5 er ikke, altså den rekker ikke over så
altfor stort område, derfor er det bedre når vi får nødnettet» (P1). Andre informanter sa
at så lenge en var innenfor et visst område gikk det bra, og at kanalen som blir brukt er
en så kalt "line of sight" kanal (A1). Det ble også fortalt at nettene var for små, og
fungerer dårlig når de kommer ut i periferien (B2). Slik det fremkommer, er ikke
dekningen på nødetatenes felles redningskanal tilstrekkelig. Det faktum at sambandet
har kort rekkevidde og er avhengig av klar sikt mellom brukerne, kan oppleves som en
utfordring. Det kan også hindre viktig kommunikasjon mellom etatene ved, og under
felles utrykning til skadested. Dette blir også underbygget av KoKom (2009), som sier
at en-frekvente kanaler, slik som redningskanal 5, fungerer direkte mellom håndholdte
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apparater og ikke går via basestasjoner. Det betyr at de har kort rekkevidde, og er
avhengig av klar sikt mellom apparatene som er i bruk.
Det er sannsynlig at denne utfordringen kan bidra til økt usikkerhet om hva som venter
lengre frem, siden en ikke har en fullgod mulighet til å kunne innhente mer informasjon
direkte fra de som er langt foran, og ikke kan formidle informasjon til
utrykningspersonellet som kommer etter. Systemfeilen ved at den nødvendige kanalen
for kommunikasjon ikke fungerer (Reason, 1997), kan for så vidt også tenkes å virke
som en utfordring for koordinering og planlegging som utføres under utrykningen, da
bortfallet gjør at etatene mister muligheten til å kommunisere med hverandre. Det er
som Jacobsen og Thorsvik (2013) sier at jo større koordineringsbehov en har, jo større
vil behovet for kommunikasjon være.
Det er mulig at utfordringen med utilstrekkelig dekning på redningskanalen, samt
manglende pålitelighet, kan føre til det Eid og Johnsen (2006) kaller for
mikrobelastninger på personellet gjennom at dekningsgraden til redningskanalen kan
gjøre den til en utilstrekkelig ressurs for å gjøre en fullgod jobb i enkelte situasjoner.
Sett i et slikt lys, er det en mulighet for at den utilstrekkelige dekningen på
redningskanalen kan føre til økt stress hos personellet, som allerede er under tidspress
og i en tidskritisk fase. Med grunnlag i dette kan en hevde at utilstrekkelig dekning på
redningskanalen kan fungere som en mikrobelastning og føre til økt stress, men en kan
ikke bastant si at det er noe som rammer alle individene da stress er en subjektiv
opplevelse (Eid & Johnsen, 2006).
Våre informanter forteller videre at ikke alle aktørene er like flinke til å slå på
redningskanal 5 når de rykker ut til en hendelse. En faktor som flere informanter nevnte,
var at det var personavhengig av hvem som var på jobb: «Stort sett prøver vi å linke oss
opp til hverandre, men det er ikke tvil om at det kan være litt forskjellig fra hvem som
er på jobb på brann og ambulanse, og ikke minst politiet» (P1). En annen fortalte at:
«Det er selvfølgelig noen som glemmer å slå på disse sambandene og gå på kanal 5, så
det kan bli litt sånn surr, og det er ikke alle plasser det er veldig god dekning på
sambandet våres» (B3). Det kommer frem som en utfordring at en ikke får kommunisert
med personell fra de andre etatene ved utrykning, og det er noe som virker å gjelde for
alle tre etatene. Dette kan tenkes å være uheldig fordi, som en av informantene sier, det
kan være informasjon som går tapt:
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Det kan være viktige beskjeder som går tapt hvis du ikke er snar nok. Det går litt
på erfaring og kapasitet, ikke sant. Hva har du kapasitet til, og hvor mange
tanker kan du ha i hodet samtidig. Så noen slår ikke på kanal 5 før dem er
kommet frem (A2).
Vi stilte spørsmål om det ikke var standard prosedyre at alle etatene skal ha kanal 5 på?:
«Det er det» (A2). Vi fulgte deretter opp med spørsmålet, men det blir ikke fulgt?: «Nei,
det gjør ikke det, men sånn vil det jo være. Man streber jo etter der perfekte, men så er
det ikke slik at alt er på plass til rett tid, men det kommer etter hvert» (A2). Det som vi
ser her, er at i tillegg til at det virker som det er kommunikasjonsutfordringer med den
lave dekningsgraden til redningskanal 5, så blir kommunikasjonsutfordringen kanskje
ytterlige belastet av at ikke alle slår på redningskanal 5 ved utrykning. Informantene
kommer med ulike innspill på hva som kan forklare hvorfor noen ikke er flinke, eller
ikke slår på kanal 5 i det hele tatt før de kommer frem til hendelsesstedet. En annen
informant ble spurt om det skjer ofte at kanalen ikke blir slått på: «Ja det skjer ofte»
(B1).
Det kan være rimelig å si med grunnlag i dette at det eksisterer en utfordring i form av
regelbrudd. Det er altså en regelbasert feilhandling i alle etatene når det kommer til å
sette på redningskanal 5 ved utrykning. Det at de ikke følger prosedyrene for riktig bruk
av kanalen ved utrykning, kan ses på som at de feiler i å bruke en god regel, altså
regelbrudd (Reason, 1997). Som det kommer frem av empirien, virker det som at dette
regelbruddet kan skje gjennom forglemmelse, eller blundere (lapses) som Reason
(1997) definerer det. Blundere (lapses) kan være at individet opplever en svikt i
hukommelsen, og derfor ikke slår på redningskanal 5 ved utrykning.
Informantene fremstår som enige i at det er blitt en bedring når det kommer til å slå på
kanalen, men det er fortsatt et problem: «Samarbeidet her i Tromsø synes jeg har blitt
bedre enn hva det var før. Nå er vi mye flinkere til å gå inn på kanal 5, som er felles
redningskanal på vei til ett ulykkessted» (P1). Dette støttes også av informant (B1),
(B2), (B3), og (A2). Videre avslutter informant (B3) med å si at: «Så lenge alle går på
redningskanalen, kanal 5, så fungerer det veldig bra».
Det som informant (B3) her sier, virker å være en sammenfallende mening fra alle våre
informanter fra de tre etatene, men det forutsetter at en har mulighet til å få
kommunisert med de andre.
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Vi blir videre fortalt av en av våre informanter at selv om noen glemmer å slå på
redningskanal 5, kan en da kontakte sentralene og formidle en melding til de involverte
aktørene om å skru på sambandet, eller bytte kanal til redningskanal 5:
Ja det kan være at de ikke tenker samme tanker og går på kanal 5, men da bruker
vi eventuelt å kalle opp AMK, og si at politiet og brann må gå på kanal 5, eller
det blir gjort motsatt at vi får melding om å gå på kanal 5 (A3).
Det kan fungere som en løsning at en har en mulighet til å kunne korrigere regelbruddet
som er gjort, men det er en overhengende fare for at viktig informasjon kan gå tapt i den
tiden som det direkte sambandet mellom aktørene ikke er i bruk, og en står uten
mulighet til å få direkte respons. Tidsaspektet vil også kunne spille inn, for det kan
tenkes at det tar en stund å få formidlet beskjeden til alle aktørene som er involvert i en
utrykning. Et annet funn som kommer frem under regelbrudd, er hvordan en forholder
seg til de reglene som gjelder for sambandsprosedyrer og god radiodisiplin. Ifølge
KoKom (2009) skal beskjeder over sambandet være korte og presise, og en skal sikre
seg at kanalen er ledig før en begynner å sende. KoKom (2009) påpeker også
muligheten for at forvirring og redusert pålitelighet til informasjonen kan oppstå hvis
disse sambandsprosedyrene ikke blir fulgt. To av våre informanter forteller det slik:
«Det at det er enveiskanal, så når mange prøver å snakke samtidig og vi ikke har
ordentlig struktur på radiotalen. Det blir mye prat» (A2), og dette blir videre støttet av
«Støy og radiokultur, sambandskultur og dekningsgrad. Den rekk jo ikke så veldig langt
den redningskanalen» (B2). Det kan virke som at det kan oppstå en del løs prat mellom
individene som kan hindre andre i å komme til på sambandet, og dermed oppstår
muligheten for at informasjon ikke kommer frem. Det er noe som for det første kan
tenkes å by på utfordringer for de som skal ta beslutninger og trenger all den
informasjonen de kan få.
Som Jacobsen og Thorsvik (2013) påpeker, er informasjonsgrunnlaget en har
tilgjengelig essensielt for kvaliteten på beslutningene som blir tatt. For det første er det
rimelig å kunne anta at det er en mulighet at nødvendig informasjon ikke kommer frem
på grunn av regelbrudd på sambandsprosedyrene, som igjen kan føre til at dårlige
beslutninger blir tatt, eller i verste fall, feile beslutninger. Det vil videre kunne bety at
informasjonen kanskje ikke er tilgjengelig for beslutningstakeren på sambandet, noe
som kan tenkes å snevre inn beslutningstakerens alternativer, og dermed kunne føre til
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at en velger et uegnede eller dårligere alternativ grunnet informasjonsmangel (Eid &
Johnsen, 2006). For det andre er det rimelig å kunne hevde at unødvendige
miljøbelastninger, mikrobelastninger som støy, avbrytelser, og brudd på
sambandsprosedyrene, vil kunne øke stressnivået til beslutningstakeren ytterligere enn
hva det kanskje allerede er (Eid og Johnsen, 2006). Dette er noe som igjen kan påvirke
beslutningskapasiteten til beslutningstakeren, og i verste fall kan belastningene overgå
mestringsevnen til beslutningstakeren. Muligheten er da til stede for at alvorlige feil kan
oppstå. At sambandet er opptatt kan også føre til økt usikkerhet hos individet, og det
kan være at en dermed mister muligheten til å kunne innhente nødvendig informasjon
for å minske usikkerheten.
Det siste momentet som våre informanter forteller om når det kommer til bruken av
redningskanal 5 under samarbeid er:
Utfordringen er jo at sambandet i dag ikke er på to kanaler. Vi har jo våres
brannkanal, så vi er nødt til å gå inn på en ekstra kanal, en annen kanal for å
komme på redningskanalen. Det må politiet og ambulansen også gjøre, så sånn
er det litt vanskelig (B2).
Dette er noe som også informanten fra politiet er enig i:
På innsatsledersiden har vi to samband, vi har både kanal5 og politikanalen
samtidig på. Men når du forlater bilen, på det sambands-settet vi har nå, så kan
du ikke switche mellom, du må velge en kanal og være på den, så det er litt
utfordring da (P1).
Det virker som om det kan oppstå en liten utfordring her, i og med at alle tre etatene
ikke har mulighet til å kunne ha på to kanaler samtidig, og dermed kontinuerlig kunne
lytte til både sin egen fagkanal, samt den felles redningskanalen. Muligheten er til stede
for at en kan gå glipp av informasjon når en setter over fra den ene kanalen til den
andre. Slik systemet er designet, kan det virke som det ikke er noen vei utenom dette.
Det kan en se på som en svakhet i designet på det tekniske utstyret til redningsetatene.
Det er vanskelig å drøfte akkurat dette aspektet og bruke teorien på dette området, siden
det ikke er mennesket som fremstår som en utfordring, men designet på det tekniske
utstyret, og de valgmulighetene de forskjellige etatene har ved, og under bruken av det.
Som tidligere nevnt skal det etableres ett nytt digitalt nødnett i Norge, se kapittel 4.1.
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Det vil kunne forbedre og løse noen av dagens utfordringer som nødetatene i Tromsø
opplever med redningskanal 5.

