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Sammendrag 
I dette case studiet har jeg gjennom feltobservasjoner og intervjuer studert hvilken kunnskap og 

erfaringer en gruppe Operative ledere i ambulansetjenesten oppnår ute på oppdrag, og hvordan de deler 

den erfaringen. Målet har vært å avdekke behov og krav til erfaringsoverføring som eventuelt måtte 

ligge til grunn for finne ut av om digitale verktøy kan støtte opp om dette arbeidet. Mine funn antyder at 

med grunnlag i dagens arbeidssituasjon har behov for en mer rollestyrt deling, søkbar taksonomi, samt 

mer detaljerte og innholdsrike erfaringsnotater som fanger opp mer enn bare hva som har blitt gjort, 

men også hvorfor tiltak ble utført. Samtidig er det en utfordring å gjengi et oppdrag skriftlig på en slik 

måte at mottaker har nok kontekstuell kunnskap til å danne et riktig bilde av hendelsen. Mye kunnskap 

som er vanskeligere å uttrykke går samtidig tapt i denne konverteringsprosessen. Derfor kan tilskudd av 

bilder, lyd, video og interaktivt kartverk bidra til økt kontekstforståelse og erfaringsoverføring hos 

mottaker. Men ikke all erfaring er mulig å dele eksplisitt; den tause kunnskapen som er dypt knyttet til 

hvert individs handlinger vil i dette caset best overføres gjennom egne opplevelser.  

Mitt faglige ståsted er forankret i Computer supported cooperative work (CSCW). Dagens 

vaktloggsystem har fellestrekk med et typisk CSCW-system, og kan ut ifra de behov og krav som ligger til 

grunn brukes til å støtte opp om erfaringsoverføring som et Knowledge Management System mellom de 

Operative lederne i ambulansetjenesten.   
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Forord  
 
I løpet av de siste 10 årene hvor Operativ leder-funksjonen har vært til stede i Oslo og Akershus er det 

ingen «utenforstående» som har tilbrakt like mye tid med gruppen som det jeg har fått lov til. Totalt har 

jeg vært med dem i 160 timer fordelt på 33 dager i en firemåneders periode. Det har gitt meg et unikt 

innsyn i hvordan de jobber, hva slags kunnskap de vektlegger på ulike typer oppdrag, og hvordan de 

kommuniserer og deler erfaringer innad med sine kolleger.  

Jeg vil gjerne uttrykke min store takknemlighet til de svært hyggelige, tålmodige og hjelpsomme 

menneskene jeg har fått lov å tilbringe tid med under denne studien. Dere har vært utrolig 

imøtekommende og vist en genuin interesse for mitt arbeid, og det setter jeg stor pris på. Forhåpentligvis 

har dere også fått noe ut av mitt opphold. Det har vært en spennende og minnerik tid, og det var noe 

vemodig å legge uniformen tilbake på plass etter endt feltarbeid. En stor takk rettes også til Prehospital 

klinikk ved Oslo Universitetssykehus for at jeg har fått lov til å gjennomføre denne studien hos dem. 

Min veileder Tone Bratteteig ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo har vært til uvurderlig 

hjelp. Tusen takk for at du har beroliget og støttet meg i stressende perioder av studien, og delt av din 

sterke fagkunnskap og erfaring.  

Min familie og mine venner fortjener en stor takk for sine heiarop og støtte. En spesielt varm takk til 

samboeren min for en urokkelig støtte og tro i både oppturer og nedturer. Dette hadde jeg ikke klart 

uten din hjelp. Og til min lille datter, som ble født samme dag som jeg begynte på Universitet, og fylte 

fem år to dager før jeg leverte denne oppgaven: din latter og glede er motivasjon i seg selv.   
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1 Introduksjon  

 

Ambulansepersonell møter nye, unike situasjoner hver eneste dag i sitt arbeid, og bygger over tid en 

rekke erfaringer knyttet til disse hendelsene. Riktignok mener mange i ambulansetjenesten at de kan bli 

flinkere på å utveksle erfaringer seg i mellom, og mangler et godt verktøy for dette. Jeg har konsentrert 

meg om en gruppe ansatte kaldt «Operativ leder», eller bare «02» [null-to]. De rykker ut og leder 

helseetatens innsats ved større hendelser. Deres grunnlag for å rykke ut er en kombinasjon av 

magefølelse og lang erfaring. Men de hevder selv at man blir aldri ferdig utlært. Det dukker stadig opp 

nye situasjoner de kan ta lærdom av, selv etter 10 år som Operativ leder. Derfor er viktig å overføre 

erfaringer mellom hverandre, slik at de kan løse oppdrag mer effektivt og enklere, med det overordnede 

målet å hjelpe pasienter raskere til behandling.  

Selv om denne studien fokuserer på et spesifikt case kan den være av nytte for andre som ønsker å gjøre 

studier med feltarbeid i ambulansetjenesten (se mine erfaringer fra feltarbeidet i metodekapittelet). 

Funnene som her er gjort kan også være av interesse for andre organisasjoner som ønsker å fokusere 

mer på erfaringsoverføring og digitalisering av dette.  

1.1 Bakgrunn 

Litteraturen oppfordrer til å «kaste ut nettet» så tidlig som mulig, for å få innsikt i hva som er mulig å 

studere i en organisasjon innenfor rammevilkår som tid og tilgang. Det oppfordres til å snakke med 

venner og kjente, gjerne de som er i løst knyttet til de du ønsker å studere (Cook & Crang, 2008; Randall, 

Harper, & Rouncefield, 2007a). Dette gjorde jeg, riktignok lenge før jeg leste om det i pensumartikler. 

Sensommeren 2016 fortalte en venninne av meg at hun studerte sammen med en leder i 

ambulansetjenesten, og lurte på om det kunne være interessant å kombinere min studie om 

informasjonsteknologi med ambulansetjenesten. Det ønsket jeg å utforske nærmere.  

Jeg visste svært lite om ambulansetjenesten, annet hva jeg selv hadde erfart som «bruker» av tjenesten 

etter et flott svev etterfulgt av en ikke fult så flott landing på snowboard for noen år siden. Enda mindre 

visste jeg om rollen «Innsatsleder helse» som de utøver på skadestedet. Jeg forsøkte å lese meg til 

dette, og forstod det slik at de var tilstede ved større hendelser på noe som ble kalt «masseskadested» 

(Helsedirektoratet, 2016). Trolig påvirket av ulike tv-serier opp gjennom tidene antok jeg at det var 

snakk om et flertall personer som var på jobb samtidig, i et hektisk miljø hvor leger og 

ambulansepersonell gikk rundt i gangene på sykehuset når de ikke var ute i felten. Med dette som 

utgangspunkt møtte jeg nervøst opp på Prehospital divisjon, avdeling for kompetanse og utvikling, i 

september 2016 for et innledende møte, hvor målet var å høre hva de ønsket å finne ut av med hensyn 

til IT. Omtrent slik jeg forestilte meg var en akkurat da en del personell i gangene og kontoret. På 

kontoret til Operativ Leder satt det riktignok kun én person, men jeg tenkte ikke så mye på det der og 
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da. På møtet kom det frem at de manglet et system for å dele erfaringer, ettersom «erfaringsoverføring 

er noe vi ikke er gode på» (Sitat 02, feltdag 1). Ambulansetjenestens arbeidshverdag er preget av mye 

samarbeid og koordinering mellom mange ulike aktører, og jeg antok at dette kunne relateres til temaer 

innenfor fagfeltet Computer Supporter cooperative work, og en samtale med min veileder styrte meg i 

retning av «Knowledge Management Systems» (KMS) i et CSCW-perspektiv.  

1.2 Problemstilling 

Min problemstilling var i starten mer et overordnet mål for studien. Jeg ønsket å finne ut av hvilke behov 

som lå til grunn for en digitalisering av erfaringsoverføring. I dette lå en viss forventing til at det var 

selvsagt at IT kunne fasilitere erfaringsoverføring. Men det er mange sosiotekniske utfordringer som må 

vurderes når et IT-system skal passe inn med dagens arbeidspraksis og organisasjonskultur, og jeg hadde 

egentlig ingen forutsetning til å vite hvorvidt IT kunne støtte erfaringsoverføring. Samtidig, å studere 

ambulansetjenesten i sin helhet ville vært en alt for omfattende oppgave med hensyn til tid og 

ressurser. Jeg har derfor avgrenset studien til de Operative lederne, ettersom det gjennom deres 

perspektiver ville gitt et oversiktlig innblikk i hvordan tjenesten opererer på et skadested og hvordan 

organisasjonen er bygget opp. Som en følge av dette tok jeg derfor et steg tilbake, og dannet følgende 

problemstilling:  

Kan IT støtte erfaringsoverføring mellom Operative ledere i ambulansetjenesten?  

I denne problemstillingen bor det flere delmål. For å finne ut av det måtte jeg først finne ut av hvordan 

erfaringsoverføringen fungerer i dag; hva de deler, med hvem, hvordan og når. Hva de deler inkluderer 

en definering av hva en erfaring består av. Deretter må det utarbeides en oversikt behov og krav med 

hensyn til hvordan arbeidshverdagen er strukturert og ulike praksiser i organisasjonen for å se hvilke 

krav de ulike behovene stiller til et KMS-system.  

Jeg har brukt mest tid på å observere hvilke situasjoner i arbeidshverdagen de Operative lederne kan 

trekke erfaringer fra, og hva de erfarer. Det har ikke vært en enkel oppgave, og har resultert i mange 

spørsmål fra min side, og lange samtaler om ulike emner også utenfor oppdragene. I tillegg har jeg 

studert hvordan relevante IT-systemer i tjenesten fungerer og brukes.   

 

1.3 Oppbygging av oppgaven 

Kapittel 1 er oppgavens innledning. Her har jeg tatt for meg bakgrunn for valg av tema, samt oppgavens 

problemstilling.  

Kapittel 2 gir en innføring i mitt faglige ståsted og de teorier og konsepter jeg bruker for å diskutere 

mine funn.  

Kapittel 3 beskriver sentrale aktører i mitt case.   
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Kapittel 4 gir en skildring av min reise gjennom dette studiet, hvor valg av metodikk og metode og de 

implikasjoner dette har hatt for studien blir diskutert. Forskningsetiske aspekter blir også omtalt her.  

Kapittel 5 er resultatet av min analyse av data som er tilegnet i mitt feltarbeid, hvor jeg presenterer de 

viktigste dataene som er relevante for denne studien.  

Kapittel 6 tar for seg en diskusjon av mine funn sett opp mot studiens teoretiske bakgrunn.  

Kapittel 7 er oppgavens siste kapittel hvor jeg oppsummerer hovedfunnene og tanker rundt veien 

videre.  
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2 Teoretisk bakgrunn 

I dette kapittelet tar jeg for meg mitt faglige ståsted og teorier og konsepter som benyttes senere i oppgaven.  

2.1 CSCW 

Computer supported cooperative work (CSCW) kan grovt oversettes til norsk som “IKT-støttet 

samarbeid”. CSCW ble først brukt av Irene Greif og Paul Cashman under en workshop i Texas i 1984 og 

deretter under en konferanse i Texas i 1986. Begrepet ble introdusert i Europa i 1989 under en CSCW-

konferanse i London (Schmidt & Bannon, 2013). Fagfeltet har brukt mange år på å definere seg selv og 

hva det står for. I starten ble det brukt som et paraplybegrep for diskusjoner i og mellom ulike 

fagdisipliner rundt bruk og design av datasystemer, og ble derfor brukt i ulike arbeidssettinger i det 

virkelige liv. Som en følger av dette hersker det fortsatt i dag en diskusjon om hvor og hva CSCW skal 

fokusere på. To fremtredende personer innenfor CSCW, Kjeld Schmidt og Liam Bannon (1992, p. 9), har 

definert CSCW som:  

"an endeavor to understand the nature and requirements of cooperative work with the objective of 

designing computer- based technologies for cooperative work arrangements.”  

Det er med andre ord et design-orientert forskningsområde, hvis mål er å forstå hva som ligger bak 

konseptet samarbeid i ulike arbeidssituasjoner for å designe systemer som best mulig støtter opp om 

ulike former for arbeid som krever samarbeid.  

CSCW er et fagfelt som prioriterer empiriske studier, gjerne gjennom etnografiske metoder. Årsaken til 

dette kan spores tilbake til slutten av 80-tallet, hvor forsøk på å automatisere kontorrutiner og 

prosedyrer i datasystemer viste seg å være et feilslått forskningsprogram:  

“Experimental systems were found to be inordinately rigid (e.g., Kreifelts et al. 1991), and from early 

workplace studies the realization emerged that the ‘office automation’ idea did not take into account the 

‘situated’ character of working according to prescribed procedures (e.g., Suchman 1983; Suchman and 

Wynn 1984;Gersonand Star 1986;Suchman 1987). This experience not only indicated that ethnographic 

and other forms of in-depth studies of coordinative practices were required if significant progress were to 

be made in the development of collaborative technologies but also provided early exemplars of 

ethnographic studies playing this role. “ (Schmidt & Bannon, 2013, p. 349). 

2.2 Nøkkelkonsepter  

Gjennom årene som har gått har det etter hvert utviklet seg noen kjernekonsepter innenfor CSCW, og 

disse omtales her.  

2.2.1 Ensemble  

Gjennom oppgaven omtaler jeg kategorien med ansatte jeg har observert som «gruppen». Innenfor 

CSCW brukes termen "gruppe" om nesten all form for sosial interaksjon mellom individer, både i 
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lukkede og vide sammenhenger. Videre er en gruppe et begrenset, stabilt, homogent og harmonisk 

ensemble, og dette er en beskrivelse som i stor grad passer de Operative lederne. Men Schmidt og 

Bannon (1992, p. 15) mener at virkeligheten ofte kan være annerledes, og at CSCW-systemer må ta 

dette i betraktning: 

- samarbeidende ensembler er enten store, eller integrert i større ensembler 

- ensembler dukker ofte opp ved behov og forsvinner igjen  

- medlemskap i ensembler kan gjerne være ustabilt  

- interaksjon i samarbeid endres dynamisk etter krav og begrensninger rundt situasjonen 

- samarbeidet er distribuert fysisk, i tid og rom 

- samarbeidet er logisk kontrollert, i den grad at deltagere er semi-autonome i eget arbeid  

- samarbeidende arbeid er konstituert av individuelt arbeid. Ergo er gruppens utstrekning, eller 

grenser, definert av faktisk samarbeidende handlinger, ikke nødvendigvis sammenfallende med 

formelle grenser som organisasjoner 

- ingen deltakere er allvitende i en naturlig setting 

Denne beskrivelsen av et ensemble gjør seg spesielt gjeldende når de Operative lederne jobber og 

samhandler med andre i kontekster utenfor sin egen gruppe, gjerne ved utrykning og i møtevirksomhet 

utenfor oppdrag. Jeg ber leseren være oppmerksom på dette når jeg omtaler dem som «gruppen», 

uavhengig av hvilken kontekst de måtte befinne seg i.  

2.2.2 Distribuerte egenskaper av samarbeid 

Den distribuerte egenskapen ved samarbeid betyr at ikke-tilstedeværende deltagere ikke kan oppnå den 

samme forståelsen av informasjonen som mottakere, ettersom diskusjon og utdyping dem imellom ikke 

er mulig (Schmidt & Bannon, 1992). Det betyr at deltagerne må kunne identifisere informasjonens 

opprinnelse og kontekst. Et annet viktig moment, som er sentralt i CSCW forskning, er å identifisere 

informasjonens politikk. En organisasjon er sammensatt av ulike aktører med forskjellige agendaer, 

intensjoner og meninger, og det videreføres i informasjonen de deler. Til sammen har de også utviklet 

en form for organisasjonskultur; er det akseptert å dele «alt» med alle? Vil informasjonen som deles 

påvirke andre negativt? For eksempel står personvernet meget sterkt i helsevesenet, og et CSCW-

system må ta hensyn til slike aspekter.  

2.2.3 Sammenføyingsarbeid 

Samarbeidende arbeid består av distribuert og individuelt arbeid. På grunn av dette må alle aktivitetene 

håndteres på et vis, eller sammenføyes. Å sammenføye betyr å dele, allokere, koordinere, planlegge, 

veve, interrelatere (osv.) individuelle og distribuerte aktiviteter, og knytte de sammen til en helhet. 
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Sammenføyingsarbeid kan gjøres på tre måter:  

1) sammenkoble oppgaver 

2) sammenkoble innsatsen fra individuelle aktører 

3) sammenkoble aktørers ulike arbeid og respektive oppgaver 

Det viktigste verktøyet for å sammenføye er gode kommunikasjonsmidler som er tilpasset samarbeidets 

karakter. Dette er en svært kompleks oppgave i virkeligheten. For å redusere kompleksheten/kostnaden 

ved sammenføying kan man bruke interaksjonsmekanismer, som å danne formelle 

organisasjonsstrukturer, allokere ressurser og ansvar, bruke planer, timelister, eller standardisering av 

prosedyrer. Schmidt og Bannon (1992) nevner også bruk av konseptuelle skjemaer, for eksempel 

taksonomier og synonymer, som kan brukes i kategorisering av informasjonsobjekter i 

informasjonsarkiver for å lettere få tilgang til informasjon mellom flere aktører.  

