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Kort historikk

• Intensjonsavtale underskrevet i 2005

• Offisiell åpning våren 2010

• Operasjonell drift med erfaring 2010-2016



Geografisk operasjonsområde

110 - Brann

112 - Politi

113 - AMK



SAMLOK - gevinster
• Lokaliteter som bedrer samarbeid både ved små og store hendelser:

– Åpen dører – lavere terskel for samhandling under felleshendelser

– Stabsrom – samhandling ved større hendelser 

• Organisatorisk struktur:
– Ledere

– Fagutviklere

– Operasjonsledere / vaktledere

• Faste møtepunkter:
– Ledelse 

– Fagutviklere

– Operasjonsledere

– Ansatte



SAMLOK - gevinster
• Forberede / evaluere hendelser (hvor AMK tidligere ikke var involvert)

• Utvikle faget sammen

– Deling av prosedyrer 

– Deling av sertifiserings- og resertifiseringsprogram

• Adoptere hverandres arbeidsmetodikk

• Bedre samhandling ved felleshendelser – pga. økt forståelse for hverandres 

”operasjonsmønster”. 

• Følge opp i det daglige

• Øve i det små for å takle det store

• Profesjonalisering av nødmeldetjenesten



• 22. juli-kommisjonen

• HRS

• KOKOM

• Nasjonalt nødmeldingsprosjekt 

• Justisdepartementet

Flere har evaluert oss



Hva legger grunnlaget for 
bedret samhandlingskultur?

• Det begynner med ledelse….. Lederne i de ulike etatene må jobbe mot samme mål

• Forståelse av hverandres oppgaver, muligheter / begrensninger

• Felles fagdager for alle ansatte (taushetsplikt, kommunikasjon, farlig gods, Nødnett 

og trippelvarslings hendelser)

– Lydlogger

– Caser

– Diskusjoner

• Invitasjon til hverandres fagdager (PLIVO, Bomber og eksplosiver, HLR kurs)

• Lik forståelse av lovverk



Taushetsplikt



Politi Brann Helse

Felles samhandlingskultur

Planlegging

Innovasjon

Etterarbeid

Fagutvikling

Hendelser





Fra SAMLOK til Samvirke

• Prosjektet delt inn i tre:

– Utarbeide felles utspørrings og handlingsverktøy

– Ombygging

– Opplæring/praktisk trening – Implementering



Bombetrussel

Brann i bolig

PLIVO

Snøskred

Trafikkulykke

Ulykker i tunell

 

 

 

 

 

Handling 

NEI 
1. Etabler frie 

luftveier 
2. Fortsett 

utspørring og 
rådgivning ihht 
aktuelt 
oppslagskort i 
NMI. 

 

 

Startopplysninger 
1. Hvor er ulykken? (kommune, veinummer og sted)            
2. Hvilket telefonnummer ringer du fra?  

Brann 
1. Lekkasje? 
2. Oransje fareskilt? Nummer på skilt? (Over og under 

strek) 
3. Er kjøretøy på eller utenfor vei? 

 
 

”Samvirke i SAMLOK” 

Trafikkulykke  

   Felles avklaringer 
1. Er skadestedet sikret / er du i sikkerhet? 
2. Hvor mange kjøretøy / personer er involvert? 
3. Hvilke typer kjøretøy er involvert? (El bil/gassdrevet 

mm?) 
4. Farlig gods? Ja: Brannvesenet overtar samtalen for 

utspørring parallelt med rådgivning. 
5. Ryker det fra kjøretøyet? I så fall hvilken farge? 
6. Er alle våkne og våkne og kan snakke?  

 Varsling / vurder 
varsling av 

Trippelvarsling 
Varsle egne ressurser 
Talegrupper: 
1. På vei til hendelsen 
2. På stedet 
3. Tilbakemelding fra 

første enhet på 
stedet 

Landingssted for 
helikopter 
Avtal oppmøtested / 
adkomstvei 

 
 

Bergingsbil  
VTS 
Politihelikopter 

Lokal legevakt 
Helikopter 
Anestesilege 
Sykehus 
Annen AMK 

Ytterligere brann –
ressurser 
E- verk 
Kystverk 
Vannverk 
 
 
 

Råd til innringer 

 

1. Sikring av skadested:  
Gul vest, varselstrekant, skru av tenning, sette på nødblink.  

2. Egen bil som vern? Flytte eventuelle passasjerer over i annet kjøretøy hvis mulig. 
 

Dette gjøres av den etat som avslutter samtalen hvis allerede ikke avtalt tidligere i samtalen. 

 

Spørsmål 

Utkast februar 2016 
OPPHAVSRETT 
SAMLOK Drammen 

  JA 
7. Er det noen som sitter 

fastklemt? – Får du åpnet 
dørene? 

8. Hvor fort kan kjøretøyet (ene) 
ha kjørt? Fartsgrense på 
stedet? 

9. Rundvelt? Noen kastet ut av 
kjøretøy? 

 



Politi

Politi Brann HelseBrann





Trippelvarsling

Spart tid: 01:02 02:57 01:12

110 112 113

Før 02:11 03:44 02:25

Etter 01:09 00:47 01:13

00:00

00:28

00:57

01:26

01:55

02:24

02:52

03:21

03:50

04:19



Gevinster ved trippelvarsling

• Våre studier viser at politiet har spart 
nærmere 3 minutter ved trippelvarsling

• 110 og 113 har spart ca 1 minutt

• Dette er tid som pasienten vinner



Fremtidens system for håndtering av 
trippelvarslinger i Norge?



Drammensmodellen

Samlok Samvirke Samweb



SAMWEB

• Det innovative:

Kun ved trippelvarslinger i Norge benytte et felles 

elektronisk system for håndtering av nødmeldinger



Effektmål

• Kvalitet – raskere responstid

• Riktigere ressursbruk (handling)

• Lik respons ved hendelser som involverer alle etater

• Bedre dokumentasjon ved operasjonssentralene ved 
hendelser som involverer alle nødetatene

• Bedre styringsdata ved operasjonssentralene



Lovverk

• Dagens regelverk ingen utfordring

• Helse har Registeransvar

• I denne fasen av hendelser går liv og helse foran 
politiets etterretnings/etterforskningskrav



SAMLOK – GEVINST FOR PUBLIKUM