Oppsummering
Det er en konsensus blant informantene at dekningen på redningskanal 5 er en
utfordring. Regelbrudd på sambandsprosedyrene i form av at ikke alle slår på
redningskanal 5 ved innsats, blir trukket frem av informantene, som samtidig påpeker at
en har mulighet til å varsle om dette til sin egen sentral og formidle melding om at de
aktuelle aktørene må gå på redningskanalen. Likevel sees det på som en utfordring for
etatene. Regelbrudd på sambandsprosedyrene i form av til dels dårlig radiodisiplin og
sambandsstruktur, samt det tekniske designet på etatenes samband uten muligheten for å
kunne høre på egen fagkanal og redningskanalen samtidig, blir også trukket frem som
en utfordring.

4.3 Utfordringer tilknyttet skadested og opprettelse av
kommandoplass
Ved større hendelser og ulykker med flere involverte er det viktig og opprette
innstasleders kommandoplass (ILKO), heretter omtalt som KO, siden våre informanter
bruker denne betegnelsen. Dette gjøres for å kunne få til en optimal utnyttelse av de
tilgjengelige ressursene, samt organisering og koordinering av innsatsen. Det er politiet
som er den øverste leder på skadestedet, og skal i samråd med de andre lederne og
faglederne legge en plan for det videre redningsarbeidet, samt planlegge og tilrettelegge
slik at de andre instansene skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Det
er viktig at ledere og faglederne fra henholdsvis brann og helse er i god dialog med
innsatsleder fra politiet i KO, og motsatt. Et skadested som involverer disse etatene er
bygget opp hierarkisk med politi som øverste organ. For å holde teksten mest mulig
leservennlig, vil innsatsleder politi, fagleder fra brannvesenet og operativ leder helse
heretter bli omtalt som lederne når de omtales sammen.
Våre informanter fortalte at det var flere utfordringer når det kommer til akkurat denne
delen av innsatsen. En av våre informanter forteller: «Det er sjeldent at vi setter et
ordentlig KO» (A3). Hvis vi ser på hva informanten her sier, kan det være mange
grunner til akkurat det. Funnene våre tyder på at det ikke er på grunn av hierarkiske
problemer i forhold til politi som øverste leder på skadested, og funnene viser heller
33