2.2.4 Felles informasjonsrom (Common information space) 

Et annet sentralt konsept i CSCW er et felles informasjonsrom, som fasiliterer felles oppfatning, tilgang 

og manipulasjon av den samme informasjonen. Informasjonens innhold, eller semantikk, konstrueres 

aktivt av aktørene gjennom diskusjon og løsning. Semantikk er dog ofte kontekstbasert og gjerne 

forskjellig for aktører utenfor ensemblet. Hvis informasjonen skal være tilgjengelig for noen utenfor må 

derfor systemet ta høyde for dette.  

2.3 Informasjon og kunnskap   

I litteraturen om kunnskapshåndtering diskuteres ofte definisjoner og forskjeller mellom informasjon og 

kunnskap. Det er utenfor målsetningen i denne oppgaven å bygge videre på denne diskusjonen, da det 

går ned på et detaljert nivå som ikke hensiktsmessig for mitt forskningsspørsmål. Likevel er det noen 

relevante poenger i litteraturen som er verdt å ta med seg.   

En tilnærming til kunnskap som har bred støtte er at kunnskap er subjektivt; en «rettferdiggjort sann 

oppfatning» hos ethvert individ (Nonaka, 1994). I motsetning til tradisjonelle teorier om kunnskap, 

hevder Nonaka at kunnskap er en dynamisk, menneskelig prosess for å rettferdiggjøre sin personlige 

oppfatning, som del av et ønske om «sannhet». Nonaka legger her fokus på at kunnskap ikke 

nødvendigvis trenger å være sann eller korrekt, men må heller belyses i sin subjektive kontekst - dypt 

forankret i enkeltpersoners verdisystem (Nonaka, 1994, p. 15). Dette subjektive aspektet kommer 

tydeligere frem i relasjonen mellom kunnskap og informasjon: «Knowledge resides in the user and not in 

the collection [of information]» (Churchman, 1972, sitert i Alavi & Leidner, 1999, s. 6).  

Mange, deriblant Nonaka, har blitt kritisert for å ikke være konsekvent i å skille hva som er informasjon 

og hva som er kunnskap. Nonaka har derimot argumentert for at det både er forskjeller og likheter 

(Stenmark, 2002, p. 3). Informasjon kan ved overføring beskrives som en strøm av meldinger og 

meninger som bærer med seg fakta, prosedyrer, tolkninger, ideer og mye mer. Når informasjon 
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overføres seg fra sender til mottaker, blir den oppfattet og fortolket hos mottakeren (Alavi & Leidner, 

1999).  

Stenmark (2002) argumenterer at for å gjøre mening av informasjonen, kreves det en viss a priori 

kunnskap som gir tilstrekkelig grunnlag for å gjøre mening av informasjonen som blir gitt. For eksempel 

kan et digitalt dokument inneholde informasjon på egenhånd, men sett fra et menneskelig perspektiv 

blir informasjonen tolket i lys av eksisterende kunnskap hos mottakeren. Det er derfor sentralt at 

avsender og mottaker av informasjonen på forhånd deler en viss felles kunnskap som er tilstrekkelig for 

at informasjonen skal gi mening. Hvis ikke mottakeren kan gjøre mening av kunnskapen som et skriftlig 

dokument bærer med seg, forblir det bare informasjon. Den opplevde verdien av informasjonen ligger 

med andre ord i relasjonen mellom informasjon og kunnskap (Stenmark, 2002). Stenmark sier videre at 

informasjon samtidig er en viktig byggestein for ny kunnskap. Ut fra dette kan vi også lese at 

informasjon har kraften til å endre kunnskap:  

«When the information is used, i.e. interpreted in the light of the user’s previous knowledge and 

experiences the information does not “become” knowledge but it alters the existing knowledge by 

increasing or shifting the individual’s knowledge state, thereby opening new possibilities to act» 

(Stenmark, 2002, p. 3).  

Alavi og Leidner (1991, s.6) gjør to viktige poenger ut av dette:   

1) Siden kunnskap er personlig, må den kommuniseres på en slik måte at den er tilgjengelig og 

tolkbar for andre individer.  

2) Mengden informasjon må begrenses til det som er mest nødvendig, slik at mottaker kan 

bearbeide den aktivt.  

Andre steder i litteraturen er det argumentert for at informasjonen som blir gitt også må presenteres på 

en slik måte at den tolkes riktig i henhold til avsenderes hensikt (Ackerman, Dachtera, Pipek, & Wulf, 

2013, s. 8). Informasjonsteknologiens rolle blir dermed å bistå brukere med å forstå og gi mening av 

informasjon (Alavi & Leidner, 2001).  

2.3.1 Eksplisitt, implisitt og taus kunnskap  

Ofte omtalt i litteratur om kunnskap er begrepene eksplisitt, implisitt og taus kunnskap. Nonaka (1994) 

sine definisjoner, basert på Polyanis arbeid på 60-tallet, definerer begrepet kunnskap ved å dele det i to 

dimensjoner: eksplisitt og taus kunnskap. Problemet er at han i ettertid har blitt sterkt kritisert for å ha 

brukt Polanyis definisjon av taus kunnskap på feil måte (Stenmark, 2002). Mens Polanyi mente at taus 

kunnskap fungerer som et bakteppe for alle våre handlinger, brukte Nonaka begrepet til å definere 

kunnskap som var vanskelig å uttrykke. Hadde han brukt «implisitt kunnskap» ville det skapt et bedre 

skille. 
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2.3.1.1 Eksplisitt kunnskap 

Eksplisitt kunnskap er noe som kan eller allerede er artikulert gjennom formelle språk, symboler, 

artefakter og objekter, og er enkelt kommuniserbart med andre (Nonaka, 1994). Relatert til handling 

kan denne formen for kunnskap beskrives som «å vite hva» man skal gjøre (Hahn & Subramani, 1999, p. 

303). En bakeoppskrift forteller for eksempel hva du skal inkludere av ingredienser og hva du må gjøre 

med dem. Eksplisitt kunnskap kan være objektbasert, for eksempel i databaser, modeller og tekniske 

tegninger; eller regelbasert, i form av regler, rutiner og prosedyrer (Stenmark, 2002).  

2.3.1.2 Implisitt kunnskap  

Implisitt kunnskap er en grå-sone mellom taus og eksplisitt kunnskap. Det er kunnskap som har et 

potensiale, men som fortsatt ikke er omgjort til eksplisitt kunnskap. Hvis det kan artikuleres, så kan det 

defineres som implisitt. Dette er implisitt; Implisitt kunnskap har både et kognitivt og teknisk element i 

seg. Det kognitive kommer i spill gjennom dannelser av mentale skjemaer og perspektiver som hjelper 

oss med å forstå omverdenen (Nonaka, 1991, s.16). Det tekniske er knyttet til kontekstbaserte evner; 

«hvordan» noe skal utføres.  

Bakeoppskriften som ble nevnt i forrige avsnitt forteller deg ikke nødvendigvis hvordan du skal bake 

kaken. Hvis det står «rør sammen ingrediensene», så kreves det implisitt kunnskap om hvordan en 

rørebevegelse skal utføres. Hvis en annen person på kjøkkenet forteller deg at du må røre forsiktig, så vil 

jeg mene at det er implisitt kunnskap som er gjort eksplisitt.  

2.3.1.3 Taus kunnskap 

Taus kunnskap er personlig, vanskelig å formulere og videreformidle og er dypt forankret i handling, 

erfaring og involvering i spesifikke kontekster (Nonaka, 1994). Stenmark (2002) hevder at grupper 

innenfor samme yrke gjerne deler en felles taus kunnskap. For eksempel kan leger på et sykehus ha mer 

taus kunnskap til felles enn de har med sykepleiere på samme sykehus, og omvendt. Dette fordi de har 

samme bakgrunn i form av liknende praksis innenfor samme kontekst (Alavi & Leidner, 2001). Det er 

derimot ikke sagt at de relaterte gruppene ikke har noe til felles. 

Vi går videre med kaken. Du har nettopp blitt fortalt at du må røre forsiktig. Men hva er forsiktig? Det er 

her taus kunnskap kommer inn i bildet, hvor det krever en fysisk «følelse» på hva som er en forsiktig 

bevegelse, og akkurat passe for de nevnte ingrediensene og denne typen kake. Kanskje krever den 

elektriske håndmikseren, altså redskapet, en annerledes teknikk enn vispen som ble brukt for å røre 

sammen egg? Et barn som rører sammen ingredienser vil trolig søle mer enn hva en voksen person gjør, 

fordi han over tid har tilegnet seg en følelse av hvordan verktøyet skal brukes (gitt at det ikke er første 

gang han lager en kake…).  
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Figur 1 Flowchart som for å determinere om kunnskapen er eksplisitt, implisitt eller taus (Nickols, 2000). 

2.3.2 Å konvertere kunnskap 

Nonaka (1994, s.18) presenterer fire metoder for å konvertere kunnskap i det han kaller «Four modes of 

knowledge creation». Merk at han i sin tekst bruker begrepet taus kunnskap, mens han i realiteten også 

omtaler implisitt kunnskap: 

• Sosialisering (taus til taus kunnskap): skapes gjennom sosial interaksjon med andre over tid, 

hvor kunnskapen bygges gjennom erfaring, ofte illustrert med lærling-mentor relasjon. Dette 

kan gjøres uten språk (instruks), ettersom observasjon og øvelse er to viktige komponenter.  

• Kombinasjon (eksplisitt til eksplisitt kunnskap): gjennom ulike sosialiseringsprosesser, for 

eksempel møter og telefonsamtaler, kombineres ulike elementer som inneholder eksplisitt 

kunnskap som individer besitter.  

• Eksternalisering (implisitt til eksplisitt kunnskap): selv om det er vanskelig, mener Nonaka at det 

er mulig, gjennom bruk av blant annet kognitive metaforer. Metaforer handler om å forstå en 

ting gjennom noe annet. For å oppnå dette må man bruke den symbolske verdien (konseptet) 

mellom to ting, ikke spesifikke felles attributter, og sette de sammen i en felles metafor hvor 

likheter og forskjeller kan analyseres og assosieres til nye konsepter. Han påpeker dog at 

eksternalisering er ikke et spesielt godt utforsket konsept (Nonaka, 1994, p. 19).   

• Internalisering (eksplisitt til taus kunnskap): minner om typisk «læring», og dreier seg mye om 

erfaring og handling. 

Disse fire konseptene er ifølge Nonaka tett knyttet til hverandre, ettersom en organisasjons oppbygning 

av kunnskap er avhengig av både eksplisitt og taus (implisitt) kunnskap, og en dynamisk veksling mellom 

de fire konseptene for å oppnå dette.   
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2.3.3 Organisasjonsminne og organisasjonskunnskap 

I dette avsnittet tar jeg det som til nå er nevnt om kunnskap og informasjon opp på et mer overordnet 

plan. Ackerman og Halverson (2004, p. 155) hevder at gjenbruk av eksplisitt informasjon, taus kunnskap 

og erfaring er sentralt i håndtering av kunnskap i en organisasjon, og referer til tidligere lagret 

informasjon som organisasjonsminne. Enhver organisasjon har dette i en eller annen grad, og for at en 

organisasjon skal lære av tidligere erfaringer, må lærdommen lagres og systematiseres.  

Walsh og Ungson (1991, referert i Ackerman, 1996) mener at organisasjonsminner lagres på seks ulike 

steder: individer, organisasjonskultur, organisatoriske endringsprosesser, strukturer, økologi (i dette 

tilfellet samspillet mennesker imellom og mellom mennesker og omgivelser) og eksterne arkiver utenfor 

organisasjonen. Ackerman (1996) mener at listen bør utvides til å inneholde informasjonsarkiver 

(«repositories» på engelsk); manualer, databaser og historier.  

Et minne er en gjenlevning av noe som har skjedd før. Det bærer med seg tre histografiske egenskaper: 

temporal distanse, referansepunkt og kontekst (Ackerman, 1996). Det temporale aspektet betyr at 

minner kan legges ut på en tidslinje, med et gitt startpunkt og sluttpunkt som er kunnskap som har 

eksistert rett før nå. Et minne gir også et referansepunkt til historiske årsaker bak antagelser, tro og 

prosesser. Dette vil være mest nyttig hvis det kan relateres til dagens situasjon i organisasjonen. Jo 

kortere tid mellom referansepunktet og nåværende hendelser, jo mindre forskjell vil det være mellom 

de to. Samtidig spiller konteksten en viktig rolle.  

Kontekst er kanskje det aspektet som fører med seg størst utfordringer, både teknisk og sosialt. 

Mottakers forståelse av minnene blir enklere og mer relevant jo mer likheter det er mellom datidens og 

nåtidens kontekst (Ackerman, 1996, p. 4). Særlig når innholdet går på tvers av organisatoriske grenser 

må avsenderen ta hensyn til at mottakeren kanskje ikke har samme implisitte kjennskap, hvis målet er å 

gjøre innholdet forståelig.  

Stenmark (2002) ser seg enig i dette, og argumenterer i tillegg for at eksplisitt kunnskap egentlig kun er 

informasjon, fordi mottaker ikke kan gjøre mening ut av den uten å inneha en viss taus kunnskap. I 

utgangspunktet ser jeg logikken i hans argument, og må derfor si meg enig, men det blir samtidig en 

semantisk diskusjon. Samtidig er det for oppgavens skyld mer hensiktsmessig å beholde definisjonen av 

eksplisitt kunnskap for å skille den fra begrepet informasjon. 

For å unngå overflod av informasjon, må informasjonen fra en kontekst dekontekstualiseres i et forsøk 

på å fjerne eventuell irrelevant informasjon, uten å ta bort det som er nødvendig for riktig forståelse av 

den senere under rekontekstualisering. I tillegg, når informasjonen beveger seg på tvers av flere aktører 

og kontekster sammen i en gjensidig praksis er det derfor viktig å oppnå felles forståelse for hva 

praksisen innebærer, inkludert fagbetegnelser og aktiviteter, når informasjonen skal rekontekstualiseres 

(Ackerman et al., 2013, p. 8; Luff & Heath, 1998).  
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Jo mer fleksibelt et system er i mulige data, jo vanskeligere blir det å vurdere hva som skal 

dekontekstualiseres. Samtidig blir det utfordrende å vite på forhånd hva som er relevant og ikke. 

Nordmark og Randall (Normark & Randall, 2005) argumenterer at hvilken kunnskap som blir nyttig, og 

hvem som innehar kunnskapen, oppstår der og da i situasjonen, som gjør det vanskelig å planlegge på 

forhånd. Det krever derfor en nøye balansegang mellom fleksibilitet og standardisering  (Hanseth & 

Bygstad, 2015; Hanseth & Aanestad, 2003).  

2.4 Å håndtere organisasjonskunnskap  

Ut i fra det som nå er skrevet, kan organisasjonskunnskap defineres som den kunnskapen som eksisterer 

i organisasjonen akkurat nå, og et IT-system som konserverer organisasjonsminner kan derfor fungere 

som et vindu ut mot den organisasjonskunnskapen som eksisterte på ulike tidspunkter. Videre vil jeg 

referere til et slikt system som «knowledge management system» (KMS).  

Å håndtere organisasjonskunnskap blir en systematisk og organisatorisk prosess for å tilegne seg, 

organisere og kommunisere de ansattes tause og eksplisitte kunnskap slik at andre ansatte kan dra nytte 

av dette for å være både mer effektive og produktive i sitt arbeid (Alavi & Leidner, 1999, s. 6). Dette kan 

foregå på to måter, enten gjennom å gjøre kunnskapen tilgjengelig, eller gjøre personer med 

kunnskapen tilgjengelig, ifølge Ackerman (1998, s. 205):  

«information technology can support organizational memory in two ways, either by making recorded 

knowledge retrievable or by making individuals with knowledge accessible. To augment organizational 

memory in this manner, an information system would need to incorporate elements of information 

databases and communication systems. Furthermore, we might expect that such an organizational 

memory system would be most useful if it were centered around a current organizational activity.”  

2.4.1 To generasjoner KMS-systemer  

Ackerman et al. (2013) beskriver to ulike former for KMS-systemer. Disse har vokst fram over tid i takt 

med teknisk utvikling, og derfor nevner han dem som første og andre generasjons KMS-systemer. 

