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Nødnett i Sykehus – radioterminaler som
kommunikasjons verktøy
Nødnett i Sykehus er tatt i bruk i noen sykehus for
kommunikasjon i beredskap og daglig bruk. St. Olavs
hospital har benyttet denne løsningen med god erfaring
spesielt for varsling av interne ressurser i flere år.
Sykehusene har blitt bedt om plan for å utøke
kapasiteten på grunn av Covid-19 smittede som trenger
innleggelse og intensiv behandling, med dette øker
behovet for enkel kommunikasjon. Nødnett bidrar til at
helsepersonell i sykehus kan kommunisere sikkert og
effektivt.
En radioterminal er enkel å betjene selv med bruk av
smitteverns utstyr. Bruk av talegrupper i aktuelle
situasjoner, legger til rette for forsterket samhandling
mellom interne ressurser, akuttmottak, ambulanse og
AMK.
Nødnett som kommunikasjonsbærer hjelper brukerne til
å følge opp pasientbehandlingen, samt muliggjør
effektiv kommunikasjon innad i behandlingsteamene,
uavhengig av hvor i sykehuset de befinner seg.
Radioterminalen har enkel betjening med stor «Push to
Talk» knapp for gruppe samtaler. Kommunikasjon er
avhengig av nødnettdekning. De fleste sykehus har
naturlig Nødnettdekning innendørs. Dette bør
kartlegges.

GEVINSTER:
• Radioterminalene kan være inne i
smitteområdet og kommunikasjon kan dermed
skje uten at personell forlater smitteområdet
• Bedre og mer effektiv utnyttelse av
helsepersonell
• Tidskritisk informasjon kommer hurtig frem.
• Mulighet for betydelig lettere internkommunikasjon ved bruk av
gruppekommunikasjon.
• Helhetlig tilnærming til hendelser
SLIK KOMMER DIN ORGANISASJON I GANG:
HDO støtter helseforetak med:
• Veiledning til lokalt prosjekt/prosjektleder.
• Tilrettelegger for en brukervennlig
konfigurasjon av kontrollrom og
radioterminaler.
• Opplæring av lokale instruktører.*
• Leveranse av radioterminaler.
• Bestillingsskjema for Nødnett abonnement
•

Ansvar for drift og brukerstøtte

Lokal prosjektorganisasjon må:
• Etablere og forankre eget prosjekt.
• Utarbeide lokale prosedyrer.*
• Opplæring av sluttbrukere.*
• Etablere kundeforhold mot HDO.
• Gjennomføre lokale deknings målinger
*forenklet i Covid-19 perioden

HDO – landsdekkende,
tilgjengelig og nyskapende

Kontakt HDO for mer informasjon: kundemottak@hdo.no
Postadresse: Postboks 72, 2821 Gjøvik, Norway
Besøksadr.: Hans Mustads gate 31, 2821 Gjøvik. Tlf.: 61 14 68 20 www.hdo.no