ingen tegn på at kulturforskjeller mellom etatene er med på å påvirke i noen retning. Vi
skal nå se nærmere på funnene vi har avdekket knyttet til det å opprette et KO, og
utfordringene som en opplever mellom de som er i KO.
En utfordring som kom fram var at det kunne være vanskelig å få tak i de rette lederne
fra hver etat når de skal opprette KO på skadestedet, i tillegg til at det kan være
vanskelig å vite hvem det er en skal forholde seg til på grunn av mangelfull merking av
hvem som er ledere. Det kommer også frem fra vår informant fra brannvesenet at for
mange vester med lederfunksjon var et problem. Informanten trakk spesielt fram at
ambulanseenheten hadde mange ulike vester på innsatsstedet, noe som kan
vanskeliggjøre samvirke mellom etatene:
Politiet sammen med ambulansen er der jo. Det dukker kanskje én opp med
legevakt på ryggen, og én med den her helikopterlege på ryggen. Det dukker opp
ambulanseleder og operativ leder. Du har da fire vester som spring imellom. Det
påvirker samarbeidet når du ikke vet hvem du skal rådføre deg med. Vi har våre
oppgaver, og dem har demmes oppgaver, og når vi ikke klarer å samkjøre det
her, så blir det unødvendig mye kaos rett og slett (B1).
I KoKom (2009) kommer det klart frem hvordan merking og uniformering burde være
på et hendelsessted for at de involverte aktørene fra nødetatene skal være mest mulig
synlig, og slik at det er klart for alle hvilken funksjon, rolle, og etat en representerer på
et hendelsessted. Det er viktig som Flin et al., (2008) sier, at roller og ansvarsoppgaver
bør være klart definert for å unngå misforståelser om hvilke jobbforventinger som
forventes av hver arbeider. Når dette kommer frem som en tilsynelatende utfordring på
et hendelsessted som mest sannsynlig allerede er preget av stress og tidspress, kan det
føre til økt belastning hos innsatspersonellet som prøver å få en oversikt over
situasjonen. De kan i tillegg ha kritiske spørsmål som de trenger å få svar på fra de
andre nødetatene som er til stede. Med bakgrunn i dette, er det rimelig å kunne anta at
samarbeidet mellom etatene vil kunne bli påvirket negativt, noe som vår informant (B1)
også sier når vi spør om det er til hinder for samvirket: «Ja det er jo det» (B1).
Det som kommer frem ved at det kan være utfordrende å få tak i de rette lederne under
en hendelse, og vanskeligheter med å sette KO, blir også støttet av andre informanter
som sier:
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«Litt tungvint, men hvis en er på som en er nødt til å være, er det ikke noe
problem. En får tak i de folkene, men av og til må man jobbe litt ekstra for å få
tak i dem» (B2).
Hvis det er slik som informantene sier både med tanke på merking og vanskeligheter
med det å få tak på de rette personene, bør en muligens stille spørsmål om hvorfor det er
slik. Som det kommer frem av KoKom (2009) skal en være merket for å unngå
misforståelser, men funnene tyder på at det kan bli for mye av det gode. Undertegnede
har ingen beredskapserfaring, så det er vanskelig å ta et standpunkt i forhold til om det
er for mye merking eller ikke. Undertegnede mener likevel at dette er noe som bør
diskuteres blant de involverte parter, slik at en kan eliminere eller minimere
utfordringene som kan gjøre det krevende å sette et KO, og påvirkningene som følger av
det på et skadested.
En annen utfordring som en av informantene nevnte, er at innsatsleder ikke alltid er til
stede når en skal sette et KO: «Politiet kan ha to patruljer på stedet, men det betyr ikke
at innsatsleder er der. Da går det vel på år, men det står jo ikke akkurat stemplet i panna
på han» (B1). Dette kan også være en faktor som er med på å bidra til å vanskeliggjøre
og sette et KO, da de på stedet kanskje ikke vet hvem som skal overta rollen i påvente
av at innsatsleder kommer, eller at de som er på stedet ikke er kompetente eller har nok
erfaring til å fylle rollen som innsatsleder. I så tilfelle vil det kunne påvirke samarbeidet
i KO både i forhold til kommunikasjon, og hvordan det blir tilrettelagt for at de andre
instansene skal kunne utføre sine oppgaver.
Videre forteller informanten: «Men kjenner du folk og vet hvilke roller de har i det her,
så gjør det saken mye enklere» (B1) Som informanten sier ville det vært en fordel om
de hadde kjent personene de skulle jobbe med på et skadested, eller under en hendelse.
Det kan være flere grunner til hvorfor det er dårlig med bekjentskap. På den ene siden er
det slik at nødetater jobber skift, noe som gjør at en kan treffer ulike personer som er
innsatsledere fra gang til gang, og som gjør det vanskelig å bygge relasjoner. På den
annen side kan det kanskje være at de møtes for sjelden i forbindelse med øvelser, kurs
o.l., og at det også er tilfeldig hvem som da kan stille idet det må tas hensyn til skift, og
etatene må være operative.
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Det kom også frem at lederne virker å ha en utfordring i å trekke seg litt ut av
situasjonen og konferere med hverandre, noe som kan ses på som en utfordring i
samvirke og det kan lede til flere uheldige konsekvenser.
La oss si at hvis det er en brann, husbrann, så er brannvesenet opptatt med sine
ting. Da glemmer ofte faglederne å trekke seg litt unna og lytte til kanal 5, til
redningskanalen, og da kan vi gjerne miste informasjon, eller det blir vanskelig å
få tak i de riktige personene (A1).
Informanten refererte her til en husbrann, men vi fikk forståelse av at det kunne være en
hvilken som helst annen utfordrende situasjon der en må samarbeide i et KO, og at
lederne fra etatene kunne glemme å trekke seg ut av situasjonen og lytte på sambandet.
Det er kanskje flere ting som spiller inn, men en årsak kan kanskje være det som er
nevnt tidligere, at et hendelsessted mest sannsynlig er preget av stress og tidspress. En
kan anta at det vil kunne medføre at individer, altså lederne, blir stresset og ikke greier å
ha to tanker i hodet samtidig. Det kan være i situasjoner der det står om liv, og fokuset
på å redde mennesker blir for "stort", så en ikke evner å tenke rasjonelt. Dette kan lede
til en dårlig beslutning om ikke å trekke seg ut for å lytte til informasjonen som
eventuelt blir gitt over redningskanalen. Dette vil igjen kunne medføre at en går glipp av
viktige beskjeder, som igjen kan påvirke samvirke mellom etatene. Dette samsvarer
med Eid og Johnsen (2006) som sier at stress kan ses på som en overbelastning av våre
sansesystemer, som igjen svekker informasjonsbehandling og problemløsningsevnen
vår.
Hvor stresset personen blir, beror både på erfaring og trening. Hvor ofte har en blitt
utsatt for denne type stress, og har en trent på denne type situasjoner o.l. Hvordan
individet opplever stress og responderer på det en blir utsatt for i situasjoner som
informanten refererer til, kan vi ikke uttale oss om med sikkerhet siden det bare vil bli
antakelser. Som nevnt er stressopplevelse individuelt fra person til person siden det er
en subjektiv opplevelse (Eid & Johnsen, 2006).
Når vi ser på funnene som er identifisert er det flere faktorer og utfordringer som
påvirker samspillet mellom etatene når det kommer til det å sette KO, og det å
samarbeide i KO. Som KoKom (2009) sier, handler det å sette KO om kommunikasjon
og koordinering for operativ innsats på hendelsesstedet, hvor lederne fra de forskjellige
etatene har mulighet til å samarbeide. KoKom (2009) sier videre at for å få en best
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mulig oversikt over skadestedet og kunne fatte gode beslutninger, er det viktig at
lederne snakker sammen og deler sine meninger og tanker.
For sluttresultatet kan det være avgjørende om etatene lykkes i å opprette et KO i en
situasjon som krever det eller ei. Hvis vi ser på det som Hirokawa og Rost (1992),(sitert
av Sætre, 2009, s. 150) prøver å belyse gjennom sin årvåkne samhandlingsteori knyttet
opp mot det å sette KO, så ser vi at beslutningskvaliteten til gruppen, lederne som skal
sette KO, er avhengig av samhandling og kommunikasjon i tre steg. Det første steget er
vurdering av situasjonen, deretter fastsettelse av mål og løsninger, og til slutt
vurderinger av de forskjellige løsningsforslagene som kommer frem under felles
diskusjon. Hvis forholdene for å kunne gjennomføre dette ikke er til stede, vil det kunne
påvirke samvirket mellom nødetatene i negativ grad ute på et hendelsessted.
Med grunnlag i det vi har sett på i forhold til det å sette KO, vil det kunne være rimelig
å si at det eksisterer en del utfordringer mellom etatene når det kommer til det å sette et
KO og samarbeide på et hendelsessted. Det kan tenkes at situasjonen blir mindre
oversiktlig når det ikke settes et KO, og at hver etat ikke har fullstendig forståelse og
oversikt over hva de andre etatene bedriver, og hva de eventuelt trenger hjelp og bistand
med. Det er ikke sikkert at hver etat vurderer situasjonen på lik måte ettersom hvert
individ har en subjektiv opplevelse av situasjon, og kanskje dermed handler annerledes
enn hva de ville ha gjort hvis de hadde satt et KO hvor det konfereres hvordan hver
enkelt leder oppfatter og vurderer situasjonen. Et fravær av KO kan bidra til å øke
usikkerheten rundt situasjonen de befinner seg i, samt påvirke kvaliteten på de
beslutningene som tas, ettersom lederne fra de tre etatene ikke står samlet på samme
plass og utveksler meninger om hva som bør gjøres under situasjonen. Løsninger som
kanskje ville være bedre egnet blir ikke hørt, tatt i bruk, eller oppdaget på grunn av
dette.
Lite trening mellom etatene når det kommer til å sette KO, kan kanskje være en årsak til
at det ikke blir satt. Lite trening på samkjøring av oppgavene med hverandre, er noe
som kan være med på å vanskeliggjøre en effektiv opprettelse av et KO. Mangelfull
trening kan også skape for liten forståelse for andre etaters arbeidsoppgaver og hvordan
oppgavene løses, noe som er viktig når en skal samarbeide godt.
Det siste vi skal se på som kom fram av intervjuene og kan påvirke samarbeidet i KO,
er noe som alle våre informanter fra ambulansetjenesten påpeker at er en utfordring,
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nemlig at ambulansetjenesten ikke har en egen fastsatt operativ leder under oppdrag.
Våre informanter fra ambulansetjenesten forteller at det er et ønske om at de skal ha en
fastsatt person som har denne stillingen (A3), og at de hadde kommet bedre ut hadde de
hatt en egen fastsatt operativ leder helse (A2). Det blir også nevnt at de ser på det og
ikke å ha en fastsatt operativ leder som en ulempe: «Ja, det går igjen på det at
ambulansetjenesten ikke har dedikert leder, og det ser vi på som en ulempe» (A1).
Når vi snakker om operativ leder helse, heretter forkortet til OLH, er det ofte den
personen som ankommer hendelsesstedet først fra helsetjenesten. Denne personen har
dermed ansvaret for det praktiske medisinske innsatsarbeidet på skadestedet, samt å
opprette kontakt med innsatsleder, fagleder helse (arbeider normalt ved pasientene),