Parallelt med denne utviklingen ble det også større fokus i CSCW-miljøet på bruk og gjenbruk av både 

formell og uformell informasjon, ofte med fokus på sistnevnte (Ackerman et al., 2013, p. 3).   

Det er verdt å merke seg at kategoriseringen av de to ulike generasjonene kun er for å tydeliggjøre 

forskjellene; i realiteten finner man ofte en kombinasjon av dem (Ackerman et al., 2013, s. 25).  

2.4.1.1 Den første generasjonen  

Den første generasjonen legger fokus på «Knowledge sharing», eller kunnskapsdeling, og omhandler 

eksternalisering av kunnskap i form av data- eller informasjonsartefakter i en sosial kontekst. Generelt 

tar disse artefaktene gjerne form som dataarkiv eller databaser. Et arkiv av informasjon er ikke noe nytt 

- biblioteker har eksistert i lang tid. Men etter hvert som digitale nettverk og distribuerte systemer ble 

både bedre og mer utbredte ble bedrifter mer interessert å dra nytte av intern kunnskap. CSCW, som 
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hadde sitt utspring i samme domene, fattet også interesse for dette temaet. Forskning rundt slike 

systemer startet således i organisasjoner, og utviklet seg til større institusjoner, samtidig med andre 

former for kollektiver, inkludert hobbygrupper og sosiale bevegelser. Her råder det en diskusjon 

hvorvidt systemer utenfor bedriftssammenheng skal inkluderes i CSCW (Schmidt, 2011), men det er ikke 

en diskusjon som vil bli tatt videre her. Men, hvis systemet jeg skal utvikle skal kunne brukes utenfor 

jobbsituasjon, altså for eksempel før brukeren er på vei til jobb, eller i hjemmet for den saks skyld, må 

konsekvenser av det undersøkes og vurderes.  

   

De første KMS-systemenes funksjonalitet baserte seg primært på å dele kunnskap. Senere ble systemer 

som OVAL utviklet, som fokuserte på fire grunnleggende delingsmekanismer ved håndtering av 

informasjon (Malone et al, 1995, sitert i Ackerman et al., 2013): 1, informasjonsobjekter; 2, 

brukeres/organisasjonens perspektiv på informasjon; 3, lenker mellom objekter; 4, semi-autonome 

agenter som strukturerer informasjonen for brukeren. Samtidig vokste den kommersielle interessen for 

KMS-systemer, hvor blant annet Lotus Notes fikk stor suksess. Dette systemet ble blant annet inkludert 

som et strategisk verktøy i et storstilt konsoliderende IT-prosjekt av Norsk Hydro på starten av 90-tallet 

kalt «Bridge» (Hanseth & Braa, 2001, s. 268). På midten av 90-tallet samlet CSCW seg under parolen 

«organisasjonsminne» (Ackerman et al., 2013, s. 4), som beskriver hvordan en organisasjon kan 

gjenbruke tidligere informasjon. Et eksempel på dette er Answer Garden 1, som i funksjonalitet minner 

svært mye om dagens Stackexchange, men som forløp sistnevnte med nesten 20 år. Her var fokuset å 

bygge en kunnskapsdatabase, mens det i Answer Garden 2 ble fokusert på ulike former for 

kommunikasjon som verktøy for å utnytte kunnskapen best mulig. Denne endringen demonstrerer også 

en tilsvarende endring som skjedde innad i CSCW-samfunnet, hvor forskningsfokuset ble flyttet vekk fra 

det tekniske rundt KMS-er og over på sosiale mekanismer hvor brukerne og ekspertene var tettere 

knyttet til deling av kunnskap med hverandre. I nyere tid har riktignok fokuset returnert til det tekniske 

aspektet ved slik systemer, gjennom studier av maskinell læring og «crowd sourcing». 

2.4.1.2 Den andre generasjonen 

Den andre generasjonen KMS-systemer omtaler Ackerman et al. (2013) som «Expertise sharing» - deling 

av ekspertise. I denne type system er kunnskap knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon, hvor 

løsninger på oppgaver baserer seg mer på diskusjonen mellom kunnskapsaktører (Ackerman et al., 2013, 

s. 2) enn kunnskapsartefakter. Ekspertisedeling er spesielt nyttig der eksplisitt kunnskap ikke er nok til å 

løse problemer, og hvor implisitt kunnskap er påkrevd. Ettersom implisitt kunnskap ikke kan 

verbaliseres, krever det sosial kontakt langt utover hva en ren informasjonsdatabase kan tilby. Derfor 

fokuserer slike systemer på hvem som besitter den riktige kunnskapen, og effektiviserer prosessen i å 

finne de riktige personene.  
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2.4.2 Utfordringer  

Det som nå er klart, er at systemet skal være en støttespiller i en sosial praksis. Derfor er det naturlig at 

det rettes stort fokus på det sosiale aspektet ved fremstilling, bruk og gjenbruk av kunnskap (Ackerman 

et al., 2013, s. 7). Således har det blitt gjort en rekke studier som har avdekket en del sosiale 

utfordringer rundt bruk av KMS-er.  

2.4.2.1 Motivasjon 

En av de aller viktigste utfordringene dreier seg om motivasjon. Det er lite hensiktsmessig å bruke mye 

tid og ressurser på å utvikle et system som ingen har lyst til å bruke. Dette er et gjennomgående tema i 

studer av informasjonsteknologi (Ackerman et al., 2013; Hahn & Subramani, 1999, s. 307; Hanseth & 

Aanestad, 2003; Lu, Yao, & Yu, 2005). Når et nytt system skal innføres på en arbeidsplass vil den første 

utfordringen være å få brukerne til å «adoptere» systemet, det vil si å motivere de ansatte til å ta sette 

seg inn i systemet og ta det i bruk (Hanseth & Aanestad, 2003). Det er viktig å tidlig identifisere 

motiverte brukere som er overbevist om at systemet vil forbedre arbeidsprestasjoner, og gi dem en 

sentral rolle i utrullingen av systemet. Etter hvert som nettverket av brukere vokser, vil det i teorien bli 

lettere å innrullere andre brukere. Det skal dog nevnes at det i noen tilfeller vil være motsatt; i mindre 

nettverk av brukere kan enkelte systemer letter tas i bruk da de krever færre koordineringsmekanismer 

(Hanseth & Aanestad, 2003, s. 390).   

Hva det gjelder KMS er motivasjon gjerne knyttet til det å opprette og senere vedlikeholde 

informasjonsartefakter i førstegenerasjons KMS (Ackerman et al., 2013; Hahn & Subramani, 1999). I 

Ackermans ( 1998, s. 222) studier av Answer Garden ble det blant annet gjort funn på dette, i det han 

omtaler som et «standard problem» med KMS-systemer (Ackerman et al., 2013, s. 4). Det viser seg at 

det ofte er vanskeligere å fange organisasjonskunnskap enn å dele den. Brukere kan for eksempel stille 

spørsmål som «hvorfor skal vi bruke tid på dette systemet?», særlig hvis insentiver for bruk ikke veier 

opp for innsatsen (Ackerman et al., 2013). Dette blir spesielt synlig i større grupper og 

konkurransepregede organisasjoner, hvor ulike personer har ulike motiver og hensikter med sitt arbeid. 

Noen er mer avhengige av systemet enn andre og har egne motiver for å dele av sin kunnskap. I noen 

tilfeller kan dette kreve store inngrep i organisasjonskulturen for å skape en grunnleggende holdning om 

at å dele kunnskap er fordelaktig, både for individider og organisasjonen som en helhet (Alavi & Leidner, 

1999). Da Kongsberggruppen introduserte et KMS på tvers av sine bedrifter krevde det endring i 

arbeidsrutiner, men også en gradvis implementering. I begynnelsen møtte de motstand, men etter hvert 

som systemet vokste i omfang og man så resultater ble de ansatte mer og mer ivrige på å dele av sin 

kunnskap: «Til å begynne med ville ingen si noe om egne problemer, men nå vil alle dele alt» (Haugstad, 

2015).  

Noe av det samme gjelder 2. generasjons KMS-systemer, hvor uforholdsmessig fordeling av ekspertise 

kan føre til for stor pågang hos enkelte «eksperter», som igjen kan føre til redusert motivasjon til å bidra 
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med hjelp (Normark & Randall, 2005). Her vil jeg også nevne et veldig interessant funn gjort i en studie 

av Lotus Notes: innføring av KMS endret i svært liten grad hyppigheten av kommunikasjon og 

informasjonsdeling. De som gjorde dette i liten grad før systemet ble innført fortsatte i samme stil når 

det ble tatt i bruk, og de som gjorde det i stor grad fortsatte også med det (Alavi & Leidner, 1999, s. 7).  

Motivasjonen til å vedlikeholde kunnskapsartefaktene gjør seg særlig gjeldende ved langtidsgjenbruk, da 

disse må oppdateres etter behov. Et vesentlig poeng er at kunnskap beveger seg; den forandres etter 

hvert som nye erfaringer gjøres, slik at ny lærdom erstatter gammel (Engeström, 2001).  

2.4.2.2 Størrelse, variasjon og struktur 

Graden av forhåndsbestemt struktur i systemets data avgjør i hvilken grad brukeren må oversette sitt 

problem til noe som matcher den eksisterende strukturen i systemet (Hahn & Subramani, 1999, s. 304). 

Dette kan sees i sammenheng med mengden kunnskapsartefakter, som også kan bli en utfordring. Når 

databasen vokser, kan det være positivt for artefakt-baserte KMS-er, altså kategori 1 og 3 i det tidligere 

nevnte rammeverket (Hahn & Subramani, 1999, s. 306). Men uten korrekt meta-data og klassifisering 

kan gjenhenting av informasjon bli vanskelig og kunnskapskrevende over tid. Dette blir ofte oversett, 

sett på som tidkrevende, og brukerne tar gjerne i bruk de klassifiseringskategoriene som krever lavest 

mulig innsats (Ackerman et al., 2013, s. 9). I strukturerte KMS-er (klasse 1 og 2 i rammeverket) vil 

variasjon i en større database ikke være et problem så lenge klassifiseringen er korrekt. Men i løst 

strukturerte systemer kan stor variasjon med mange kunnskapsartefakter eller personer bli utfordrende, 

og krever grundig klassifisering og vedlikehold av meta-data for å finne relevant informasjon. Samtidig, 

ved lite variasjon kan informasjonen i KMS-et være relativt lik det brukeren allerede har, og dermed ikke 

kunne løse et problem som krever ny innsikt (Hahn & Subramani, 1999, s. 306).   
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3 Casebeskrivelse 

Relatert til det som har vært omtalt om å ha kjennskap til kontekst er det nødvendig med en generell beskrivelse 

av sentrale aktører som blir omtalt i denne studien, slik at du som leser lettere skal forstå innholdet. I tillegg vil jeg 

gjøre kort rede for de viktigste verktøyene de Operative lederne tar i bruk, før jeg avslutter med noen 

begrepsforklaringer for å at det skal være lettere å forstå hva jeg mener når de blir brukt videre i teksten. 

 

3.1 Beskrivelse av aktører  

Innsatsen som utøves av ambulansepersonell er ingen tilfeldighet. Sett i det større bildet er den er styrt 

av Kongelig norsk resolusjon om Norsk Redningstjeneste, som omfatter mange lover og regler, og er 

tilknyttet mange ulike aktører. Den Norske Redningstjenesten er organisert i to hovedgrener; 

nødetatene, sammen med forsvaret og sivilforsvaret, er den profesjonelle delen av den, mens den 

frivillige delen av norsk redningstjeneste omfatter de frivillige organisasjonene, slik som Norsk 

Folkehjelp, Røde Kors, med flere. To hovedredningssentraler (HRS) står som øverste ledende operative 

organ, og dekker henholdsvis den sørlige og nordre delen av Norges geografiske landegrenser. Disse 

samarbeider med lokale redningssentraler, operasjonssentraler og akuttmedisinsk nødsentral (AMK). Er 

en aksjon stor nok, for eksempel ved en alvorlig togavsporing, blir HRS koblet inn i bildet. Dersom en 

Innsatsleder trenger støtte fra unike ressurser utenfor de tre nødetatene, men som inngår i den norske 

redningstjenesten, vil HRS koordinere disse ressursene inn mot innsatsen. De frivillige organisasjonene 

får blant annet dekket sine utgifter gjennom HRS hvis de blir kalt inn i en slik situasjon (Justis- og 

politidepartementet, 1999). Nødetaten helsetjenesten er videre organisert i primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Sistnevnte inkluderer blant annet offentlige og private sykehus, 

legespesialister, og ambulansetjenesten.  

Helsetjenesten er med andre ord en stor og kompleks organisasjon som er tilknyttet mange aktører, og 

er styrt av ulike lover og regler. De Operative lederne er liten som gruppe, men allikevel en sentral del av 

helsetjenestens innsats ved større ulykker og samvirker med mange andre som er enten lokalisert på 

stedet eller geografisk distribuert.  

3.1.1 Prehospital klinikk (ambulanseavdelingen)  

Mitt feltarbeid har foregått ved Prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus, som har ansvar for 

bilambulansene, luftambulansen, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og pasientreiser i sitt distrikt. 

Klinikkens ansvar ligger i pasientbehandling før de regnes som innlagte pasienter på for eksempel 

sykehus.  

Ambulanseavdelingen hadde samlet 156 000 oppdrag i 2016, i snitt 427 oppdrag hver eneste dag. 

Avdelingen har 450 ansatte. I tillegg kommer studenter og lærlinger (Oslo Universitetssykehus, 2017b). 
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Distriktet Oslo og Akershus er organisert i fem områder, med følgende 15 stasjoner:  

• Sør: stasjonene Søndre Follo, nordre Follo, Prinsdal 

• Vest: stasjonene Asker, Bærum og Smedstad 

• Midt: stasjonene Sentrum og Ullevål 

• Øst: stasjonene Lørenskog, Aurskog-Høland, Nittedal, Nittedal og Brobekk 

• Nord: stasjonene Ullensaker/Nannestad, Nes, Eidsvoll/Hurdalen 

På dagtid operer tjenesten med 45 akuttambulanser, og 29 på natten.  

3.1.2 KUA - Ambulanseavdelingens kompetanse- og utdanningsavdeling.  

Lokalisert på Ullevål sykehus, og har vært denne studiens utgangspunkt for kontekst. Her holder 02-

enheten til, samt motorsykkelenheten 117, og legebilen 119. Ambulansetjenestens kompetanse og 

faglige utvikling koordineres også herfra, i tillegg til et samarbeid med Høyskolens paramedic-

utdannelse.  

3.1.3 Ambulansepersonell 

Denne gruppen ansatte består av kvinner og menn i ulike aldre, som har dedikert sin arbeidstid til å 

utøve et viktig samfunnsoppdrag gjennom sine ulike roller og stillinger i prehospital klinikk.  

Tidligere har det vært mange veier å velge for å bli ambulansearbeider. Mange har yrkesfagbrev fra 

videregående skole etter to år som lærling, men man kunne også etter fem år som ambulansevikar ta 

fagbrevet som privatist. Så kan man bygge på og bli Paramedic, som vil si ambulansearbeider med 

videreutdanning. Men for å komme inn der forutsetter det at man i tillegg til yrkesfagbrev har 

ambulanseerfaring fra før. 

Gjennom yrkesfagbrev har det vært mye fokus på det praktiske; hva og hvordan man skal utføre jobben 

sin. Men faget vokser, og man har sett et økende behov for å få mer teori inn i faget for at 

ambulansepersonell også skal forstå hvorfor man gjør ting. Derfor ønsker Helsedepartementet å gå bort 

fra yrkesfagbrev, som har resultert i bachelorstudiet Paramedic ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Etter 

endt studium får man yrkestittelen Paramedic, og det første kullet gikk ut våren 2017.  

I Oslo og Akershus har man i tillegg gjort en egen vri for sine eksisterende ansatte, ved å lage tittelen 

Ambulansearbeider 2. Siden det kun er paramedics som får lov til å gi medisin, så kan man havne i den 

situasjonen at det ikke er noen paramedics på en ambulanse. Da blir bilen en ren transportbil. Derfor 

har de laget et seks måneders kurs som en yrkesfagarbeider kan ta for å bli Ambulansearbeider 2.  
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3.1.4 Operativ leder 02 / Innsatsleder Helse (ILH).  