fagleder brann, i tillegg til å arbeide i KO (KoKom, 2009). Den personen som blir OLH
skal være den mest erfarne og best kvalifiserte personen fra første ankommende
ambulanse, og dersom det ankommer flere ambulanser med personell som har mer
opplæring og lengre erfaring, kan denne personen overta OLH-rollen (KoKom, 2009).
Det at ikke en fast person innehar rollen som OLH kan oppleves som en utfordring for
ambulansetjenesten. En person som er uegnet i rollen kan få denne dersom han/hun er
den med lengst erfaring på den først ankommende ambulansen, selv om personen ikke
er den som er best skikket til rollen, slik våre informanter forteller:
Ambulansen har ikke noen fastsatt leder i daglig drift, og da blir det på en måte
den som tar rollen som tar den funksjonen når det blir nødvendig. Og da kan det
være at folk blir uenig. Det har vi opplevd. At folk måtte ha tatt funksjoner som
man ser i ettertid egentlig har vært feil, eller man kan for så vidt se det der og da,
at det mennesket kanskje ikke skulle ha tatt den lederfunksjonen, men gjør det
for hierarkiet, man føler seg erfaren, eller har jobbet lenge nok til å gjøre det
(A1).
Videre nevner en annen av våre informanter fra ambulansetjenesten at:
Det handler om informasjonsflyt til syvende og sist, og overblikket på
skadestedet. Den fra oss som blir operativ leder er ikke vant med det, føler seg
utrygg, har ikke kapasitet. Med en gang du får utrygghet og usikkerhet, så er du
egentlig overbelastet i hodet, og når det da kommer inn masse informasjon fra
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brann og politiet, så klarer han ikke å bearbeide det, så klarer han ikke å få meldt
det videre til sykehuset (A3).
Slik våre informanter forteller, virker det som det er tilknyttet en del utfordringer rundt
egnethet for personen som velges eller påtar seg rollen som OLH. For det første er det
mulig at personen ikke har de mestringsforutsetningene som kreves for å påta seg denne
rollen, noe som igjen kan tenkes å bidra til en økt stressopplevelse. Selv om personen
med lengst fartstid velges, er det ikke gitt at denne personen har de beste
mestringsforutsetningene for rollen. Sett i et slikt lys kan det tenkes at hvis personen
ikke er egnet for rollen og er mer mottakelig for stress, vil det være mulig at personen i
OLH-rollen opplever en overbelastning av sansesystemet som følge av stress. Som
nevnt tidligere vil det kunne svekke personens evne til informasjonsbehandling og
problemløsning (Eid & Johnsen, 2006). For det andre kan det medføre økt usikkerhet og
belastning, og lede til det Reason (1997) omtaler som menneskelig feil i form av
oppmerksomhets- eller perseptuelle feil (slips). Individet kan oppleve en svikt i
hukommelsen (lapses), noe som kan påvirke effektiviteten i arbeidet, samt samarbeidet
som skal utføres på hendelsesstedet. Det kan også tenkes at informasjon ikke blir
formidlet grunnet overbelastning av personen i OLH-rollen.
Oppsummering
Når det kommer til det å sette KO er det flere interessante funn som etatene opplever
som utfordringer. For Det første sjelden at de oppretter et KO. For det andre at det er så
mange personer merket med lederfunksjon på et skadested, ettersom bare er én av våre
informanter nevner dette som en utfordring. Er vanskelig å kunne si sikkert om det er en
utfordring for samvirket, og for det tredje kom det frem at ikke fagleder brann, operativ
leder helse, og innsatsleder politi trekker seg litt tilbake fra situasjonen og lytter til
redningskanalen. Det ble også nevnt som en utfordring at innsatsleder ikke alltid merket
eller tilstede når KO skulle bli opprettet. Det siste som kommer frem, er at ambulansen
ikke har en fastsatt OLH i det daglige arbeidet.
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4.4 Øvelse og erfaringsdeling
I dette avsnittet vil vi starte med å ta for oss øvelser, ettersom våre informanter nevner
en del utfordringer knyttet til dette. Deretter vil vi drøfte erfaringsdeling, nettverks- og
relasjonsbygging. Øvelser kan være med på å skape relasjoner og knytte bånd mellom
mannskap som øver sammen, og disse to temaene er dermed naturlig å drøfte under
samme avsnitt.
Ifølge Løvik (2013) og Fimreite et al., (2014) er øving viktig for å kunne opprettholde
ferdigheter for å kunne takle de utfordringer en står overfor. Av nødetater kreves det
mye da de jobber i et yrke som er preget av stress, tidsnød, og usikkerhet. For å kunne
takle de ekstreme situasjonene som kan oppstå, er det nødvendig at de øver regelmessig
på det som kan vente dem ved en hendelse. Det er viktig at det ikke bare øves i egen
etat, men også med andre etater for å trene samhandling på tvers av sektorer. Dette vil
gjøre etatene best mulig forberedt når samarbeid kreves under en hendelse. Når det
kommer til beredskap og redningsarbeid, er det en utbredt oppfatning at hvert minutt
teller når det står om liv og død, enten det gjelder brann, helse, eller politioppdrag. Som
Fimreite et al., (2014) sier er øvelse også en viktig bidragsyter i forebygging, så vel som
beredskapsarbeid.
Det kommer frem av våre informanter at det er få samvirkeøvelser som blir
gjennomført. Dette momentet er svært viktig å belyse med tanke på å få til flere
samvirkeøvelser blant etatene. På spørsmål om hvor ofte de gjennomfører
samvirkeøvelser, forteller informantene det slik: «Det er ufattelig sjeldent. Én gang i
året» (A3), og «Rene samvirkeøvelser kan være fra null til fem i løpet av ett år» (B1).
Slik det fremstår, er det ikke ofte at samvirkeøvelser finner sted, og antall øvelser våre
informanter mener finner sted virker å variere fra uttalelse til uttalelse. Informanten vår
fra polititjenesten sier også at de skulle hatt flere øvelser sammen, for når de først har
hatt samvirkeøvelser er det bra (P1).
Informantene våre forteller videre at de ikke ser en utfordring i det å øve sammen, og at
de har nok å øve på, men at utfordringen heller ligger i det å møtes for å gjennomføre
øvelser (A1). Uttalelsen fra denne informanten blir også støttet av brannvesenet som
sier: «Det er bare det at vi må prøve å møtes mer, og øve mer i lag» (B2). En annen
informant fra brannvesenet er også enig i at det ikke er tilstrekkelig med
samvirkeøvelser i dag, og at de ikke har vært flinke nok til å møtes og øve sammen
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(B3). Den samme informanten nevner i tillegg at dette er noe som skal tas tak i gjennom
et opplegg for samvirkeøvelser som er under arbeid.
Slik det fremstår av uttalelsene til våre informanter, er det en samstemt enighet om at
det ikke er nok samvirkeøvelser som finner sted mellom etatene. Det virker ikke som
om det står på hverken vilje til å gjennomføre samvirkeøvelser, eller uenighet om hva
de skal øve på. Slik informant (A1), (B2), og (B3) trekker frem i sine uttalelser kan det
virke som om det rett og slett er utfordringer knyttet til det å samles fysisk til øvelser.
Det kan være mange faktorer som gjør at samvirkeøvelser kan være vanskelig å få til.
Vi vil nå gå gjennom hva funnene våre viser i forhold til dette.
Et aspekt som våre informanter nevner oftest er tid og ressurser. Dette samsvarer med
det Løvik (2013) sier om at tidsaspektet ofte spiller inn når det kommer til øvelse på
tvers av etatene. NOU (2001:31) påpeker også at mangel på ressurser kan spille inn, noe
som våre informanter også virket å være enige i: «Ja utfordringer er jo tid, sted og
personell. Det er jo det det går i» (A3), noe som også støttes av: «Tid og penger» (B3).
En annen informant fra brannvesenet er også enig i disse utsagnene, og ser også tid og
penger som en utfordring. Med en gang det er snakk om å bruke penger så blir det
vanskeligere å få til øvelse (B1). Informanten utdyper videre at det i tillegg er vanskelig
å få personell til å stille på fritiden, og at det er vanskelig å få samvirkeøvelser til å
passe inn i arbeidstiden. Informant (B2) stiller seg også enig i disse utsagnene og
påpeker at man vil øve, men det er som oftest økonomiske årsaker som ligger til grunn
for at øvelser ikke finner sted.
Det som muligens kan spille inn når det kommer til økonomi, er at etatene ikke har mer
ressurser en nødvendig for å opprettholde beredskapen, og derfor nedprioriterer
samvirkeøvelser. Som Drennan og McConnel (2007), (sitert av Fimreite et al., 2014, s.
147) påpeker er det usikkerhet rundt beredskapsarbeid, noe som gjør tilgangen på
ressurser vanskeligere. En annen grunn kan også være at øvelsene er ganske
tidkrevende, og kan være kostbare å gjennomføre. På en annen side kan det ha med
gjennomføringsviljen til ledelsen å gjøre av ulike årsaker. Det kan være for lav
prioritering av beredskapsarbeid, og generelt for lite fokus på samhandling med andre
relevante aktører. Skal en få til mer øvelser på tvers av etatene er det en fordel med
engasjerte medarbeidere, noe som våre funn tyder på. Samtlige informanter uttrykte en
holdning og et engasjement om at dette var noe de sterkt ønsket å få til, men ledelsen
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bør også være engasjert og tilrettelegge for denne typen øvelser. Det er også viktig at
både ledelsen og medarbeiderne ser verdien av øvelse, samt at det bør ligge en kultur for
øving i bunn.
En av våre informanter forteller: «Vi prøver å legge til rette for én øvelse i måneden,
hvor vi spør om dem kan komme og være i lag med oss» (B2), og en annen forteller at:
«Det øves mye individuelt» (A1). Som det framkommer her, øves det en del individuelt.
Dette tyder på at det er en øvelseskultur innad i etatene. Våre funn viser også at brann
og redningsetaten i Tromsø prøver å legge til rette for minst én øvelse i måneden, hvor
de inviterer andre til å være med. Meld. St. 21 (2012–2013) påpeker at brann- og
redningsetaten ofte er den største beredskapsressursen i de fleste kommuner, og en etat
med omfattende øvingsvirksomhet. Dette kan muligens forklare hvorfor brann- og
redningsetaten i Tromsø har en relativt høy øvelsesfrekvens.
Fimreite et al., (2014) sier at gjennom øvelse øker forståelsen for hvorfor ulykker skjer,
og på den måten blir motivasjonen større for å opprettholde høy beredskap. I tillegg blir
kunnskap og ferdigheter ansett som "ferskvare", og trenger kontinuerlig oppfriskning
for å holde det ved like (Filstad, 2010). Sett i lys av det, finner vi det merkverdig at
samvirkeøvelser blir gjennomført i så liten grad. Som nevnt tidligere kan det være
mange grunner til hvorfor det blir øvd så lite. Det kan også tenkes at lokalt samarbeid
og tilrettelegging blir stimulert i for liten grad av de som sitter med styringen.
Informanten fra brannvesenet ga en god beskrivelse på dette:
Vi har den der katastrofeøvelsen på våren med legestudentene. Alle er med og
det blir jo selvfølgelig avdekket en del. Det blir litt stort og det blir litt voldsomt.
Det blir litt mye video og skuespill. Den øvelsen er jo for legestudentene. Den er
verken for oss, politi, eller ambulanse. Vi er bare brikker i det her, så vi må være
gode skuespillere og se ut som vi gjør de rette tingene. Vi har ikke så mye igjen
for det der (B1).