 

Bilde 1 - Operativ leder (Privat bilde) 

I Oslo og Akershus har helseforetaket valgt å tilspisse funksjonen ILH gjennom å etablere enheten 

Operativ leder 02. De er ansatt som Operativ leder i ambulanseavdelingen, men skal utøve funksjonen 

Innsatsleder Helse ved større eller komplekse hendelser. I motsetning til ambulansepersonell skal 

Innsatsleder Helse ha mer fokus på det taktiske og operative rundt oppdrag, og «spille de andre gode» 

(Sitat 02, feltnotater dag 6). Det er som regel kun én 02-er på vakt av gangen, og vaktene varer i 12 

timer, fra 06.45 til 19.15 og 18.45 til 07.15. Turnusen er lagt opp slik at de jobber to eller tre 

dagvakter/nattevakter, og har én uke med såkalt X-uke hver syvende uke1. Da har de ingen planlagte 

vakter den uken og er som følger ikke fysisk på stasjonen, men kan dekke opp ved sykdom eller ferie 

samt dra på møter.  

Enheten består i skrivende stund av syv dyktige menn i 40-50-årene. Det har vært lite gjennomtrekk i 

denne gruppen; det er de samme personene som jobber nå som jobbet for ti år siden. Til høsten skal en 

av dem gå av med pensjonen, og en ny 02-er er derfor ansatt og tiltrer etter sommeren. Gruppen er 

relativt autonom, i den grad at de har ingen klar leder internt i gruppen, og styrer sin egen 

arbeidshverdag ut ifra de behov og vilkår som kreves i tjenesten. 

                                                           
 

1 Dette oppsettet endres høsten 2017 gjennom opprettelse av en planstilling innad i 02-enheten, men det er i 
skrivende stund ikke avklart hvordan turnusen organiseres ut i fra det 
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Operative ledere har operasjonelt ansvar både i og utenfor større hendelser. Formelt er de øverste 

myndighet for alle operative mannskaper på vakt i regionen. De skal stå for «kvalitetssikring og 

ivaretagelse av personell, pasienter og publikum. AMK varsler, mens 02 skalerer og disponerer ressurser 

i felten etter behov» (Sitat 02, feltnotater dag 6). De skal tilrettelegge innsatsen, og danne 

«produksjonslinjer» for behandling av pasienter og få de til behandlingssted innen kortest mulig tid. 

Men selv om de er ledere, må pasienten gå foran lederoppgaven: «du må ta hånd om pasienten før du 

begynner å lede» (Sitat 02, intervju).  

De er også overordnet ansvarlig for driften av ambulansene, det vil si sørge for at det er mannskap på 

bilene dersom ambulansestasjonene selv ikke klarer å løse dette. I det operasjonelle ansvaret ligger det 

også et HMS-ansvar ovenfor ambulansepersonell. I tillegg skal de stå for opplæring av ansatte, 

undervisning, utarbeidelse av undervisningsmateriell og beredskapsplaner.  

De blir sjeldent kalt ut til andre distrikter. Når det skjer blir det mer som støtte til den som fungerer som 

Innsatsleder Helse i den pågående innsatsen, eller for å bistå personell fra eget distrikt. Dette skjedde 

blant annet 22. juli på Utøya, da en 02-er som egentlig ikke var på vakt ble sendt ut dit mens 

vakthavende jobbet i Regjeringskvartalet. 

3.1.5 Leder Ambulanse (LA) 

Dersom ILH ikke er tilstede på større skadested kan den mest erfarne på første ambulansebil ta rollen 

som Leder Ambulanse (LA), men vedkommende bærer da en signalgul vest med påtrykt «Leder 

Ambulanse». Selv om det ikke er i henhold til prosedyre, hender det at denne rollen tas selv om det bare 

er en enhet fra helse på stedet.  

3.1.6 Medisinsk Leder Helse (MLH) 

Hvis det er en lege tilstede skal vedkommende alltid inneha rollen MLH på et skadested. Hvis det ikke er 

tilfelle vil ILH ta dette ansvaret. MLH sin hovedoppgave er lede arbeidet med akuttmedisinske 

vurderinger, prioriteringer (eller triage) og behandling av pasienter, lede behandling i påvente av 

transport. MLH kommuniserer nødvendig informasjon til de som tar imot pasienten videre og sørger for 

tilstrekkelig behandling i tide. Er det flere leger tilstede fordeler de arbeidet seg imellom. MLH plasserer 

seg sentralt på skadestedet, eventuelt samleplass for videretransport. Jo flere pasienter, jo mindre er 

MLH direkte involvert i behandling av pasienter. De er ikke ment å skulle undersøke alle pasienter på 

egenhånd. Det vil være umulig ved masseskadehendelser, og kan forsinke pasienttransport og endelig 

behandling på mindre hendelser med flere pasienter (Helsedirektoratet, 2016).  

3.1.7 Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) 

113-sentralen, som håndterer nødmeldings- og kommunikasjonstjeneste for Oslo, Akershus og Østfold, 

med en populasjon på om lag 1,5 millioner mennesker. Det er Oslo Universitetssykehus som drifter 
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denne sentralen, som er lokalisert på Ullevål Sykehus. Hvert år håndterer de nesten 500.000 samtaler 

fra innringere, i tillegg til nesten samme antall samtaler over samband til enhetene.  

AMK Oslo er organisert som følger (Oslo Universitetssykehus, 2017a): 

- Medisinsk operatør: mottar 113-samtaler fra innringer, vurderer meldingen, veileder innringer 

og beslutter primærtiltak. Medisinsk operatør er autorisert sykepleier eller ambulansearbeider 

og har særskilt opplæring og godkjenning. 

- Ressurskoordinator: håndterer operative oppgaver i AMK, og samarbeider med 02 når de rykker 

ut.  Styrer ambulanseavdelingens biler ute, prioriterer oppdrag med samme hastegrad og 

fordeler disse til enhetene. Ved stor pågang tar de imot samtaler fra innringer hvis alle 

medisinske operatører er i samtale.  

- Operasjonsleder: leder og koordinerer virksomheten og er leder for mannskaper på vakt. 

Koordinerer også med 02 ved behov.  

- Luftambulansekoordinator: er ressurskoordinator dedikert til koordinering av 

ambulansehelikoptre og ivareta "flight following" for operatøren.   

3.1.8 Ambulanseenheter   

Hver stasjon har ambulanseenheter, det vil si fartøy med helsepersonell. En vanlig akuttambulanse har 

en fartøysjef, som oftest eldstemann på bilen med mest erfaring, og en makker. Makkeren kan være 

ambulansearbeider/ambulansearbeider 2/paramedic eller lærling.   

Hver ambulanseenhet har en ID på tre sifre. De første to sifrene forteller hvilken stasjon de hører til, og 

det siste er bilnummeret på den stasjonen. For eksempel er alle biler som starter med 24 stasjonert på 

Brobekk, 25 tilhører stasjonen i Sentrum, 26 er Prinsdal, osv. Bilene som slutter på 7 er alltid singel-

paramedics, det vil si at det kun er én person på fartøyet.  

I tillegg til akuttambulanser har de også spesialressurser, med ID som begynner på 0 eller 1. Legebilen 

119 er en anestesilegebemannet legebil med paramedic, som rykker ut der det antas å være behov for 

akuttmedisinsk spesialistkompetanse. I tillegg disponerer de hurtigresponsenheter som raskt kan nå 

frem til tidskritiske hendelser, for eksempel motorsykkelenheten 117, personbiler og tråsykler (Oslo 

Universitetssykehus, 2017b).  
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3.1.9 Innsatsleders kommandoplass (ILKO) 

 

Figur 2 - Oppbygging av innsatsområde (Helsedirektoratet, 2016) 

ILKO, eller «KO»,  etableres ved større hendelser, hvor ledere fra de utøvende nødetatene samles 

nærme nok skadestedet til å danne og vedlikeholde felles situasjonsbilde gjennom 

informasjonsutveksling, koordinering og planlegging. De holder også løpende kontakt med sin sentral, 

altså enten AMK, Brann eller Politiets operasjonssentral (i mange distrikter er nå brann og politi 

samlokalisert til én felles nødsentral), alternativt lokal redningssentral.  

Avhengig av typen hendelse kan det også befinne seg andre ledere og personell i ILKO, for eksempel 

Fagleder jernbane, fagleder skred, eller delledere fra nødetatene. Delegering og roller fordeles fra ILKO. 

I utgangspunktet er ikke dette synlig umiddelbart for andre rundt, men 02 har en taktisk koffert i bilen 

med vester og tiltakskort til delledere. I tillegg bruker AMK å bli informert av 02 om slike tiltak.  

Politiets Innsatsleder har overordnet ansvar for felles innsats, men skal allikevel ikke styre de andre 

nødetatenes faglige innsats (Helsedirektoratet, 2016). Som hovedregel er det politiet som bestemmer 

hvilken kommunikasjonskanal for felles innsats som skal brukes (også kalt «BAPS).  

En liten klargjøring: ILKO er i de fleste tilfeller ikke en «sentral» i nærheten av skadested. I all enkelthet 

drer det seg stort sett om at Innsatslederne står samlet på et definert sted, og alt personell som er 

involvert i innsatsen blir informert om hvor ILKO befinner seg. Ved mindre komplekse hendelser på et 
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mindre område har jeg også observert at Innsatslederne fra de tre nødetatene ofte står i umiddelbar 

nærhet, uten at det nødvendigvis er dannet en ILKO.  

 

Figur 3 - Den tverretatlige organiseringen (Helsedirektoratet, 2016) 

3.2 Verktøy i bruk  

Her følger en generell beskrivelse av de viktigste verktøyene som benyttes (hvor??), både digitale og 

fysiske. 

3.2.1 Blikksund  

Blikksund er en webbasert portal, utviklet av et firma med samme navn. Den benyttes primært som 

vaktlogg av ambulansetjenesten, men AMK har langt flere moduler lagt inn i sin profil. Systemet brukes i 

dag av mange andre aktører i Norge; alt fra Forsvaret til Flekkefjord kommune, og har potensielt stort 

utviklingspotensial og utvidede bruksmuligheter gjennom moduler. Foruten vaktloggene brukes den per 

i dag til å kjøre ut statistikk på antall oppdrag av ulike typer innenfor et angitt tidsrom.   

3.2.2 NAKOS 

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin. Opplæringsportal som brukes for 

obligatorisk og ikke-obligatorisk sertifisering og resertifisering. Fagansvarlig kan opprette kurs som 

ambulansepersonell kan gjennomføre (frivillig basis).  

3.2.3 GAT 

Lønns- og timelistesystem. Observert og blitt fortalt om drift; at det hender 02 bruker det til å finne ut 

hvem som har jobbet på spesifikke hendelser eller arrangementer, defineres som et reelt behov å ha lett 

tilgjengelig og søkbare historiske data på hvem som har gjort hva og når. 

3.2.4 AMIS (Akuttmedisinsk informasjonssystem) 

AMIS er AMK-sentralens journalsystem, hvor innringer, hendelser, tiltak og oppdrag loggføres. Viser i 

sanntid tilgjengelige ressurser og på hvilke oppdrag de ulike ressursene er disponert.  
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Jeg har observert at det finnes flere utgaver av AMIS. 02 har tilgang på en «lite» versjon og en 

fullversjon. Fullversjonen er kun tilgjengelig på et kontor om lag 15 meter unna 02 sitt kontor, og 

inneholder langt mer informasjon om aktive oppdrag og tilgjengelige ressurser.  

Nytt direktiv sier at det ikke skal gå ut talemelding om kode 2 oppdrag på samband, kun på en felles 

sambandsterminal og i AMIS, hvilket betyr at 02 går glipp av informasjon om oppdrag som de ønsker å 

vite om. Mange oppdrag der helse skal bistå politiet og omvendt er kode 2, og det samme gjelder 

båtoppdrag og søk etter savnede. Dette er ikke oppdrag som 02 rykker ut på men, ønsker å vite når 

mannskaper skal være med politiet på ett oppdrag med økt risiko, eller på ett spesielt oppdrag med økt 

risiko.  

3.2.5 TRANSMOBIL (LOKUS) 

Oppdragsskjerm i bilen, knyttet til AMIS. Forferdelig å prøve å lese, spesielt sett fra siden med sterk 

sommersol gjennom bilvinduet og pulsen øker i takt med speedometeret.  

3.2.6 Arrangementliste på oppslagstavle 

Viser oversikt over større arrangementer i Oslo og Akershus som forventes å beramme flere enn 1000 

personer. Listen lages manuelt i Microsoft Excel av én person i 02-enheten, primært basert på nettsøk.  

3.2.7 Erfaringsnotater 

Notater i form av Word-dokumenter som skrives ved større hendelser. Disse har tidligere blitt lagret i en 

perm, men har senere gått over til å legge de i en mappe på PC-ens fellesområde hvor de nå. Lengden 

på dokumentene varier normalt fra 1 til 4-5 sider. Disse blir nærmere omtalt i kapittel 6.  

3.2.8 Tiltakskort  

En form for overordnet handlingsplan eller prosedyre knyttet til ulike situasjoner.  

3.3 Begrepsforklaring  

Denne oppgaven tok form parallelt med mitt feltarbeid, og mitt språk endret seg i takt med tiden jeg 

brukte i felten. Jo mer jeg ble kjent med ambulansetjenesten, desto mer naturlig ble det for meg å bruke 

ord og uttrykk som er vanlige i dette domenet. Som en følge av dette vil det enkelte steder i teksten 

dukke opp ord og begreper som kanskje ikke er så kjent for mottakere som du ikke jobber i 

ambulansetjenesten, og for å gjøre det lettere å henge med følger derfor en liste ord med kort 

forklaring.  

Samband 

Håndholdte radioer eller andre kommunikasjonsenheter som er knyttet til nødnettet.  

Bilene  

Ambulansebilene. Jeg bruker dette ofte fordi 02-erne brukte stort sett dette ordet.  
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Enhetene 

Bilene, med ambulansepersonell.  

Kode 1, kode 2 eller kode 3 

Oppdrag deles inn i tre kategorier, som er i tillegg fargekodet i AMIS (Oslo Universitetssykehus, 2017b):  

- Kode1 er akutte oppdrag hvor det rykkes øyeblikkelig ut med blålys og sirener. Her kan liv stå på 

spill, som oftest ikke planlagte.  

- Kode 2 er hasteoppdrag uten bruk av sirener og blålys. Her står ikke nødvendigvis liv på spill, 

men det haster, så oppdraget skal effektueres uten opphold 

- Kode 3 er oppdrag der det ikke er fare for liv. Disse oppdragene er bestilte oppdrag uten særlig 

hast, for eksempel pasienttransport.  

Ressurskoordinatorene på AMK må disponere ressurser ut i fra hvor de er lokalisert, og typen oppdrag. 

Nærmeste ledige ressurs(er) blir sendt på kode 1-oppdrag, men det kan også hende at ressurser på vei 

til kode 2 eller kode 3 (altså ikke ledige enheter) blir omdisponert til kode 1-oppdrag. Jeg har også hørt 

over samband tilfeller der kode 2 brått kan bli kode 1. På samband hører man ofte for eksempel:  

[AMK]: «233, AMK»  

[Aambulanse med ID 233 svarer]: «233 svarer» 

[AMK]: «Da blir det Kode 2 [stedsnavn, for eksempel Rema 1000 Nittedal]» 

[233]: «Ja, det er mottatt» 

Utkall  

I det nødpersonell får et oppdrag fra AMK, kalles det å få et utkall. Utkallet kommer som oftest gjennom 

sambandsradioen, enten muntlig fra AMK, eller gjennom en ulende og pulserende alarm. Denne lyden 

er for undertegnede nokså ubehagelig, fordi i den konteksten jeg ofte befant meg skar alarmen gjennom 

stillheten og sendte hjertet oppi halsen. Som hovedregel har Operative Leder 60 sekunder på å komme 

seg ut i bil fra de får et utkall.  

Trippelvarsling  

Dersom en hendelse krever felles innsats fra alle nødetatene kalles det en trippelvarsling. Dette kan 

være hendelser av typen brann, trafikkulykker og andre større ulykker, CBRNE-hendelser og andre 

spesielle oppdrag. Operativ leder skal varsles fra AMK om disse, for å vurdere om det er behov for å 

rykke ut i tillegg til vanlige ambulanser.  

Innsatsområdet  

Det området hvor nødpersonell utøver sin innsats i henhold til sitt virke.  

Dimittere  
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Å melde en enhet ledig, altså ferdig med oppdraget de har vært kalt ut på 

CBRNE – Farlige stoffer  

Forkortelsen står for «farlige kjemiske stoffer (C - Chemical), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), 

stråling fra nukleært materiale (N) og/eller eksplosiver (E)» (Helsedirektoratet, 2017a, p. 5). Begrepet 

CBRNE omfatter i tillegg andre typer hendelser, slik som industriuhell, tilsiktet skade (terror), utbrudd av 

særlig alvorlig smittsom sykdom og andre hendelser som kan forårsake alvorlig sykdom eller stor skade, 

uavhengig av årsaken (Helsedirektoratet, 2017a).  