Det som (B1) er innom med tilrettelegging av øvelsen, realisme, og selve utbyttet du
sitter igjen med, er noe som også vår informant fra politiet nevner:
Også synes jeg de tar litt for lang tid disse øvelsene. Det er ikke alltid
ressursbruken står til den nytten du får, og så er det ikke alltid reelt, for det er alt
for mye folk i forhold til det som er reelt i virkeligheten (P1).
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Når vi ser på hva informantene sier om at en øvelse ikke alltid er reell, kan dette
muligens også være en faktor til hvorfor samvirkeøvelser har liten prioritet blant
etatene. Dette samsvarer med det Løvik (2013) sier om at øvelser bør ha troverdighet og
være realistiske, at øvelsene burde være så lik som mulig en reell hendelse. Noe som
Løvik (2013) også trekker frem er at øvelser bør være tilpasset til hva, og hvem som
skal øve, slik at en får øvd hensiktsmessig. Når vi ser på det som informantene sier kan
det virke som at dette ikke alltid er tilfelle. Vi tolker det slik at problemet mest
sannsynlig ligger høyere opp i systemet enn det nivået vi har sett på. Mest tenkelig på
nivået hvor planleggingen av øvelser mellom etatene finner sted, men dette er noe vi
ikke vil gå videre inn på da vi ikke har noe grunnlag for å kunne drøfte det.
Noe som er sikkert er at gjennom øvelser og hendelser opparbeider mannskapet seg
erfaring, og en som har erfaring har lettere for å løse oppgaver og takle "ekstreme"
situasjoner enn en som ikke har erfaring, (Fimreite et al., 2014). Det er fordi en har
opparbeidet seg en kompetansebank som kan benyttes, og er det en kjent situasjon har
handlinger lettere for å gå automatisk.
En av dem vi intervjuet uttalte:
De høyeste lederne våre kunne kanskje ha snakket noe mer i lag. Blitt litt enig
om kanskje å kunne bruke noen penger på, og faktisk bli bedre på samarbeid. Bli
bedre på at det går mer hånd i hanske når en er ute. For det er jo raskere, og
flinkere og mer øvd folk er, jo fortere løser vi en situasjon når vi er ute på en
hendelse (B3).
Som informanten her sier at mer øvd en er jo raskere vil en kunne løse en situasjon,
samsvarer med det Eid og Johnsen (2006) sier om top-down prosesser. At en henter
frem tidligere erfaringer og kunnskap en har tilegnet seg gjennom øvelser og hendelser
og tar dette i bruk for å forstå situasjoner. Siden en kanskje ikke øver nok vil en
muligens i for liten grad ha muligheten til å øke sin kompetanse gjennom øvelser sett i
forhold til det å samhandle og trene på ting som kan være nyttig å bruke hvis en skal
løse en situasjon raskt under samhandling med andre etater, i tillegg til å utvikle egne
ferdigheter. Hvorfor informantene ser på det som en utfordring at de ikke får
gjennomført tilstrekkelig med samvirkeøvelser kan det være flere årsaker til. Det kan ha
med det som Eid og Johnsen (2006) nevner om stress og mestringsforventninger, der
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stress blir definert som uoverensstemmelser mellom belastninger og
mestringsforventning.
I utgangspunktet skulle en kunne tro at individer som jobber i høyrisikoyrker og yrker
med mye stress, ikke skulle la seg påvirke i stor grad da vi antar at dette er noe de trener
ofte på for å mestre. Det er likevel nærliggende å anta at lav øvelsesfrekvens blant
nødetatene imellom kan utsette mannskapet for unødvendig stress siden en kanskje ikke
får opparbeidet seg tilstrekkelig mestringsfølelse gjennom øvelser, samt muligheten til å
avdekke mangler. Det kan for eksempel være i forhold til utilstrekkelige ressurser. Både
på det menneskelige plan, og ressurser i form av utstyr, planverk og lignende. Alle
former for mikrobelastninger (Eid & Johnsen, 2006) som kan være med på å få et
individ stresset, og påvirke hvordan en utfører sin jobb, bør være noe som er i alle
etaters interesse å minimere, da dette er noe som også vil kunne være med og påvirke
hvordan etatene samarbeider i lag.
Sett i lys av dette kan en anta at samhandlingen hadde blitt bedre mellom etatene hvis
øvelsesfrekvensen hadde vært hyppigere, siden mannskapet da ville fått mer og bedre
kjennskap til hverandres tenkemåte, styrker og svakheter. En ville også hatt mulighet til
å praktisere i lag, samt opparbeidet seg tilstrekkelig erfaring og kompetanse, noe som
ville gjøre at man føler seg trygg og vil kunne yte bedre (Eid & Johnsen, 2006) og
(Filstad, 2010). I tillegg tolker vi det slik at en her utover det å få bedre innsikt i
hverandres arbeidsmetoder og arbeidsmønster, også kunne hatt muligheten til å bryte
ned eventuelle fordommer, og opparbeidet mer respekt seg i mellom, noe som er
særdeles viktig når en skal løse noe på en effektiv måte.
På et slikt grunnlag ville kanskje mannskapene være mer kompetente til å løse en
situasjon mer effektivt, da beredskap handler om å utnytte og effektivere ressurser og
redningsinnsatsen mest mulig. Det kan også tenkes at med mer øvelse ville de fått mer
bevissthet rundt ulike scenarioer som kan oppstå (Løvik, 2013). Eid og Johnsen (2006)
sier at mannskap som opplever ting sammen vil bli mer sammensveiset og bedre rustet
for og løse situasjoner.
Hovedvekten av våre funn tyder på at de aller fleste ønsker mer samvirkeøvelser. Da vi
har valgt å kun se på det taktiske nivået, vet vi ikke synet til de på nivåene over, altså
operativt og strategisk. Det kommer frem fra informantene at man rett og slett møtes for
sjeldent, og ikke øver nok i lag (A1),(B2). Informanten fra ambulansen forteller: «Ofte
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når det øves individuelt så kunne de bare uformelt ha invitert en annen nødetat hvis det
hadde vært tid og mulighet til det. En har for lite krav og for lite øvingstid» (A1).
Slik informant (A1) sier, virker det som det er ett ønske om at etatene skal kunne ringe
hverandre når en etat øver individuelt og invitere de andre, men denne kontakten virker
å være dårlig. Denne mangelen på god kontakt mellom etatene og lav møtefrekvens er
noe som (A1) og (B2) tidligere har uttalt. I dette utsagnet nevner (A1) også krav, og at
en har for lite av det og for liten øvingstid. Når vi snakker om krav blir dette også delt
av informant fra ambulansetjenesten som stiller seg positivt til det og sier: «Alt som er
et krav er i utgangspunktet bra, for det må gjøres» (A2). Informanten forteller videre at
om det bare er et ønske om å få til flere øvelser eller få til ting, så kan de (informanten
sikter her til ledelsen) spare penger på å unnlate å gjøre det, siden det bare er et ønske
og ikke et krav (A2).
Det kommer også frem at det er ønske om flere strukturerte øvelser blant etatene (B1).
Dette ønsket om flere strukturerte øvelser er noe som blir delt av de aller fleste av våre
informanter, men som viser seg vanskelig å få til. Når vi ser på det Løvik (2013) sier om
å planlegge i god tid slik at en kan innrette seg etter øvelsestidspunktet slik at øvelsene
ikke kommer som en overraskelse på etatene og en får gjennomført disse, må likevel
denne planleggingen ses i lys av at det er etater som er i beredskap 24 timer i døgnet
året rundt. Funnene våre viser at det å få mannskap til å stille på fritiden er vanskelig,
for da begynner det å koste mye penger.
Når det kommer til ønsket om at det skal være fastsatte krav til øvelse, er meningene
mere delt. Det blir påpekt av noen av informantene at denne mangelen på
samvirkeøvelser kunne ha blitt løst gjennom krav fra det offentlige til fastsatte
samvirkeøvelser, men det er ikke en enighet rundt dette. Redselen for å kunne miste
sertifiseringen hvis de av en eller annen grunn ikke skulle ha muligheten til å
gjennomføre øvelsen til den fastsatte tiden, og lite fleksibilitet til selv å bestemme når
øvelser skal finne sted, blir trukket frem som ett motargument til dette (B3).
Informantene kommer med interessante argumenter til både for og imot fastsatte krav til
samvirkeøvelser. Det er mulig at om det hadde vært et krav så ville de aller fleste
gjennomført disse samvirkeøvelsene, men det er ingen en garanti for at samvirket ville
blitt bedre. Dette er kanskje på grunn av at de da ville følt at det bare er en annen
arbeidsoppgave som må gjennomføres for å beholde for eksempel sertifiseringen, og
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ikke lagt like mye vekt på selve øvelsen og den påfølgende evalueringen, noe som igjen
kunne tenkes å lede til et dårlig utbytte av øvelsen.
Hvis vi ser på det totale bildet av det informantene sier, så tolker vi det dit at det er et
lite tilfredsstillende arbeid som blir gjort når det kommer til samvirkeøvelser ideelt sett.
Men det er også viktig å påpeke at funnene våre viser at det gjøres mye bra i nødetatene
når det kommer til øvelse generelt, og at det virker som om det blir gjort et betydelig og
godt arbeid, da det kom frem under intervjuene at de øver mye i egen etat. Informantene
påpeker også at de gjennomfører debrifing etter øvelser og hendelser. Det tyder på at de
har forståelse for betydningen av å øve, noe som er meget bra, samt at de ikke tror at det
automatisk skjer læring ved øvelser. Dette er noe som virker å fungere bra og burde
være god læring for etatene, og som ikke fremstår som en utfordring. Hva nøkkelen til
forbedring kan være er ikke godt å si, for her er det mange parametere og hensyn å ta.
Det kan tyde på at det ikke er samsvar mellom ansvarsområde og ressurser, og om dette
er premissbærende er det svært uheldig. Uansett er det er rimelig å si at for å oppnå en
forbedring av samvirke etatene imellom, så er samvirkeøvelse en nødvendighet.
Hvorfor det i så utstrakt grad er mangel på prioritering i forhold til øvelser mellom
etatene, kan vi ikke si med sikkerhet. Det kan være som informantene nevner, tid og
resurser, og i praksis konkurrerer muligens øvelser med de daglige utfordringene. Det er
mulig at etatene heller vil bruke pengene på å skape gode resultater for sin egen etat,
samt at dette arbeidet med samvirkeøvelser kan bli vanskeliggjort med liten tildeling av
ressurser på dette området. En kan videre si med sikkerhet at ved å nedprioritere øvelser
går en glipp av verdifull læring. Ikke bare for egen etat, men en ødelegger på sett og vis
for andres mulighet for læring. Her kan det også tenkes, som nevnt tidligere, at det
ligger på et høyere nivå. At en kanskje må gå i seg selv både organisatorisk og på
ledelsesnivå for og få til en hyppigere øvelsesfrekvens som tilfredsstiller ikke bare
etatene, men også samvirkeprinsippet som stiller krav til at etatene har et selvstendig
ansvar og legge til rette for et godt samvirke. Til syvende og sist handler det om
prioriteringer.
Hvorfor det ikke er et krav til samvirkeøvelser pr i dag er det muligens flere grunner til.
I denne studien har vi ikke vektlagt å undersøke dette spørsmålet, men for videre
forskning kunne det vært meget interessant og tatt tak i å prøve å se på hvorfor det ikke
er fastsatt noen formelle krav av myndighetene til det, utover samvirkeprinsippet. Vi har
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likevel gjort oss opp noen tanker om dette, som informanten sier, så kan en spare penger