Ved slike hendelser tilkalles ofte CBRNE-enheten som holder til på ambulansestasjonen i Oslo sentrum. 

Det er i utgangspunktet kun Operativ leder som skal varsle AMK om behov for denne enheten, men jeg 

har observert at denne regelen noen ganger brytes når for eksempel AMK eller CBRNE selv vurderer 

behovet for å rykke ut. Denne enheten har ifølge en av de Operative lederne opparbeidet seg et faglig 

renommé i Norge, og brukes ofte til opplæring og trening rundt om innenfor landets helseforetak, 

Forsvaret etc.  

En CBRNE-hendelse har et spesielt aspekt som betyr at en viss faglig kunnskap om dette emnet er av 

betydning. Ambulansepersonell har en håndbok tilgjengelig i bilene, som gir en grunnleggende 

veiledning. I håndbokens innledning står det følgende:  

«I første fase av en hendelse med farlig stoff må man regne med at man har ufullstendig informasjon 

om både hendelse og stoff. Samtidig foreligger det ofte betydelig tidspress og innstaspersonalet kan 

måtte ta avgjørelser selv om viktig informasjon mangler» (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

Beredskap, 2016, p. 6) 

Objekter  

Objekter kan være konkrete bygninger, steder, eller arrangementer. Operative ledere utarbeider for 

noen ting en «objektbeskrivelse» eller objektplan. Jeg har oftere observert at politiet og brannvesenet 

også bruker dette om en konkret operasjon, hvor ordets betydning er nærliggende den norske 

oversettelsen av det engelske ordet «object».  

Teknisk gjennomgang 

Teknisk gjennomgang betyr at man går igjennom hvordan helseinnsatsen ble utført, gjerne ned på 

detaljnivå. Selv om det gjerne er forbeholdt et annen type møte («debrifing») så er det også rom for å 

lufte tanker og følelser rundt det man har vært igjennom. Det skrives gjerne ikke erfaringsnotater fra 

slike møter fordi møtene kan være av privat karakter, og de involverte har mulighet til å snakke fritt og 

ærlig.  

EFOK 
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Emosjonell Førstehjelp og krisehåndtering, eller «EFOK». Ambulansepersonell, hvor enn profesjonelle og 

herdet til å takle forferdelige syn og tøffe oppgaver, er også vanlige mennesker. Uvissheten i at ting kan 

være vanskelige for personell i etterkant har gjort at EFOK ble dannet. Det er en HMS-tjeneste som går 

ut på å ta vare på sine ansatte, hospitanter og lærlinger, hvor opplært personell ringer og spør hvordan 

det går. Hvem som helst kan ringe et fast nummer og nevne at en kollega, eller en selv, bør få en telefon 

fra tjenesten. Basert på egne erfaringer mener Ambulansetjenesten selv at god oppfølgning etter større 

og spesielle hendelser reduserer sykefravær og langtidsettervirkning. EFOK fikk også skryt av 

Helsedirektoratet i sin rapport etter 22. juli for å være profesjonell og veletablert. De Operative lederne 

ser dette som en del av sitt HMS-ansvar, og ringer gjerne inn dersom de ser et behov blant involverte i 

et oppdrag. Men ifølge enkelte av dem kan en god teknisk gjennomgang også gjøre at det ikke er videre 

behov for EFOK.  

Oppmarsj  

Hvor bilene skal plasseres med hensyn til evakuering og transport av pasienter.  

Pasient  

I alle mine beskrivelser fra oppdrag omtaler jeg personer som er skadet eller på annet vis er årsak til at 

helse er på stedet som pasient.   

Sivile 

Alle som ikke er direkte involvert i hendelsen eller del av nødetatene.  

Akuttfasen  

Fra oppdraget blir meldt til man får etablert ressurser og begynt livreddende innsats. Målet er å 

«normalisere» stedet.   
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4 Metode  

I dette kapittelet vil jeg skildre min reise fra start til slutt i denne masteroppgaven. Mine valg og 

opplevelser i det som for meg startet som en svært fremmed kultur, har hatt innvirkning både på 

oppgaven og meg som person. Jeg vil derfor gå igjennom prosessen relativt kronologisk mens jeg 

redegjør for de metodene jeg har brukt og hvorfor jeg har valgt disse for å besvare mitt 

forskningsspørsmål. I tillegg er det naturlig at jeg drøfter hvilke implikasjoner mine metodevalg og min 

posisjonalitet som forsker har fått for både innsamlingen av data og hvilke data jeg sitter igjen med. 

Utfordringer relatert til metodene vil også bli berørt.  

Jeg har valgt å gjøre en interpretiv case studie, som involverer mye feltarbeid. Litteraturen nevner noen 

viktige aspekter rundt feltarbeid, blant annet å velge sin involvering, å få tilgang og aksept, og å samle 

feltdata (Blomberg, 1993; Cook & Crang, 2008; Randall, Harper, & Rouncefield, 2007b; Geoff Walsham, 

2006). Videre følger min beretning om disse aspektene slik studien tok form.  

4.1 Forskningsparadigme  

Forskningsparadigmer er underliggende filosofiske antagelser om verdenen som guider hvordan 

forskeren designer sitt prosjekt. Hovedsakelig finnes det tre typer: positivistisk, interpretiv og kritisk 

forskning (D.Myers, 1997). Positivismen tror på en objektiv virkelighet som kun man måles og beskrives 

gjennom egenskaper som er uavhengig av den som observerer og instrumenter som blir brukt. 

Interpretiv og kritisk forskning lener seg mye på konstruktivismen, hvor tilgang til virkeligheten er gitt 

eller sosialt konstruert gjennom sosiale konstruksjoner som språk, bevissthet og meninger.  

Der positivismen støtter seg til en objektiv virkelighet gjennom fakta, testing og prediksjon, hvor 

menneskelig verdi er irrelevant, drives to de to andre paradigmene av nettopp menneskelig verdi. Kritisk 

forskning legger fokus på sosial kritikk, i form av konflikter, motsetninger og maktbalanser, og søker å 

redefinere eller fjerne fiendtlige forhold og dominanser. Interpretive studier ønsker heller å forstå 

fenomener gjennom hvilken mening folk legger i dem, og hvor det er en gjensidig påvirkning mellom 

kontekst og informasjonssystemer (D.Myers, 1997). Sosial kontekst og tilhørende underliggende 

problemers betydning for utvikling og bruk av informasjonsteknologi er derfor en av grunnene til at 

interpretive studier er godt etablert i forskning på informasjonsteknologi (D.Myers, 1997; G Walsham, 

1995; Geoff Walsham, 2006).  

Ut i fra oppgavens problemstilling og emne falt det meg naturlig å gjøre en interpretive studie. Jeg 

hadde ingen hypotese eller teori som skulle testes, og konflikter og maktbalanser på arbeidsplassen var 

ikke det jeg ble spurt om å finne ut av. Derimot ønsket jeg å utforske et fenomen (erfaringsoverføring) 

hvor fenomenet ikke var tydelig definert i sin kontekst (de Operative ledernes arbeidshverdag).  
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4.2 Metodologi 

Metodologier kan forklares som strategier for hvordan man tilegner seg kunnskap om verdenen 

(D.Myers, 1997); et forskningsdesign, som guider hvordan man samler inn de data som trengs for å 

besvare forskningsspørsmålet. Jeg har valgt å gjøre en case studie.  

4.2.1 Case studier  

Som en empirisk metodologi passer case studier godt til interpretive studier, fordi man her ønsker å 

utforske et nåværende fenomen i en virkelig kontekst, og spesielt når grensene mellom fenomen og 

kontekst ikke er tydelige.  

En case studie er definert av interessen for en (eller flere) spesifikk(e) case(r), ikke metodene som er 

brukt, og en case kan også ha underliggende dimensjoner og domener. Med dette som grunnlag 

definerer Stake (2005) case studier hvor man fokuserer på en case i to ulike kategorier: intrinsikt og 

instrumentell. I en intrinsik case ønsker man bedre forståelse av selve caset, ikke problemer eller 

egenskaper som ligger utenfor. Man bør ha nok data til å generalisere, men målet er å presentere funn 

slik at leseren kan danne sine egne konklusjoner. Instrumentell case handler om å generalisere et emne 

basert på en case for å få innsikt i et problem. Min studie lener seg mot førstnevnte kategori, intrinsik 

case. Gjennom å være bevisst på dette gjennom hele studiet har det påvirket  

- hvordan forskningsspørsmålet er utformet 

- hvordan jeg har forholdt meg til datainnsamlingen 

- bruk av innsamlet materiale.  

Utformingen av forskningsspørsmålet har tatt form over tid, men jeg har hele tiden hatt fokus på å løse 

en oppgave for den gruppen jeg har studert. Det betyr også at jeg har begrenset datainnsamlingen til 

mine observasjoner av gruppen. Spesielt AMK, men også ambulansepersonell på stasjonene, har andre 

typen arbeidsoppgaver og forutsetninger i arbeidet sitt, og derfor anser jeg de gruppene for å være egne 

caser. Derfor har jeg kun forholdt meg til dem gjennom min studie, altså Innsatslederne.  

4.2.2 Etnografi vs. Casestudie 

I min studie har jeg brukt deltagende observasjon i så stor grad at det grenser til å være en etnografisk 

studie. Men en av de største forskjellen på case studier og etnografi er nettopp hvor «dypt» man går, 

altså hvor i hvor stor grad man blir en del av det miljøet man studerer. Etnografi, med sine dype røtter i 

sosialantropologien, krever en mer inngående tilstedeværelse i den kulturen som studeres (Cook & 

Crang, 2008). Man praktisk talt lever seg inn i den. I en case studie står man noe friere til å «velge bort» 

de situasjonen som forskeren ikke er relevante for forskningsspørsmålet. Dette kan man velge selv, men 

tilgangen man får styrer dermed til en viss grad hvilken metodologi det er mulig å velge også.  
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Diana Forsythe (1999) leverer også et godt argument for hvorfor etnografisk metodologi ikke ville vært 

riktig for meg i denne studien. Hun hevder at etnografi gjøres best av outsidere, som har mulighet til å 

oppfatte og tolke situasjoner og sammenlikne dem med et utenforstående perspektiv. Men hun legger 

også til at denne outsideren bør ha «considerable inside experience” (Forsythe, 1999, s. 130), altså å 

kjenne feltet godt. Jeg har derimot ingen medisinsk bakgrunn, eller er i et medisinsk studieløp hvor en 

hospitantstilling hadde passet inn. Jeg har ankommet fra utsiden, som en outsider med en helt annen 

kompetanse. Det er ikke nødvendigvis negativt, for min jobb har ikke vært å belære Innsatslederene 

hvordan de skal gjøre jobben sin, men heller å utforske hvordan IT kan understøtte deres 

arbeidsoppgaver.  

4.3 Metoder 

Videre vil jeg nå rede gjøre for de metodene jeg har brukt, og hvilke implikasjoner det har hatt for 

studien og hvilke utfordringer jeg har møtt.  

4.3.1 Innledende fase av feltarbeidet 

Å gjøre feltarbeid er en naturlig del av interpretive studier (Geoff Walsham, 2006), og dette gjelder både 

for case studier så vel som etnografiske studer. Forskjellen mellom etnografi som metode og metodikk 

er riktignok noe uklare i litteraturen, ettersom feltarbeid er en såpass naturlig del av etnografi. Derfor 

deler etnografi og case studier noen fellestrekk i feltarbeidet, fordi observasjon som metode kan brukes 

i begge typen studier (Stake, 2005). 

4.3.1.1 Å få tilgang  

Det er mange artikler som omtaler det å få tilgang til en gruppe eller en del av en organisasjon, og hvor 

viktig det er med sosiale evner når man først får tilgang (Cook & Crang, 2008; Randall et al., 2007a, 

2007b; Geoff Walsham, 2006), men følelsene knyttet til søknadsprosessen og ventetiden som følger, 

spesielt når man har en tidsramme og et brennende ønske om å få jobbe med akkurat det prosjektet, er 

det ingen som omtaler. Etter innsendt søknad om opphold hos ambulansetjenesten ventet nemlig en to 

måneder lang periode med mailer og telefonsamtaler, venting, gjentatt forklaring av mitt mål med 

studien og innsending av søknaden min i flere utgaver og mer venting, mens min forespørsel bevegde 

seg opp i helsevesenet. Etter et ledermøte i midten av februar 2017 ble studien min endelig godkjent, og 

etter to møter med ledelsen kunne jeg begynne mitt feltarbeid i mars 2017. Det siste møtet var av 

praktisk karakter, hvor jeg undertegnet nødvendige skjema om taushetsplikt og hospitantinformasjon.  

4.3.1.2 «Gatekeepers» 

Men så lett skulle det ikke være riktig ennå. Å få tilgang består av to deler: å få tillatelse, og å bli 

akseptert på forskningsstedet. Det gjelder å identifisere og alliere seg med «Gatekeepers»; de som har 

stor støtte eller makt i organisasjonen, uavhengig av sin formelle posisjon. Gatekeepere kan gjøre livet 

surt for enhver forsker hvis de setter seg på bakbeina og jobber imot studien (Randall et al., 2007b, p. 
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172), men de kan også være en gylden ressurs for å få fremdrift i prosjektet. Jeg hadde allerede vært 

gjennom flere runder med gatekeepere, i form av autoritetspersoner som skulle godkjenne mitt 

opphold i ambulansetjenesten. Alle var positive til studien min, men avgjørelsen om å la meg jobbe med 

gruppen av Operative ledere var tatt av administrasjonen, ikke gruppa. Og med tanke på at jeg skulle 

arbeide såpass tett med en relativt liten gruppe var jeg avhengig av å få aksept blant dem.  

Lykkelig over å få godkjent studiet av ambulanseavdelingens administrasjon, og spent på å komme i 

gang, møtte jeg opp på stasjonen en uke senere til tiden jeg avtalte med en leder fra administrasjonen.  

Der ble jeg møtt med et hyggelig, om noe undrende, «hæ, det har ikke jeg hørt noe om?» (Sitat 02, 

feltnotater dag 3). Det viste seg nemlig at informasjonen om min hospitering ikke hadde nådd frem til 

gruppen. Men den Operative lederen hadde sympati for min situasjon, og jeg forklarte hvem jeg var og 

hva jeg skulle studere hos dem. Jeg var der i om lag 30 minutter, og han forklarte kort hvordan de 

jobbet, blant annet at de hadde mye ekstra arbeid utenom selve vaktskiftet. Han foreslo også at jeg 

skulle «bli kledd i rødt» (Sitat 02, feltnotater dag 3) neste gang han var på vakt noen dager senere, slik at 

jeg fikk bedre forståelse for hvordan de jobbet. Situasjonen beskrevet her, og videre i feltarbeidet, føltes 

som et tekstbokeksempel for hvordan en etnograf gjerne opplever sitt opphold i en organisasjon:  

‘Who are you and what are you doing here?’ and a well-rehearsed, ‘Oh, my name’s . . . I work at . . . 

We’re just interested in . . . X knows about us/has given us permission . . . We won’t get in your way . . .,’ 

was the regular response. The ethnographer in this case reports that he felt that he was finally a 

‘member’ of the organization when another controller responded to such a question with, ‘Oh, that’s just 

Dave . . . He’s part of the furniture . . . Don’t worry about him . . . ,’ before he could provide his rehearsed 

answer (Randall et al., 2007b, p. 173).  

4.3.1.3 Å presentere seg selv og oppgaven 

Særlig i større organisasjoner blir det svært vanlig å fremføre et nesten innøvd svar ganske ofte. Det er 

viktig å tenke over hvordan man presenterer seg selv og prosjektet. Skal man holde tilbake noe av 

hensikten med prosjektet til sterkere relasjoner har oppstått? Forstår deltagerne språket som blir brukt, 

og motsatt? Ofte er det stor forskjell på hva forskeren forteller sine akademiske kollegaer og ulike 

"gatekeepere" i felten. I starten kan det være lurt å være litt "generell", så kan en mer detaljert 

beskrivelse komme senere når prosjektet får mer substans og fokus (Cook & Crang, 2008, p. 24).  

Min respons i starten var dog ikke særlig innøvd, og jeg fikk problemer med å forklare prosjektet mitt på 

en kort og lett forståelig måte. Jeg var veldig bundet av hva jeg hadde skrevet i søknaden min, med mye 

fagbegreper som var ukjente for mange i denne konteksten. Samtidig var jeg fortsatt usikker på hvilken 

retning studien ville ta. For å unngå uforståelige fagtermer fra mitt domene endret jeg derfor etter hvert 

svaret mitt til et mer hverdagslig språk: «jeg skal studere kommunikasjon og digitalisert 
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erfaringsoverføring». Dette ble godt forstått, og responsen var nesten alltid: «Åh, så spennende, ja det 

er noe vi trenger!», noen ganger etterfulgt av en samtale rundt emnet.  