på alt som ikke gjøres. Det er muligens en kombinasjon av at myndighetene som tildeler
ressurser ser på dette som en stor ekstrakostnad som de ikke ønsker å ta, samtidig som
etatene har for lav prioritering og fokus på samvirkeøvelser, og ikke presser på for å få
gjennomslag for at det skal bli et krav. Hvis det er slik at myndighetene ønsker flere
samvirkeøvelser, vil muligens regulering gjennom loven være en god måte å tvinge
gjennom et slikt ønske på.
For at myndighetene skal fastsette dette som et lovpliktig krav, er det mulig at de som
sitter med makten må ha større innsikt i hva beredskapsarbeid handler om. Skal etatene
gjennomføre det lovpålagte kravet må også bevilgningene øke i takt, samt at en
muligens må øremerke bevilgningene som blir foretatt. Siden historien generelt viser at
det som ikke er øremerket ofte blir brukt på helt andre plasser enn det er ment for.
Det kom også frem under studien at det var ønskelig med mer nettverksbygging, men
det var bred enighet blant informantene om at dette var en stor utfordring og få til. Noen
mente til og med at det var en mangelvare i Tromsø. Nettverksbygging der en skaper
relasjoner, utveksler erfaringer og kompetanse, kan skje gjennom for eksempel øvelser,
kurs, fora og seminarer. Larsen og Skovbo (2002) argumenterer med at for å oppnå mest
effektiv læring på arbeidsplassen er når man kobler sammen uformell og formell
læringsarenaer (Sitert av Filstad 2010, s. 135), så med tanke på det er det viktig at disse
arenaene er på plass.
Når det kommer til statusen på nettverksbygging og erfaringsdeling mellom nødetatene
i Tromsø, kommer det frem som en kultur som er manglende eller er lite til stede i
Tromsø,(A3). Det som går igjen for å beskrive statusen på nettverksbyggingen er at det
er fryktelig lite av det, og at det er for dårlig, (A1),(A3), (B2),(P1). En informant sier at
folk er jo positive til at de skal møtes, og når de først møtes på disse arenaene synes det
å være bra for deltagerne. Informanten uttalte også at de var en slags hallelujastemning
etter disse sammenkomstene (A2).
Det har vært forsøkt med møteplass for nettverksbygging og erfaringsdeling, og det er
noe som en skulle ha hatt, men det kommer bestandig tilbake til det med tid og
prioriteringer (P1). Dette som informanten fra politiet nevner med ressurser, blir også
nevn av informant fra brannvesenet som sier: «Økonomien tilsier ikke at vi skal ha møte
for da koster det penger»(B2), og trekker videre frem det faktum at siden de ikke har en
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vanlig ni til fire jobb, og det er forskjellige vaktlag på jobb til forskjellige tider, ville en
være nødt til å hente inn de andre personene fra vaktlagene som har fri for at de skal
kunne få bli med på møtet.
Vår informant (B1) støtter også det som er tidligere sagt at arenaer for
nettverksbyggingen i Tromsø ikke er tilstrekkelig, men viser også til andre steder hvor
de har dette og hvilke positive ting det fører med seg:
Andre byer har det og det, gjør jo at de kjenner hverandre. Det viser seg at i
større byer, ikke bare i større byer, men mange plasser har de ett eget
øvelsesutvalg, tverrfaglig, hvor de møter og øver i lag og blir kjent, og det
eksistere ikke her i Tromsø. Derfor kan vi bare egentlig møtes i forbindelse med
øvelse og aksjoner og ulykker. Det kan bli litt magert. Jeg tror som sagt at hadde
vi hatt en felles øvelseskomité eller plattform, møtt folk som jobbet operativ og
møtt hverandre face to face, og spurt hva de vil øve på, og sagt hva vi vil øve på
og sydd sammen noe. Det trenger ikke være så stort, og det trenger ikke være
hver dag, men vi begynner der. Det savner jeg (B1).
Ser vi på det som våre informanter har sagt om nettverksbyggingen, eller mangelen på
sådan opp mot Von Krog et al.(2000), (sitert av Filstad 2010, s. 111) som sier at
kunnskapsdeling og kompetanseutvikling er avgjørende for at organisasjoner skal kunne
videreutvikle seg, vil en kunne anta at med et mer felles tilrettelagt tilbud for
erfaringsdeling vil den enkelte medarbeider på noen områder få muligheten til å kunne
tilegne seg ny og oppdatert kunnskap. I tillegg kunne de hatt bedre mulighet til å
vedlikeholde kompetansen, samt at de kunne delt av sin egen erfaring og kunnskap de
allerede har. På den måten kunne de utviklet både seg selv og sin organisasjon, noe som
igjen vil føre til at samvirke med de andre nødetatene vil bli bedre. Dette er i tråd med
det DSB sier om at møteplasser for erfaringsdeling vil være med å styrke samvirke.
DSB anbefaler også at det etableres slike felles møteplasser på de steder som ikke har
det.
Det kom videre frem at personlig kjennskap til hverandre ville være med og styrke
samvirke mellom nødetatene og danne grunnlag for bedre samhandling. Dette
samsvarer med det Eid og Johnsen (2006) sier om team, da vi definerer nødetatene som
et felles team når de skal samvirke under hendelser og situasjoner.
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Det at man forteller om hverandres forventninger, at man er ute og selger seg
selv, at man får mer personkunnskap om hverandre, vi er ikke en så stor by. At
vi er flinkere å møtes, for da vil sluttresultatet bli bedre på hendelser (P1).
Det som (P1) her sier om at personkunnskap til hverandre er viktig blir også delt av
informant fra ambulansetjenesten som videre sier:
Ja det er et ønske, men det er nok ikke alle som ønsker det, men som jeg sier når
vi først får det til, derfor håper vi å bygge opp en god kultur med å begynne helt
ned på gulvet og bare møtes å bli kjent med ansikt. Det har vi sett at det og bare
møtes å se ett kjent ansikt, når du kommer ut og det koker og ser kjente ansikt,
så føler du at stressnivået synker og du føler deg trygg. Bare at du vet hvem det
er gjør at samarbeidet fungerer bedre (A2).
Hvis vi legger uttalelsene til (P1) og (A2) til grunn, kan vi koble det Eid og Johnsen
(2006) uttaler når det kommer til kjennetegn ved et godt team. Det er at de har en felles
forståelse av roller, samt begrensninger og muligheter, vil kunne, som informantene
påpeker, gjøre at sluttresultatet ville blitt bedre. Videre sier Eid og Johnsen (2006) at
teamet både kan inspirere og samtidig bryte hverandre ned. Det som blir avgjørende er
hvor god teamsammensetningen er. Det at de har kjennskap til hverandre kan bidra til at
de spiller hverandre god, slik at de fokuserer på de riktige tingene for og nå et felles
mål, samt at det kan bidra til å oppnå et mer effektivt samvirke og muligens ta raskere
og mer riktig beslutninger under en hendelse.
For å være best mulig rustet hvis det skulle oppstå en situasjon som krever samhandling
fra brann, politi og ambulanse er det nødvendig å øve på det som kan komme. Dette
samsvarer med både Løvik (2010) og Fimreite et al.,(2014) som sier at øving er viktig
for å kunne opprettholde ferdigheter for dermed og takle de utfordringer en står overfor.
En kan muligens se på det å delta på arenaer som er tilrettelagt for nettverksbygging og
erfaringsdeling som en form for øving, da en blir vant til å omgås de en skal samarbeide
med.
Det kom også fram av funnene våre at noen av informantene fra ulike etater mente at de
kunne bli flinkere til og ta kontakt med hverandre, og de så på det som en utfordring at
de ikke kjenner hverandre godt. De ga uttrykk for at de ønsket en bedre og mer
personlig kjennskap til hverandre:
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Vi kunne ha hatt mer kjennskap til hverandre. I alle fall vi som er innsatsledere
burde ha reist rundt og snakket med det her med innsatsledelse. Hva vi forventer
av hver enkelt for eksempel. Vi burde ha solgt oss mye bedre, og vi burde ha
reist rundt og pratet med samarbeidspartnerne våre. Jeg prøver av og til som
innsatsleder å dra rundt til brannstasjonen og bare si hei og hilse på, men en
skulle ha gjort det mye mer. En skulle ha hatt det slik at når en kommer på jobb
så drar en uansett en runde innom brann og helse og sier hei. Det har mye og si
tror jeg, så det skulle en ha vært mye flinkere til (P1).
Det som informanten fra politiet nevner her om at en burde ha hatt en bedre kontakt
med hverandre kommer også frem i uttalelsen til (B2).
Det hadde vært mye bedre hadde vi øvd mer i lag, blitt mer kjent med hverandre,
hvordan jobber du og sånne ting. Bare det å så kunne ha tatt telefonen om
morgenen når en kommer på jobb og ringt til innsatsleder politi og leder helse.
Da hadde en dannet seg ett bilde av hvem en ville møte på skadestedet (B2).
Informanten ble spurt om hva som er til hinder for å ta den telefon til de andre etatene?
Nei det er vel ingenting, men vi har ikke fått de rutinene inn i hendene til å gjøre
det, men det er ikke noe som hindrer det, og det koster ingenting å gjøre det. Det
er bare det at, ja, vi har aldri gjort det (B2).
Utfordringen vil være å få på plass arenaer hvor etatene kan møtes, og da hadde
muligens terskelen for og ta den runden eller telefonen blitt lavere. Over tid kunne en
bygget opp en kultur for dette, og det ville nok vært positivt for samvirke. Som
informant (B2) sier kunne en dannet seg et bilde av hvem en ville møte på et skadested.
Hvis vi ser på hva Eid og Johnsen (2006) sier om top-down-prosesser som går det ut på
at en bruker erfaringer for å forutse hendelser basert på tidligere erfaringer, altså en
greier og danne seg ett bilde av situasjonen. Hvis vi ser det i sammenheng med det som
informanten sier, kan vi anta at samvirke ville blitt bedre siden de da ville ha visst hvem
de skulle samarbeidet med, både på grunn av kjent ansikt og/eller hvis de hadde
samhandlet før. Da kunne en ha laget seg en mental modell om hvordan samarbeidet
kan bli under en hendelse.
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En annen årsak kan være det Reason (1997) sier om systemfeil når det kommer til
kommunikasjon. Systemfeil handler om at en ikke har de nødvendige kanaler for
kommunikasjon, eller at de blir sjeldent brukt. Som informanten sier er det ingenting
som er til hinder for det, og vi tolker det dit at det er en mulighet for at det ikke finnes
formelle kanaler som gjør at terskelen blir lavere for å ta kontakt.
Informantene kunne også fortelle at de holder på å få i gang et samarbeid på tvers av
etatene, men som informantene sier i empirien har det ikke kommet skikkelig i gang
ennå. Under intervjuene fikk vi inntrykk av at det gikk litt tregt. Det "nye" samarbeidet
går ut på at de skal bli bedre kjent på bilene til hverandre, de skal kunne vite hvor en
finner utstyr og hvordan ting fungerer. Informantene fortalte at dette var på grunn av at
de bedre kunne bistå de andre etatene hvis det er nødvendig: Det har vært særdeles
dårlig, men det er jo også en av de tingene som står på agendaen nå med det nye
samarbeidet som vi prøver å få til» (B3). (B2) i likhet med (B3), sier også at det ikke
har vært tilstrekkelig til nå, og derfor skal dette "nye" samarbeidet iverksettes. Det
samme sier også (P1), men understreker at det ikke er igangsatt ennå.