4.3.2 Deltagende observasjon 

Å få innpass er noen ganger litt flaks og tilfeldigheter (Randall et al., 2007b, p. 175). Da jeg startet 

hospiteringen var ikke tanken at jeg skulle være med de Operative lederne ut i felten. Jeg trodde at jeg 

ville få nok informasjon gjennom å være på kontoret med dem. Jeg skulle observere hva de gjorde der, 

og etterhvert intervjue dem. Men 02-eren jeg skulle ha en introduksjonsdag med hadde nok en anelse 

om at det ikke ville gå. Jeg noterte følgende i feltjournalen min etter andre feltdag:  

«Tilfeldigvis var han jeg møtte sist også ansvarlig for månedens gruppemøte. Han spurte om jeg kunne 

komme og presentere meg selv og prosjektet mitt, og bli kjent med de andre i 02-enheten. På møtet 

møtte jeg tre nye personer i enheten. Møtet gikk fint, veldig hyggelig personer alle sammen. Han som 

var på vakt kom litt senere til møtet på grunn av et oppdrag. På grunn av svært mange hospitanter i 

april/mai ble vi enige om at jeg kommer rundt vaktskiftet. På den måten får jeg observert en av de få 

situasjonene der de møter hverandre fysisk. Starter litt forsiktig for å tilpasse min tilværelse med deres 

arbeidshverdag (det ble nevnt at det kan være en belastning for dem å ha hospitanter hos seg såpass 

mye), og setter opp 2-3 ganger i uken ut april, og så skulle vi se nærmere på mai når det nærmet seg. De 

skal også prøve å få meg med på øvelse i mai. 

Vi ble enige om at jeg skulle komme og ha en introduksjonsdag fredag 24. mars. Jeg ble ikke værende på 

resten av møtet, ettersom de ønsket å diskutere ting jeg ikke kunne være en del av. (SITAT Feltjournal 

dag 3)» 

Etter første dagen i uniform ble det på samme Operative leders initiativ ordnet slik at jeg fikk være kledd 

i rødt hver gang jeg var der, slik at dersom det ble en utkalling kunne jeg være med på det også.  

Helt konkret har jeg tilbrakt 33 dager, totalt 160 timer, sammen med de Operative lederne fordelt over 

fire måneder. Antall timer per gang har variert, avhengig når observasjonene begynte og hva dagene har 

bydd på. På det minste har det vært tre timer, og på det meste ti timer i strekk. Jeg har tilbrakt mellom 

to og tre feltdager på hverdagene, helgene har jeg ikke fått lov å være med på. Ettersom den første 

måneden var fylt opp med hospitanter på dagtid fra ambulanseutdanningen brukte jeg de første 15 

feltdagene primært til å observere vaktskiftene på kveldene, siden dette var en av få tilfeller hvor de 

faktisk møttes ansikt til ansikt. Jeg ankom mellom kl. 17 og 18, og ble værende til mellom kl.21 og 

midnatt, avhengig hvor mange turer vi hadde. Den påfølgende måneden var det færre hospitanter, så 

jeg vekslet mellom å være tilstede på dagtid og kveldstid. De to siste månedene var det ingen 

hospitanter foruten meg tilstede, så da var jeg stort sett tilstede på dagtid, fortsatt rundt tre ganger i 

uken. Den siste måneden brukte jeg mer tid på å skrive enn å være i felten. Da satte jeg opp vaktene 
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mine slik at jeg fikk vært med alle en siste gang, ettersom jeg har vært med noen 02-ere enn andre. Jeg 

brukte også disse feltdagene på å intervjue hver enkelt på vakt.  

4.3.2.1 Hvorfor Observasjon?  

Å utarbeide behov i en så kompleks setting krever mer enn bare å gjennomføre spørreundersøkelser og 

intervjuer. Jeg har ingen medisinsk bakgrunn, så jeg visste i utgangspunktet ikke hva jeg skulle spørre om 

enn gang. I tillegg er dette en såpass kompleks case, at det ikke har vært mulig å bare lese seg opp til hva 

02 og ambulansetjenesten gjør. De kan helse, og jeg kan IT, målet har vært å forene disse to domenene. 

Samtidig er det, som Forsythe (1999) argumenterer, gjerne sånn at hva man sier ikke alltid er hva man 

gjør.  

4.3.2.2 Fysisk posisjonering 

Fysisk posisjonering i felten har også vært viktig (Cook & Crang, 2008). Man observerer og oppfatter ting 

ulikt ut ifra hvor man sitter. Jeg startet observasjonene mine i sofaen på kontoret. Etter noen dager følte 

jeg meg såpass inkludert at jeg spurte pent om jeg fikk sitte på den delen av skrivebordet som ikke var 

opptatt, og det var helt greit. Jeg observerte etter hvert at de hadde sine «favorittplasser», så for å ikke 

være i veien var jeg bevisst i å velge den plassen jeg antok dagens 02 ikke skulle velge. Jeg var tross alt 

en outsider, og ville ikke oppfattes som påtrengende. Da jeg satte meg der oppdaget jeg også to 

bokhyller på hver sin side av skrivebordet, med informasjon som etter hvert ble relevant. Ute i felten har 

det også vært vanskelig å posisjonere seg riktig. Det er ofte mye støy på skadestedene fra 

utrykningskjøretøy, og det gjorde at det noen ganger var vanskelig å oppfatte hva som ble sagt. Selv om 

jeg hadde sambandsradio klarte jeg ikke alltid høre hva som ble sagt. Operative lederne hadde også 

plugg i øret, så det var noe kommunikasjon jeg ikke hadde tilgang til. Hvis jeg merket at de fikk en 

melding hendte det at jeg spurte hva det gjaldt.  

Under øvelse på Gardermoen, som blir omtalt senere, var det i starten vanskelig å forstå helt i starten 

hvilke roller involvert personell skulle ha, og hvor ting skulle settes opp.  

4.3.3 Intervjuer  

Intervjuer er et viktig supplement til observasjoner (Cook & Crang, 2008; Randall et al., 2007a) . Det kan 

gi bedre innsikt og forståelse i uklare situasjoner. For en som ikke har gjort feltstudier av denne typen 

før er gjerne utfordringen i forkant å vite hvordan man får fremmede til å snakke om seg selv og sine 

gjøremål, hvilke spørsmål som er relevante, og hva får man lov å spørre om uten å fornærme eller gjøre 

noen flaue? (Cook & Crang, 2008, p. 38). Jeg fant fort ut at det å få dem til å snakke gikk helt av seg selv; 

ettersom de er del av en kompetanseavdeling er de vant til å ha med seg hospitanter. Men fordi de 

jobber både på kontoret og i felten har det ikke vært lett å holde formelle intervjuer. Det kunne hende 

at vi ble avbrutt midt i en samtale av både utkall og andre ansatte som kom innom kontoret. Siden jeg i 
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forkant hadde liten innsikt i hvordan de jobbet, var starten var mitt opphold preget av mange spørsmål, 

gjerne mer situasjonsbetinget enn planlagt, for å få en generell oversikt.  

Settingen vi befant oss i påvirket også samtaleemnene. På kontoret gikk det mye i hvordan 

organisasjonen var bygd opp, daglige gjøremål, samhandling og kommunikasjon internt og med andre 

etater, hvilke verktøy de bruker og hva som fungerer bra og dårlig rundt dette. Samtlige var svært 

engasjerte i å fortelle om sitt yrke, og det ble såpass mye informasjon at jeg noterte heller rett inn på PC 

enn å sitte med notatblokk. Det gikk fortere å skrive, og det var samtidig lettere å feste blikket på person 

slik at samtalene fikk et mer naturlig preg. Når vi først var på oppdrag var det observasjon av den 

aktuelle situasjonen som fikk prioritet. Jeg har også hatt tre anledninger til å spørre ledere på AMK 

spørsmål for å få innsikt i hvordan de jobber og samhandler med 02.  

Etterhvert som jeg fikk bedre innsikt i deres arbeidshverdag, begynte jeg å planlegge en del spørsmål på 

forhånd for å styre informasjonen i den retningen studien tok. Det føltes mer naturlig å gjøre det på den 

måten. Det var ikke før de siste feltdagen at jeg satte sammen en formell intervjuguide (se vedlegg 1). 

Hensikten med denne guiden var å kvalitetssikre mine observasjoner, dekke emner som ikke hadde blitt 

undersøkt, og avdekke konsensus eller avvikende svar rundt visse temaer. Noen av spørsmålene måtte 

gjøres i bilen mellom oppdrag, ettersom noen dager var mer hektiske enn andre.  

Jeg har ikke benyttet meg av lyd- eller videoopptak. Dette ble avklart ganske tidlig, av flere grunner. For 

det første ville et lydopptak inneholde meldinger over samband, ettersom disse alltid var påskrudd på 

kontoret. For det andre, siden mine notater også måtte anonymiseres, ville intervjuobjektene lett kunne 

identifiseres gjennom et lydopptak. Samtidig er det lettere å snakke fritt og ærlig når noe ikke er «på 

tape» (Randall et al., 2007a, p. 188). 

4.3.3.1 Å stille spørsmål 

Noen mener at det å stille spørsmål vil ødelegge «flue-på-veggen»-konseptet ved deltagende 

observasjon. Andre mener at det er en viktig del av det å forstå hva som foregår, og i mitt tilfelle var det 

absolutt nødvendig (Randall et al., 2007a).  

Etter hvert feltarbeidet pågikk og jeg ble bedre kjent med hver enkelt deltager i studien, ble jeg tryggere 

på å stille spørsmål som kunne bli oppfattet som kritiske, for eksempel hvorfor de ikke løste situasjonen 

på en annen måte. Jeg har blant annet spurt om hvorfor dokumenter med informasjon ikke har blitt 

sendt til hva jeg antar har vært relevante aktører, eller hvorfor det har tatt så lang tid. For mitt 

vedkommende føltes det i hvert fall som et kritisk spørsmål, fordi sånt kan oppfattes som at jeg mener 

vedkommende ikke har gjort jobben sin. Her har tonefall og formulering mye å si, og det hendte at jeg 

påminte dem om at her var det lov å ikke svare hvis de ikke ønsket det, og at mine notater ble 

anonymisert. Riktignok var de alltid imøtekommende og velvillige til å svare; noen ganger ble spørsmål 
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respondert med velveide argumenter og forklaring av hvordan ting fungerte i praksis, og noen ganger 

utløste det refleksjon og samtale over emnet.  

4.3.4 Dokumentanalyse 

Mens jeg ventet på å få godkjent mitt opphold i ambulansetjenesten brukte jeg en del av tiden til å sette 

meg inn i ambulansetjenesten som organisasjon og virke, slik at jeg skulle være så godt forberedt som 

jeg kunne før jeg skulle begynne feltarbeidet. Men som allerede nevnt var det ikke helt enkelt å forstå 

nøyaktig hva Operativ leders arbeid går ut på. «Nasjon veileder for helsetjenestens organisering på 

skadested» (Helsedirektoratet, 2016) for eksempel, er en veileder for hvordan helseinnsatsen bær 

organiseres og styres på et skadested, men beskriver ikke annet enn overordnede arbeidsoppgaver.  

Jeg har underveis i studien fått tilgang på mailkommunikasjon med vedlegg av ikke sensitivt innhold i 

etterkant av øvelser. Disse har jeg primært brukt til å forstå hvordan de kommuniserer erfaringer fra 

øvelsene, og hva som vektlegges. I tillegg har jeg fått tilgang til noen «objektnotater», som omhandler 

viktig informasjon om spesifikke steder. Etter hvert kom det også frem at 02-erne enkelte ganger 

utarbeider erfaringsnotater, og noen av disse har jeg også sett igjennom for å danne et bilde av hva de 

legger vekt på i etterkant av større hendelser.  

4.3.5 Gjennomgang av tekniske verktøy  

Jeg har også hatt gjennomganger av AMIS, Blikksund og NAKOS. Under gjennomgang av disse ble det 

også naturlig diskusjon om fordeler og ulemper med hvert system. Etter hvert som det ble klart at 

Blikksund skulle få større fokus i organisasjonen valgte jeg å legge større energi på dette systemet, i 

form av å tenke hvordan dette systemet kunne passe inn med mitt prosjekt.  

4.4 Min rolle som «outsider»  

Crang og Cook (2008, p. 22) definerer det å delta som observatør i en kultur som en intersubjektiv rolle:  

«To be a participant in a 'culture' implies an immersion of the researcher's self into the everyday rhythms 

and routines of the community, a development of relationships with people who can show and tell the 

researcher what is going on» 

Og videre:  

“to be an observer of a 'culture' implies a detached sitting-back and watching of activities which unfold 

in front of the researcher as if s/he wasn't there, a simple recording of these goings-on in fieldnotes, 

tallies, drawings, photographs and other forms of material evidence and, through this, a striving to 

maintain some form of dispassionate, 'Scientific' objectivity”.  

Det er en hårfin balansegang mellom å være en nøytral observatør, og samtidig en del av en gruppe eller 

kultur, og det utvikler seg en intersubjektiv relasjon mellom den som forsker og de som blir forsket på. 
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Det er viktig å tenke på underveis i studien hvordan man blir integrert, men også hvordan man blir 

oppfattet, både innad og i andre kontekster, og til syvende og sist hvordan dette påvirker forskningen 

med hensyn til tilgang, aksept, hvilken rolle man tar og hvordan man blir oppfattet (Cook & Crang, 2008, 

p. 22). Dette henger også sammen med hvorvidt man oppnår «objektive» data.  

4.4.1 Å bli «en av dem»  

Som outsider kan det være lurt å tilegne seg en eksisterende rolle i kulturen som studeres, evt. skape ny 

rolle. Noen profesjoner krever utdannelse for å mestre, men man kan for eksempel være en læring 

(Cook & Crang, 2008). Det viktigste er at rollen gjør at man kan involveres i samme setting for å oppnå, 

så langt det går, samme perspektiv og innsikt til de som studeres (Randall et al., 2007b, p. 180). Min rolle 

som hospitant var en rolle som eksisterer i organisasjonen fra før, og utenfor kontorbygget var jeg 

pålagt å bære en blå vest med «HOSPITANT» på ryggen. Mange ambulansearbeidere har selv vært, eller 

kjørt med, hospitanter på sin bil, og det tillot meg å bevege meg gjennom ulike kontekster sammen med 

Operativ leder med tilsynelatende aksept av min tilstedeværelse. Det at jeg alltid var kledd i 

ambulanseuniform hjalp nok også på dette.  

Det interessante med å bli «en av dem» var også at folk utenfor organisasjonen oppfattet meg som en 

del av ambulansepersonellet, til tross for hospitant-vesten. For eksempel på feltdag 12 var vi på en 

brannmelding. Det var trangt på fortauet, med mange sivile forbipasserende. Dette var en 

trippelvarsling, så både brann, politi og helse møtte opp med flere biler. Det var ingen synlig røyk på 

stedet, hvilket betydde at det heller ikke var åpenbart for sivile hva som hadde skjedd. En dame huket 

tak i meg, og spurte hva som foregikk, dette til tross for den blå hospitant-vesten min. Jeg svarte høflig 

at jeg bare var en hospitant, og dessverre ikke kunne si stort.  

Å bli i en eller annen grad en del av en den kulturen man studerer såpass tett er uunngåelig, og jeg vil 

mene at jo mer tid man bruker i kulturen, jo mer tilegner man seg og tilpasser seg rutiner og skikker. Det 

kan være større og mer synlige ting, som å forholde seg til formelle organisatoriske maktforhold, turnus, 

og generelle arbeidsrutiner. Hvert domene har gjerne sitt «stammespråk», bestående av fagbegreper og 

uformelle vendinger. Det er en utfordring for en som ikke har kjennskap til domenet å bli kjent med hva 

begrepene betyr, men etter hvert som man blir en del av kulturen kommer og tilegnelse og forståelse av 

disse begrepene. Eksempel på dette var under feltdag 20, hvor 02 hadde kontakt over samband med 

ambulansene som hadde vært på en hendelse. Han spurte dem «har dere fått 11?». Uten å tenke meg 

om spurte jeg raskt hva det betydde. 02-eren forklarte at det betyr personnummer, og brukes av de 

fleste nødetater. Under feltdag 30 ble jeg spurt om det samme, og skjønte umiddelbart hva det gjaldt og 

kunne (noe stolt) peke på hospitant-vesten min og si at det hadde jeg ikke. 