Oppsummering
Hvis vi ser på hva vi har gjennomgått i øvelse og erfaringsdelen. Viser funnene at
nødetatene ser på det som en utfordring at de ikke får gjennomført tilstrekkelig med
samvirkeøvelser, samt at de samles for lite på arenaer som er tilrettelagt for
erfaringsdeling, nettverks – og relasjonsbygging. Det kom også fram at manglende krav
til øvelse fremstår som en utfordring, men her var meningen delte. Det siste funnet som
er drøftet i kapitlet omhandler at informantene er for dårlig til å ta kontakt med
hverandre i det daglige, og ser på det som en utfordring at de har for lite kjennskap til
hverandre.
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5

Konklusjon

Oppgaven vår har hatt som mål å svare på følgende problemstilling:
Hva opplever nødetatene i Tromsø som utfordringer for samvirke, og hvordan kan det
påvirke samvirket?
Funnene vi har identifisert viser at det er flere utfordringer for samvirke mellom
nødetatene i Tromsø, og at disse utfordringene kan føre med seg et mangfold av mulige
påvirkninger. Vi har identifisert følgende fire hovedområder hvor etatene opplever
utfordringer, og hvor de mulige påvirkningene kan gjøre seg gjeldene: trippelvarsling
og varsling, redningskanal 5, skadested og opprettelse av kommandoplass, og øvelse og
erfaringsdeling.
Funnene viser at det er en utfordring at trippelvarslingen mellom etatene tar for lang tid.
Dette er noe som kan gi økt stress og mikrobelastninger, da det kan lede til at etater må
vente på hverandre og ikke får startet sitt arbeid.
Tolkningen til operatøren på fagsentralene virker som en utfordring fordi en både må
gjøre tolkninger i henhold til taushetsplikten om politiet skal varsles, men også om det
er behov for at alle tre etatene rykker ut. Selve tolkningen virker som en utfordring da
politiet blir varslet sent i noen tilfeller, samt at enkelte etater ikke blir varslet da
operatørens tolkning ikke er korrekt. Etatene kan måtte vente på bistand før de kan
aksjonere, og dette kan føre til at de er nødt til å endre den opprinnelige
handlingsplanen, noe som igjen øker muligheten for økt belasting og stress for
personellet.
Når det kommer til funnet mottaksfeil, altså varsling gjennom fagsentraler,
fremkommer det også som en utfordring, da feiltolkning av bistandsmeldinger kan finne
sted. Dette siden meldingen må gjennom flere ledd, og derfor kan ha endret innhold når
den endelig kommer frem til sluttpunktet. Dette er noe som kan påvirke i alvorlig grad,
da det kan gå ut over sikkerheten til de involverte. Funnet trenger en bredere
undersøkelse, da det bare var én av våre informanter som fortalte om denne
opplevelsen, og det er derfor vanskelig å konkret kunne si at det vil være en utfordring
for samvirke. Det som derimot kan tenkes, er at det kan være et mer utbredt problem
enn empirien vår skulle tilsi, siden en kan anta at nødetatene ofte kommuniserer på
denne måten.
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Redningskanal 5 med sin utilstrekkelige dekningsgrad er en klar utfordring for
samvirke, og kan påvirke i den grad at viktig kommunikasjon blir hindret. Dette kan
videre føre til mikrobelastninger, økt stress og usikkerhet, samt lede til dårligere
koordinering og planlegging. Innenfor bruken av redningskanalen fremstår også
regelbrudd som en utfordring, både når det gjelder det at ikke alle slår på kanalen ved
utrykning, men også brudd på sambandsdisiplin og prosedyrer ved at kanalen blir
unødig opptatt med irrelevant løsprat. Dette kan hindre informasjon i å bli formidlet og
informasjon kan gå tapt, samt at informasjonsgrunnlaget kan bli dårligere, og dermed
føre til mindre egnede beslutninger. Det vil igjen kunne øke belastningen på
innsatspersonellet. Det som til slutt framkommer som en utfordring ved
redningskanalen, er at en ikke har mulighet til å lytte til egen fagkanal og
redningskanalen samtidig, noe som igjen gir muligheten for informasjonstap.
Innenfor skadested og opprettelse av kommandoplass (KO) er det flere utfordringer som
viser seg. Hovedutfordringen som kommer frem, er at en sjeldent setter KO på et
skadested. Noe av bakgrunnen for dette kan være dårlig bekjentskap, siden en ikke
kjenner personen en skal samhandle med på forhånd, og dermed ikke gjenkjenner
personen på et hendelsessted. Andre utfordringer som kom frem, var at det er vanskelig
å få tak i lederne, og at lederne ikke trekker seg ut for å lytte til redningskanalen. Det
blir også nevnt mangelfull markering av hvem som er leder, samt for mange personer
merket med lederfunksjon, noe som kan være en utfordring ved at det kan skape
forvirring og vanskeliggjøre kontakt med de rette personene. Får en ikke snakket med
de andre lederne og avklart viktige spørsmål, kan det gi dårligere oversikt over
situasjonen, samt lede til økt usikkerhet, stress og overbelastning, i tillegg til at
kvaliteten på beslutningene vil kunne bli påvirket.
Til slutt kan det at ambulansen ikke har fastsatt operativ leder helse fungere som en
utfordring i KO, da det ikke er sikkert at personen er egnet til rollen han/hun får, eller
påtar seg. Er ikke personen egnet, kan det gi økt stressopplevelse, usikkerhet og
belastning for personen, noe som igjen kan påvirke evnen til informasjonsbehandling og
problemløsning. Dette kan også lede til at informasjon ikke blir formidlet, og det kan
være svært uheldig for samarbeidet i KO.
I det siste hovedområdet, øvelse og erfaringsdeling, kommer det frem at lite
samvirkeøvelser mellom etatene er en stor utfordring. Det at det er så få
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samvirkeøvelser mellom etatene, vil kunne påvirke i den grad at muligheten for erfaring
og kompetanseøkning er lav. Andre påvirkninger kan være dårligere mulighet for
opprettholdelse av eksisterende nivå, samt mindre mulighet for å avdekke feil og
mangler. Videre vil mannskapet få dårligere muligheter for læring, og dårligere
muligheter til å bygge opp mestringsfølelse og robusthet mot stress, i tillegg til at
dårligere samhandling med de andre nødetatene også er mulige konsekvenser. En vil
ved manglende samvirkeøvelser i mindre grad kunne øke sin bevissthet rundt mulige
scenarioer som kan inntreffe ute i innsats. Lav øvelsesfrekvens gir mannskapet mindre
mulighet til å lære hverandres styrker/svakheter og arbeidsmetoder å kjenne, og sjansen
for å bli mer sammensveiset minker.
Lite krav til øvelser ble trukket frem av informantene, men det var delte meninger om
dette er en utfordring. Siden uttalelsene varierer noe, er det vanskelig å trekke noen
konklusjoner basert på funnene, men lite krav til øvelse kan påvirke i den grad at få
øvelser blir gjennomført.
Det som derimot fremsto som en av utfordringene, var lite erfaringsdeling, relasjons- og
nettverksbygging, noe som informantene mente var en mangelvare i Tromsø. Mangelen
på dette vil kunne gi mindre mulighet til å tilegne seg oppdatert kunnskap, og dele
erfaringer og kompetanse. I tillegg vil dette gi dårligere personlig kjennskap til
hverandre, og forståelse av hverandres roller, begrensinger og muligheter.
Noe som kan ligge til grunn for de funnene vi har identifisert under hovedområdet
øvelse og erfaringsdeling, er utfordringer med for lite tid og ressurser.
Som det framkommer av funnene våre, er det stor spredning i utfordringene. De finnes i
alle deler av nødetatenes hverdag. Helt fra første varsling finner sted, til en er i arbeid på
skadestedet, og til arenaer for øvelse, erfaringsdeling, og nettverks- og
relasjonsbygging. Det er mye som fungerer bra blant etatene. Funnene viser for
eksempel når det kommer til øvelser, øves det mye individuelt, noe som er meget bra.
En annen ting som er positivt, er at det virker som at samtlige av dem vi intervjuet
hadde stor tillit til de andre etatene, både til mannskap og ledere. Informantene virket
både engasjerte og positive til å få bedringer på plass, noe som vil gjøre det lettere å
forbedre noen av de funnene som er avdekket.
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Etter arbeidet med denne oppgaven sitter vi igjen med inntrykk av at når det kommer til
samvirke mellom nødetatene, har de en del utfordringer de står ovenfor som påvirker
samvirke i negativ grad. Vi sitter også med inntrykk av at nøkkelen til å løse disse
utfordringene virker å ligge på et annet og høyere nivå, men det er vanskelig å trekke
noen klare konklusjoner. Hvis våre betraktninger er riktige, vil det være interessant og
gjøre en studie på et høyere nivå. Det vil også være interessant å gjennomføre studien
på nytt, etter at nødnettet og samarbeidet som etatene prøver å få på plass har blitt
implementert.
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7