Men det er også de mindre, noen ganger nesten usynlige ting, som kan være nødvendig for å få 

arbeidsdagen og feltarbeidet til å fungere optimalt. Etter hvert som studien pågikk kunne jeg 
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oppsummere følgende erfaringer, som trolig mange i ambulansen kan kjenne seg igjen i, og som kanskje 

kan være til nytte for andre nybegynnere i feltarbeid:  

- Gå på do når du kan – du vet aldri når neste tur kommer 

- Spis når du kan – du vet aldri når neste tur kommer 

- Ha med energibar eller annen små-mat i lommen – du vet aldri hvor lenge turen varer  

- Ha alt du skal ha med ut i felten liggende klart og ladet opp – du har bare sekunder på å komme 

deg i bilen 

- Ha med skift – du vet aldri hva slags forhold du møter på tur  

- Møt uthvilt til vakt – dette er en krevende jobb  

Feltarbeid er med andre ord vanskelig. Det er mye å tenke over, ting som skal klaffe, og man bør hele 

tiden ha i mente hvordan man skal oppføre seg mot ulike mennesker i ulike situasjon. Det gjelder å ha 

litt «guts», i mangel på bedre ord. Men til syvende og sist føler jeg Dave Randall oppsummerer det best:  

"Much of ethnographic practice is simply about presenting oneself as a reasonable, courteous, and 

unthreatening human being who is interested in what people do and then shutting up, watching, and 

listening" (Randall et al., 2007a, p. 181) 

4.4.2 Begrensninger i kraft av min rolle 

Tilgangen til gruppen har til tider vært en utfordring, ettersom de noen ganger har vært ute på oppdrag 

når jeg har kommet på stasjonen. Tre av dagene var jeg vært alene i flere timer på stasjonen. På vei til 

stasjonen fulgte jeg alltid med på Twitter for å se om det hadde vært noen større hendelser i løpet av 

dagen. Etter hvert begynte jeg å bli god på gjette hvorvidt de var ute på pågående hendelser når jeg 

ankom stasjonen. På feltdag 17 pågikk det en større brann på en skole, og 02-eren var ute på oppdrag i 

tre timer. Da han kom inn på kontoret på KUA luktet det svidd i rommet. Han satte seg ned, lager tre 

rundstykker med pålegg, og svarte på mail. Han sa lite, og jeg tolket det dit hen at han trengte å hente 

seg litt inn igjen. Det gjorde at jeg lot han være litt i fred, uten å spørre masse spørsmål før det hadde 

gått en stund. Her var det viktig å respektere deres arbeid; noen ganger må man bare vente (Randall et 

al., 2007b).  

Min posisjon som outsider har medført at min tilgang til Operative ledernes arbeid har vært begrenset i 

enkelte situasjoner, fordi min rolle og tilstedeværelse av gode grunner ikke har vært akseptert i 

situasjonen. Operativ Leder Forum (OLF) er et eksempel. Det samme gjelder de månedlige 

gruppemøtene som 02-enheten har. De er også sikkerhetsklarert, hvilket betyr at de har tilgang på 

hemmeligstemplet informasjon, for eksempel tiltakene som ble gjort under 17. mai. Her har jeg måttet 

forholde meg til hva jeg har blitt fortalt omkring disse situasjonene på generell basis, uten at innholdet 

konkret har blitt beskrevet for meg.  
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Et annet godt eksempel på «lukkede situasjoner» er en teknisk gjennomgang som fant sted på feltdag 

20: 

Vi fikk melding over samband at noen hadde hengt seg i en bakgård. Vi kjørte med blålys til stedet, men 

Innsatslederen skrudde dette av da vi nærmet oss for å ikke gjøre situasjonen mer dramatisk for de 

pårørende og publikum. Jeg valgte her å bli sittende i bilen, rett og slett holde meg utenfor situasjonen, 

av flere grunner. For det første var jeg usikker på min egen reaksjon rundt de spesielle 

omstendighetene. 02 hadde hørt over samband at det var barn av pasienten tilstede, og nevnte dette 

for meg på veien dit. Etter at jeg selv fikk barn har jeg merket en ekstra følsomhet ovenfor barn som har 

det vondt, og jeg antok at dette ville være en situasjon hvor jeg ville kjenne ekstra godt på det. For det 

andre er en slik situasjon såpass privat, nærgående og krevende at jeg av respekt for både pårørende og 

pasient ikke ville forstyrre; uten en klar funksjon på stedet i kraft av min uniform (til tross for blå vest 

med hospitant) ville jeg bare følt meg i veien for både sivile, politi og ambulansepersonell, og det kunne 

hende enkelte ville følt seg utilpass av å ha en på stedet som bare «virrer» rundt med en notatblokk.  

I etterkant av hendelsen kalte 02-eren inn de ansatte fra helse som var involvert i hendelsen til en 

teknisk gjennomgang på KUA. Her var det snakk om både akuttlege og ambulansepersonell fra to biler. 

Selv om det gjerne er forbeholdt en annen type møter (debrifing), så er det også rom for å lufte tanker 

og følelser rundt det man har vært igjennom på en teknisk gjennomgang. Det skrives gjerne ikke 

erfaringsnotater fra slike møter fordi møtene kan være av privat karakter, og 02-eren antydet at dette 

var en situasjon jeg helst ikke burde være med på, ettersom min tilstedeværelse som utenforstående 

kunne være et hinder for de involverte i å snakke fritt og ærlig.  

4.4.3 Nøytral forsker?  

Jeg erfarte også at ettersom 02-erne kun er én person på vakt av gangen ville det å skygge dem og være 

en «del av inventaret» på kontoret bli vanskelig. Å være såpass tett på én person i mange timer er 

krevende for begge parter, og det medførte også at det var unaturlig å bare være en «nøytral forsker» 

hele tiden. Deltagende observasjon er en sosial prosess, hvor forskeren er situert med de som studeres 

(Cook & Crang, 2008, p. 7).  

I de uformelle samtalene føltes det også naturlig å komme med respons på det som blir sagt. 

Litteraturen gir ingen klare svar på hva man skal gjøre, men anbefaler å ikke bli for personlig (Randall et 

al., 2007a). Jeg var gjennom feltarbeidet forsiktig med å komme med for mye av mine personlige 

meninger, og vise en viss ydmykhet for min rolle som utenforstående og mitt oppdrag; jeg var ikke der 

primært for å ha meninger, men heller å motta dem. En eventuell konflikt basert i synpunkter rundt 

organisasjon, moralske eller etiske spørsmål kan være svært ødeleggende for samarbeidet.  
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4.5 Analyse 

Dette har vært en empirisk studie, som har generert store mengder data. Det har vært utfordrende å få 

oversikt og sortere alt materiale, spesielt når jeg ikke kjente til caset fra før. Etter innledende dager med 

feltarbeid begynte riktignok noen gjentagende temaer å dukke opp. Det ble klart at å dele erfaringer 

internt var en utfordring; de manglet en arena og de riktige verktøyene for dette. Samtidig observerte 

jeg utfordringer med hensyn til informasjonsutveksling utenfor oppdrag. Dette resulterte i spørsmål som 

«hvordan kan man være sikker på at mottakeren har lest og forstått det som sendes på e-post?», og 

«hvordan kan man nå ut til de ansatte på ambulansestasjonene med informasjon som er relevant 

innenfor et gitt tidsrom og/eller område?».  

Som et resultat av dette begynte jeg å utforske hvilke situasjoner de innhenter erfaring fra. Jeg valgte å 

primært fokusere på oppdrag, øvelser, og befaringer. Jeg plukket ut situasjoner jeg mente var 

representative, men fordi ingen situasjoner er helt like blir de kun et lite utvalg av mulige scenarioer. 

Samtidig var det mange tilbakemeldinger og informasjon fra deltagerne i studien som ikke kunne 

plasseres konkret i disse situasjonene. Derfor måtte jeg lage en kategori jeg kalte «utenfor oppdrag».  

I analysen etter alt feltarbeid gikk jeg gjennom feltnotatene min på nytt, og brukte Post-it lapper på 

tavle som jeg hang opp med nøkkelpunkter. Disse plasserte jeg i to hovedkategorier: ERFARING, 

KOMMUNIKASJON – relatert til de to hovedtemaene, samt DESKRIPTIV INFO, og ANNET for fakta og 

usorterte ting. Jeg markerte lappene med F[feltdagsnummer] for å lettere finne igjen notater på dette, 

og førte på flere feltdagsnummer på lappene om det samme temaet gikk igjen flere steder i 

feltnotatene. Det ble etter hvert så mange lapper at jeg fikk et plassproblem. Jeg valgte da å gå tilbake til 

situasjonene, og kommenterte dem direkte med hva jeg mente var viktig å trekke ut. Samtidig dannet 

jeg en punktliste, som ga meg oversikt over hvilke overordnede temaer som gikk igjen ute på oppdrag. 

Resultatet ble funn som beskriver hva taktisk kunnskap inneholder. Samtidig brukte jeg teorien som 

tidligere er omtalt til å resonere meg frem til hva som faktisk mangler i ambulansetjenestens 

erfaringsoverføring. Deretter brukte jeg dette til å se behov og krav, og hvordan dagens IT-løsninger kan 

bidra til å støtte erfaringsoverføring i et CSCW-perspektiv.  

4.6 Critical Action research? 

Denne studien startet som et ønske fra ambulansetjenestens side om å utforske mulighetene for å 

styrke erfaringsoverføringen i tjenesten, og en leder uttalte at «vi er interesserte og nysgjerrige i den 

kunnskapen du kan innhente» (Sitat leder i ambulansetjenesten, Feltdagbok dag 2). Jeg var samtidig klar 

på at jeg ikke hadde kompetanse til å utvikle et eventuelt digitalt system, og at min oppgave derfor ble å 

definere behov og krav rundt digitalisert erfaringsoverføring, i håp om at det kanskje kunne brukes av 

som et grunnlag i tjenestens videre arbeid med sine ønsker. Med dette som grunnlag tok oppgaven min 

etter hvert form som en casestudie (etter at etnografi som metodikk ble tidlig utelukket).  
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Men parallelt med at studien tok form og retning, utviklet både deltagernes og mitt eget håp om 

endring seg til en slags forventing. Gjennom både observasjon og diskusjon dukket det etter hvert opp 

forslag til løsninger, både fra meg og fra enkelte medlemmer av gruppen. Dette satte meg i et dilemma. 

Gjorde jeg egentlig en action research oppgave, og ikke en casestudie?  

Kort fortalt har Action research som metodikk et mål om å utvikle praktisk kunnskap for den gruppen 

som studeres, gjennom en demokratisk prosess hvor kunnskapen utvikles i fellesskap mellom forsker(e) 

og gruppen. (Sykes, Chris, Treleaven, 2009). I tillegg deler action research og etnografi visse trekk med 

hensyn til bruk av metode. Dette gjorde meg enda mer i tvil, og et resonnement over prosjektets 

overordnet mål og hvordan jeg jobbet mot dette målet var nødvendig. Konklusjonen jeg kom frem til var 

at å grunn av tid og omfang har jeg ikke kunnet gjøre dette som et fullverdig action research prosjekt, da 

måtte jeg ha bestemt meg for det langt før i studien, og kanskje hatt med flere deltagere i studien. Dette 

kunne vært sett på som en mindre del av et action research prosjekt, hvor man utforsker 

problemområdet som del av designprosessen for å oppnå tilstrekkelig kunnskap for å ta informerte 

designvalg.  

4.7 Forskningsetikk og dilemmaer  

Som i et hvert forskningsprosjekt er det visse etiske hensyn som må vurderes. Disse gjør jeg rede for i 

dette avsnittet.  

4.7.1 Personvern  

Helsevesenet er svært opptatt av personvern. Det gjennomsyrer organisasjonen, og påvirker blant annet 

hva som kommuniseres, i form av hvilke personopplysninger som blir kommunisert, til hvem, og hvor de 

lagres. Over samband har jeg ikke en eneste gang hørt pasientnavn, konkret adresse, eller annen 

informasjon som kan brukes til å identifisere pasienter. Vaktloggen til Operativ leder inneholder heller 

ikke personopplysninger, hverken om ansatte eller pasienter. De bruker ikke konkrete adresser, men 

skriver heller som regel område, for eksempel [for Oslo] «sentrum», så sant det ikke er snakk om et 

konkret objekt.  

Som følge av det sterke personvernet har jeg undertegnet taushetsplikt, for å beskytte både ansatte og 

pasienters anonymitet. Både bilder, notater og innholdet i denne oppgaven blitt anonymisert etter 

beste evne. Operative ledere er kun omtalt som «02-er» eller «Operativ leder», uten forsøk på å skille 

dem. Selv om de er ulike personer med ulike synspunkter og behov, så mener jeg det ikke relevant for 

oppgaven å tydeliggjøre hvem informasjonen kommer fra. Det samme gjelder andre ansatte, som leger 

og ledere.  

Når det gjelder bruk av pasientopplysninger er det utenfor prosjektets omfang. Dette har vært klar på 

fra begynnelsen av prosjektet, ettersom det er fokus på 02-erne og deres arbeidshverdag, som ligger til 
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grunn for oppgaven. Jeg har ved et fåtall anledninger sett pasienter ute i felten, men har hverken 

ettersøkt eller hatt tilgang til personopplysninger.  

Litteraturen påpeker at man i feltarbeid kan befinne seg i situasjoner som ikke er overens med egne 

synspunkter (Cook & Crang, 2008, p. 28). I mitt feltarbeid ikke vært i en slik situasjon at jeg er uenig med 

det som blir gjort, eller blitt sjokkert av synspunkter. Men det har vært samtaler hvor jeg har lagt vekk 

notatene, fordi samtalen gikk over i personlige ting eller det kom frem synspunkter jeg mente ikke var 

relevant for oppgaven. Noen ganger ble jeg regelrett instruert, i form av «dette trenger du ikke skrive», 

og den tilliten jeg ble vist var derfor viktig å gjengi. Samtidig kan relasjoner som oppstår påvirke min 

tolkning og forståelse av individene og gruppen, og dette har også vært noe jeg har måttet være bevisst 

på gjennom mitt studie (Cook & Crang, 2008).  

4.7.2 Samtykkeerklæring, bildebruk og godkjenning 

I en såpass nærgående studie har det vært viktig for meg å ikke være i veien for deltagerne, at de deltar 

på frivillig basis selv om det er i deres arbeidstid, og at det som skrives om dem godkjennes. Deltagerne i 

studien har undertegnet samtykkeerklæring, og de har godkjent skildringene av dem og tjenesten i 

denne rapporten. Det er også innhentet nødvendige tillatelser for bruk av bilder fra opphavspersoner. 

Bilder som viser ting som til en viss grad kan brukes til å identifisere personer er også godkjent.  

4.7.3 Forbehold  

Som forsker har man et ansvar for hvordan man fremstiller gruppen som studeres (Geoff Walsham, 

2006). Jeg har ikke blitt ilagt føringer fra Ambulansetjenesten i hvordan jeg skal fremstille tjenesten, 

men det er heller ikke min intensjon å sette hverken tjenesten eller de jeg har observert i et dårlig lys.  

Videre må jeg også påpeke har jeg ingen kompetanse til å vurdere hvorvidt helsetjenesten utfører sin 

jobb på en god eller dårlig måte. Observasjoner som er gjort rede for i teksten kan ha vært tatt ut av sin 

kontekst, med mange bakenforliggende faktorer som ikke nødvendigvis er beskrevet eller utforsket 

nærmere. Derfor må ikke denne oppgavens innhold delvis eller i sin helhet brukes som en vurdering 

eller evaluering av ambulanseavdelingens prestasjoner. At de for eksempel ønsker å styrke sin 

erfaringsoverføring er ikke ensbetydende med at det ikke eksisterer erfaringsoverføring. 

På grunn av taushetsplikt og sikkerhetsmessige årsaker har jeg måttet utelate noen ting i rapporten, slik 

som konkret innhold i vaktlogger og objektbeskrivelser, observasjoner som lett kan identifisere personer i 

og utenfor studien, og informasjon man antar eventuelt kan utnyttes og misbrukes av personer med 

uærlige hensikter. Det har derfor i noen tilfeller vært en akademisk utfordring å kunne beskrive og 

argumentere for observasjoner og informasjon jeg ikke kan skrive konkret om.  
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5 Analyse  

Feltarbeidet har generert store mengder data. Dette caset er svært komplekst, og det har vært mange 

emner og problematikk som har fanget min oppmerksomhet. Mitt fokus har vært erfaringsoverføring, 

og i ordet «overføring» ligger også kommunikasjon, altså videreformidling av erfaringer. Men en stor del 

av helsetjenestens innsats er nettopp kommunikasjon, som i seg selv kan gi grunnlag for erfaringer. 