Vedleggs oversikt

7.1 Vedlegg 1. Innledende intervjuguide


Hvem er vi?



Hva skal vi gjennomgå?



Kan vi bruke diktafon/båndopptaker?

Blir ikke tatt opp på bånd


Informantens bakgrunn?



Utdannelse?



Yrkeserfaring?



Prate løst om vår oppgave/temaet?



Hvor lang tid har informanten til vårt intervju?

Generelt
 Kan du beskrive en situasjon hvor alle tre etatene er involvert? Utdyp gjerne.
(hvordan opplevde du samarbeidet)


Hvilke rolle har du under en aksjon? Føler du at du har nok erfaring og
opplæring til å kunne fylle rollen du innehar?

 Er det lover og regler som kan være til hinder for samarbeidet mellom etatene?
Kommunikasjon & Varsling


Når det er behov for samarbeid med de andre etatene, hvem er det som tar
kontakt og hvordan varsles det?



Opplever du utfordringer med tanke på varslingsrutiner? Hvis så hvilke?



Hvordan kommuniseres det mellom de tre etatene under en situasjon? Fungerer
det optimalt? Utfordringer?



Er det god toveiskommunikasjon mellom etatene? (koding, dekoding)



Er det tekniske utfordringer under kommunikasjonen med de andre etatene?



Er det utfordringer i informasjon delingen mellom etatene? (Øvelse, daglige,
aksjoner)
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Hvordan føler du at kommunikasjonen med de andre etatene fungerer?
Tungvint/lettvint, hvorfor?



Opplever du at informasjonsmengden kan bli overveldende under samarbeid
med de andre etatene? I så fall hvorfor?



Hender det at dere holder tilbake informasjon ovenfor de andre etatene som kan
påvirke samvirke? I så fall hvilken og hvorfor? Taushetsplikt, tillit.



Har du noen andre tanker og meninger når det kommer til kommunikasjon og
varsling?

Arbeidsmetoder og begreper


Oppstår det utfordringer i forhold til arbeidsmetoder når etatene skal
samarbeide?



Er det utfordringer i forhold til forskjellige begrepsapparat?



Oppstår det utfordringer med tanke på de ulike tilnærmingene etatene har til en
situasjon?



Opplever du/ oppfatter du utfordringer når det kommer til beslutningstaking
mellom etatene? På hvilken måte?

Hierarki & Kultur


Opplever du kulturforskjeller mellom etatene? Hvis ja, hvordan påvirker dette
samarbeidet?



Har du opplevd eller opplever du at hierarki påvirker samarbeidet?



Er det lett å si ifra til leder visst man er uenig? I så fall hvorfor? (fryktkultur)



Hvordan er din tillit til lederen? Opplever du at lederen har tillit fra de andre?



Opplever du at deres etat har tillit til de andre etatene eller kan det oppstå
tillitsproblemer? (i forhold til jobben som blir utført og samarbeidet dere i
mellom.)



Opplever du utfordringer tilknyttet leder stilen til lederen for de andre etatene
under en aksjon/situasjon?

Samarbeid og organisering
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Opplever du noen utfordringer knyttet til organiseringen når alle tre etatene må
rykke ut samtidig? Og hvilke er disse? (når det skal varsles?) (Hvem og hvor
mange skal rykke ut?) (Interesse konflikt?)



Opplever du at det er ressursutfordringer ved samarbeid med de andre etatene?
Herunder tekniske, utstyrsmessige og personellmessige? (eks, øvelse med for
lite bemanning?) (Lite utstyr/gammelt utstyr? Har ikke den rette kompetansen
tilgjengelig?).



Hvordan opplever du at samarbeidet mellom lederne mellom etatene fungerer
som for eksempel under en øvelse, i en situasjon/aksjon etc.?



Opplever du at det er andre utfordringer når det kommer til ditt arbeid i
samarbeid med de andre etatene

Øvelser og erfaringsdeling


Hvor ofte øver dere med de andre to etatene? Samvirke øvelser



Føler du at det er tilstrekkelig?



Er det utfordringer når det kommer til å øve sammen med de to andre etatene? I
så fall hvilke?



Er det utfordringer i hva som skal øves? Hvilke?



Hva gjør dere etter øvelsen er ferdig? Evaluering/debrifing?



Hvordan oppleves samarbeidet mellom etatene? (samarbeidsvilje,
erfaringsdeling gjennom kurs/seminarer, nettverksbygging/relasjonsbygging)

Persepsjon


Er det utfordringer mellom etatene når det kommer til å ha et felles
situasjonsbilde av en situasjon?



Er det utfordringer med å formidle til de andre etatene hvilke risiko du oppfatter
under en situasjon? hvorfor? (lite erfaring, leder stil, redd for å dumme seg ut)



Hender det at en etat overprøver situasjonsvurderingen til en annen etat under
samvirke? Hvilke utfordringer er tilknyttet det?



Har du noen andre tanker rundt samvirket med de andre etatene som du vil
dele med oss?
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7.2 Vedlegg 2. Informasjon til informantene
Informasjon til informantene vedrørende bacheloroppgave i samfunnssikkerhet &
miljø ved Universitetet i Tromsø.
Vi er to studenter som studerer samfunnssikkerhet & miljø ved universitetet i Tromsø.
Vi skal nå i gang med en avsluttende bacheloroppgave hvor vi i oppgaven ønsker å se
på samarbeidet mellom politi, brann og ambulansetjenesten. Temaet vi ønsker å se
nærmere på er barrierer som kan påvirke samvirket mellom disse etatene.
Vi har valgt å benytte kvalitativ metode og i den forbindelse ønsker vi å intervjue ett
utvalgt av relevante personer fra disse tre etatene som kan være med på å belyse temaet
som vi ønsker å se på.
Ved å svare på spørsmålene vil det hjelpe oss med å få en bedre forståelse for hvordan
samarbeidet fungerer mellom etatene samt gi oss grunnlag for å kunne svare på
problemstillingen i vår oppgave.
Intervjuene vil vare inntil 1 time, hvor vi har laget forhåndsdefinerte spørsmål.
Intervjuet vil foregå som en samtale hvor vi vil prate rundt de temaene og spørsmålene
som vi tar opp.
Vi ønsker å bruke båndopptaker under intervjuene, dette for å få med all relevant
informasjon. Personalia vil ikke bli tatt opp på bånd og din identitet vil bli anonymisert i
vår oppgave. Opptakene vil bli slettet innen utgangen av 2015.
Intervjuet/samtalen tar vi gjerne på deres arbeidsplass visst dere har ett rom til
disposisjon.
Håper dere kan være behjelpelig i vårt arbeid.
Med vennlig hilsen
Mats Berglund.
Mobil: 95897848. Email: mbe078@post.uit.no
Tor-Sverre Engen Nordheim.
Mobil: 47343470. Email: tno023@post.uit.no
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7.3 Vedlegg 3. Samtykkeskjema

Samtykkeskjema
Bachelor studentene Mats Berglund & Tor-Sverre Engen Nordheim ønsker ditt
samtykke til og:


Gjennomføre ett intervju vinter/våren 2015.



Ta opp intervjuet på båndopptaker.



Analysere og bruke informasjonen i bacheloroppgaven, samt å kunne bruke sitat
fra intervjuet i oppgaveteksten.

Det er frivillig å delta i studien og man kan trekke seg så lenge studien pågår uten at du
må oppgi noen grunn.
Alle opplysningene blir behandlet konfidensielt og vi innhenter ingen
personopplysninger. Utdrag og sitater som kan bli brukt i oppgaveteksten blir
anonymisert.
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta

Signatur

Dato

Kontakt:
Mats Berglund.
Mobil: 95897848. Email: mbe078@post.uit.no
Tor-Sverre Engen Nordheim.
Mobil: 47343470. Email: tno023@post.uit.no
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