Legger man til IT og organisasjonskulturelle aspekter i dette begynner det hele å bli ganske omfattende. 

I et forsøk på å gjøre dette mindre komplekst for deg som leser vil jeg derfor presentere og diskutere 

mine viktigste funn på en litt annen måte enn en typisk forskningsartikkel. Inspirert av Halvard Nordbys 

(2014) bok «Etikk og kommunikasjon i Ambulansearbeid: 101 eksempler» vil jeg i dette kapittelet 

presentere større og mindre situasjoner fra Operativ leders arbeidshverdag som jeg enten har observert 

eller blitt fortalt om. Etter hver situasjon kommenterer jeg dem enkeltvis og trekker frem det viktigste å 

ta med seg videre til neste kapitel hvor jeg diskuterer funnene i lys av teorier og konsepter som er nevnt 

tidligere. Dette er situasjoner jeg mener illustrerer kommunikasjon og samhandling, eller viser generelt 

hvordan en Operativ leder jobber i felten, som er grunnlag for erfaring. Deretter vil jeg beskrive 

situasjoner utenfor oppdrag, være seg vaktskifter eller andre hendelser. Til slutt vil jeg gjennomgå de 

tekniske verktøyene 02 bruker.  

En liten påminnelse: på grunn av taushetsplikt har jeg ikke kunnet presentere i detalj hva som har blitt 

skrevet i vaktlogger, objektbeskrivelser, evalueringsskjemaer og eksisterende erfaringsnotater. Generelt 

har jeg også måttet fjerne informasjon som eventuelt kan utnyttes av personer med uærlige hensikter.  

5.1 Hovedtemaer  

I vaktloggen Blikksund er det lagt inn en liste med forhåndsdefinerte hendelsestyper, som legges til hver 

enkelt oppføring. Av disse har jeg observert øvelser, trafikkulykker, skarpt oppdrag, brannmelding, 

CBRNE-hendelse, first responder, fall fra høyde og suicidal. Kategoriene er som følger:  
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Prehospitalt Skarpe 

oppdrag og 

viljestyrte 

handlinger 

Ulykker Brann og 

CBRNE 

Spesielle 

Hendelser 

Annet 

Drift Skarpt 

oppdrag 

Fall fra 

høyde 

Brann-melding Suicidal Øvelse 

Adm 

[Administrasjon] 

Skyting Drukning CBRNE-

Hendelse 

First resp Masse-

skade 

Beredskap Knivstikk Sjø-ulykke  Spes. 

oppdrag 

Div.Annet 

Ass. Ambulanse Psykiatri Trafikk-

ulykke 

 Demo  

Avvik Vold     

Matr.skade  PLIVO     

Utløst 

sikkerhetsalarm 

Vold mot eget 

pers 

[personell] 

    

Teknisk 

gjennomgang 

     

Uhell      

Personell-håndtering      

Tabell 1 - Emneknagger i vaktlogg. Organisert og sortert med mine kategorier. 

 

5.2 Brann/CBRNE 

Branner har en «x-faktor» som gjør at Operative ledere er spesielt oppmerksomme på slike hendelser. 

Ting kan raskt gå fra kode 2 til kode 1 og full trippelvarsling, og da er det viktig å ikke ligge etter i 

prosessen. I prehospital avdeling handler det ofte om å være proaktiv.  

5.2.1 Røykutvikling 

På feltdag 12 satt operativ leder satt i telefon med AMK, da han fikk en brannmelding: «Oi, nå får jeg en 

brannmelding, vi snakkes». Dette var en trippelvarsling – alle nødetater varslet. Informasjonen på 

skjermen i bilen fortalte «Røyk ut av vindu». Ingen info annet enn adresse i sentrum. Det var rushtrafikk, 

02 kjørte med blålys og sirene på hele veien. Han var stille og fokusert mens han navigerte seg gjennom 

trafikken. Han sjekket på skjermen hvilke ambulanseenheter som var på vei, men holdt skjermen i 

kartmodus og øyne på veien.  
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Han ankom stedet. En ambulansearbeider gikk uten signalgul vest, men 02 så at han var på vei til å ta 

den på, så han ga berømmelse for dette. Han gikk bort og snakket med ambulansepersonell som kunne 

fortelle at røyken som det ble meldt om kom fra en butikk der de stod, og brannvesenet står på feil side. 

02 beordrer at bårebilen skal flyttes på slik at brannvesenet får plass, mens hans bil skulle stå igjen som 

sperre for annen trafikk.  

De fant fort ut at brannen var ufarlig, og hadde slukket seg selv. En brannmann har vært inne og sjekket, 

og kommer ut og gir beskjed til 02 at det er ønsket at lege gjør en sjekk på personene som er inne. 02 

delegerte videre til legen. Oppdraget avsluttes, og alle dimitteres (litt for raskt, legen er faktisk inne 

fortsatt).  

Kommentar  

Jeg som utenforstående oppfattet nødpersonell tilstede på brannen som svært rolige, og fikk inntrykk av at dette 

ikke var en alvorlig hendelse ettersom det ikke var røyk ut av vinduer og folk som kom hostende ut. Her hadde det 

vært en mobil som hadde eksplodert hos en reparatør, og røyken hadde trolig gått inn i ventilasjonsanlegget. Jeg 

spurte så når vi kom tilbake til stasjonen om de hadde mange slike «ureelle hendelser»? Den operative lederen 

stoppet opp, og sa på en svært myndig måte at dette var «absolutt en reell hendelse […] Det er ikke der ilden står 

ut av ruta at de fleste dør; det er ulmebranner, tørrkok og sånt som dette hvor folk får i seg røyk». Lærdommen 

her er at man skal aldri undervurdere en brann.   

I tillegg er det verdt å merke seg en liten detalj. Ettersom det var trafikk på stedet var det viktig at 

personell var synlig, og dette inngår i 02-ernes HMS-arbeid ute på oppdrag.   

 

5.2.2 Brann på takterrasse  

På feltdag 24 ble det meldt om brann i en solseng på en 

takterrasse. Da 02 var på vei til hendelsen hadde første bil 

fra helse på stedet gitt god informasjon over samband om 

trafikale utfordringer, og hvor det var lurt å kjøre inn med 

tanke på oppmarsj. Eldstemann på første bil tok på seg 

rollen som Leder Ambulanse (LA), og virket å ha god kontroll 

på hvor de to ambulansene skulle stå og hvor 

ambulansepersonell skulle oppholde seg. Dagens 02 lot 

derfor LA ha styringen, mens han selv var tilbakeholden med 

å kontrollere sitt personell.  

Innsatslederne fra de tre nødetatene stod samlet på et hjørne av bygget, mens Innsatsleder Brann holdt 

de andre orientert om hva de gjorde og endringer i innsatsen deres. Etter hvert ble det klart at 

Bilde 2 - Brann på tak (Privat bilde) 
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brannvesenet slet med å få kontroll på flammene. Selv om det var et murbygg besluttet brannvesenet å 

gjøre klar til å evakuere beboere i de øverste etasjene. 02 orienterte LA, og ba dem gjøre seg klare til å 

ta imot folk fra bygget.  

Kommentar  

Her ser vi eksempel på hvordan en liten brann som i utgangspunktet ikke er en større fare utvikler seg til 

å kunne bli en fare for liv. På branner er det 110 som er premissleverandør. Det betyr at de skal 

nærmest situasjonen, gjerne med større ressurser. Brannbiler er store, så her var det viktig å plassere 

ambulansene slik at de ikke blokkerte for vei inn og ut, eller dersom brannbilene måtte flyttes. I tillegg 

er det viktig med god informasjon fra første ambulanse på stedet med hensyn til hvor det er lurt å kjøre. 

Det gjør at andre enheter på stedet kommer raskere frem.  

Samtidig under denne hendelsen la jeg merke til at det var påfallende lite kommunikasjon mellom 02 og 

Innsatslederen fra Politiet, hvis jeg skulle sammenligne med de fleste tidligere hendelser jeg hadde vært 

med på. I etterkant fikk jeg vite at det hadde med at noen Innsatsledere var mer reserverte og mer 

fokusert på sine folk og oppgaver enn andre. I tillegg hadde det kommet en del nye Innsatsledere etter 

at Asker og Bærum politidistrikt slo seg sammen med Oslo, som 02 ikke kjente like godt.  

5.2.3 «Her kommer vi mannsterke»  

[02 så på skjermen på kontoret] «Den reiser vi på … brann i et togsett». AMK ropte på 02 over samband. 

«[Ressurs]koordinatorene [på AMK] er så vant til at vi er på medlytt [på samband], så de vet at vi hører 

på» (Sitat 02, feltnotater dag 29) fikk jeg vite i etterkant. Han tok på seg den gule vesten, og var ute av 

døren på under 10 sekunder. Her gjaldt det å komme seg ut fortest mulig. «AMK, 02. «Vet vi hva slags 

togsett det er, om det er personer ombord?», spurte han over samband mens motorvarmeren ble 

frakoblet. AMK svarte at det var 110 som hadde meldt oppdraget, men ut ifra posisjonen var det trolig 

et godstog. Her var det med andre ord situasjonen uavklar. Blålysene på. Ambulansen som sendes ut lå 

rett bak, og spurte 02 på telefon hva som var beste veien ned. 02 var usikker, og veien ned ble vurdert 

ad hoc hele veien. Mange gater var stengt, og 02 kjørte først en vei han mente tok lenger tid, så han 

måtte hele tiden justere veien han så for seg.  Jeg prøvde å hjelpe ved å bruke Google Maps, det viste en 

skikkelig omvei, så det gikk ikke. Samtidig som han måtte navigere seg gjennom Oslos trange gater 

måtte han prøve å få oversikt over hva slags situasjon som ville møte han. På Oslo 1 spurte han rolig 

«kan 110 høre 02?». Han fikk til svar at 110 svarte over BAPS1. «Har du noe mer info?». Brannvesenet 

var snart fremme på stedet, og kunne melde at det brant på taket i et parkert tog, men at ikke var noe 

stor dramatikk på stedet så langt».  

Da vi nærmet oss stedet uttrykte 02 at dette stedet var knotete. «Har slitt her før». Han kjørte inn på 

området, men det var sperret med gjerder, så han skjønte fort at han måtte snu og kjøre rundt til andre 
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siden av bygget for å komme nærmere. En politibil som kom bak oss gjorde akkurat samme blemmen. 

Det var noe røyk å se blant togsettene på andre siden av gjerdet om lag 200 meter bortenfor, men 

ingenting verre enn hva som kan sammenlignes med en ivrig kullgrill. Dramatikken avtok betraktelig. 02 

kjørte tilbake, og rundet hjørnet av et bygg med en grusplass hvor brannvesenet hadde stilt opp to biler. 

En ambulanse var allerede på stedet. Han gikk ut av bilen, og gikk ambulansepersonell i møte. «Vi venter 

på at de tar strømmen», sa ambulansearbeideren uoppfordret mens de gikk bort til togsporet. De 

rundet hjørnet av et lagerbygg, i følge med mannskap fra enda en ambulanse som kom på stedet rett 

etter oss. Der stod det mange brannmenn, og to fra politiet. Omtrent 200 meter bortenfor kunne vi se 

brannvesenet jobbe ved toget.  

«Her kommer vi mannsterke», sa 02 muntert til faglederen da de nærmet seg gruppen med brannmenn 

(vi var jo 4 ambulansearbeidere, en Innsatsleder og meg). Fagleder brann ga beskjed om at det ikke var 

noen folk på toget, så 02 konkluderte med at helseinnsatsen var der for brannvesenets skyld hvis noen 

skulle få strøm i seg. Han konstaterte så dette for gruppen med ambulansepersonell. Etter noen 

minutter kom også beredskapsbilen fra sentrum, men det hele var såpass udramatisk at alle unntatt 

ambulansen som kom først ble dimittert fra stedet så fort strømmen på jernbanen var frakoblet. 02 ble 

også værende på stedet. Men plutselig blusset røyken opp borte ved toget. «Du, nå synes jeg ryker godt 

der», sa Faglederen fra Brannvesenet. 02 holdt, som vanlig, blikket festet på situasjonen. Over Fagleder 

brann sitt samband kunne vi høre at brannen hadde utviklet seg til åpne flammer under togsettet. Men, 

det viste seg at brannvesenet hadde grei kontroll, og det tok ikke lang tid før brannen var slukket. 02 

dimitterte seg selv og gjenværende ambulanse, og reise tilbake til KUA.  

Kommentar 

Her er det flere ting som gjør seg gjeldende. For det første viser eksempelet at 02 bruker AMIS til å se 

informasjon oppdrag før de eventuelt får et utkall. For det andre kan vi se at i akuttfasen kan det være 

lite informasjon, og den er ikke alltid nøyaktig. Dette resulterte i et nokså stort oppmøte fra helse, som 

det etter hvert viste seg ikke var nødvendig. Men i en akuttfase vet man gjerne ikke dette. I tillegg var 

det svært mange brannmenn til stede, og helse jobber ikke bare for sivile personer, de er der like mye 

for personell fra de to andre nødetatene. Derfor var det nødvendig med å holde personell igjen inntil 

strømmen ble rundt toget ble kuttet.  

Det siste jeg ønsker å illustrere her er hvor viktig det er med stedskunnskap. Den Operative lederen 

hadde vært her før for lenge siden, og husket at han slet med å finne frem da også. GPS-en var ikke til 

god hjelp, da den førte både helse og politi på feil sted. Det er klart at å ha kjennskap om hver eneste 

avkjørsel i Oslo er umulig, og det påpeker behovet for gode vindusmeldinger fra første bil. I dette tilfellet 

kom ambulansebilene nesten samtidig, så det var ikke så enkelt.  
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5.2.4 Hva om en brann kanskje er noe annet?  

På feltdag 30 satt jeg og intervjuet en Operativ Leder på KUA, da vi plutselig ble avbrutt: «Vent litt, skal 

bare ta imot et oppdrag», sa han. Det ble stille i rommet. Han stirret ut i luften, mens han lyttet på 

samband med øreproppen. «Vi må dra», sa han plutselig. Han kjørte noe raskere enn vanlig. Det viste 

seg å være røykutvikling i en bank. Brannvesenet meldte over samband på høyttaleren i bilen at de var 

først på stedet, og at det var ingenting å se. Da han nærmet seg stedet kom det ny beskjed fra første 

ambulanse på stedet «Bekreftet Damp, ikke behov for andre ressurser». 02 fortalte at «Bank, det er et 

risikoobjekt, så drar det litt lenger. Plutselig er det et pågående ran.» Han kjenner til objektet, og har 

vært på en del øvelser der. Det er mange sikkerhetsfaktorer på sånne steder, og på grunn av typen 

objekt var det viktig å ikke  

Kommentar  

Et lite eksempel, men det fremhever noe som er viktig for en Operativ ledere å vite, nemlig å kjenne til 

objekter, og det å tenke ett steg videre. Det kom ikke frem hvorvidt resten av gruppen visste om dette 

objektet, men er en type kunnskap som det er viktig å konservere. Her har det også vært et samspill 

mellom brannvesenet og første ambulanse på stedet, som videreformidlet informasjon til 02 og AMK.  

5.2.5 Utrykning selv når det meldes at alle er ute  

Det kom flere brannmeldinger på feltdag 30. På vei til en av dem meldte brannvesenet at «alle er ute av 

huset». Men 02-eren fortsatte utrykningen. På mitt spørsmål om hvorfor, svarte den Operative lederen 

at: 

«Brann melder at alle er ute av huset, men sier ikke at huset er gjennomsøkt. De som er ute kan være 

eksponert, og det kan fortsatt være flere der. I tillegg skal brannvesenet gjøre enn innsats, vi er der for 

dem også. Det kan være eksplosiver som propan i huset» (Sitat 02, feltnotater dag 30) 

En ambulanse meldte så at de var på stedet, at det ikke var behov for ytterligere ressurser, og like 

etterpå meldte brannvesenet at de hadde kontroll, og det ikke var synlige flammer på stedet. 02 

vurderte det dithen at her hadde ambulansen kontroll på helsevesenets innsats, og avbrøt sin utrykning.  

Kommentar  

Å være proaktiv handler om å se ting før de skjer. Dette eksempelet handler også om den nevnte «x-

faktoren». Man vet svært lite før det er bekreftet. 02-eren brukte her opparbeidet erfaring i vurderinger 

som gikk forbi det som konkret ble meldt over samband.   

Som jeg har nevnt tidligere i metodedelen var 02 ute på en skolebrann på feltdag 17. Etter hvert fortalte 

han kort om brannen, som de hadde rimelig god kontroll på. Så fort skolen var tømt gjaldt det å være 

tilstede dersom situasjonen brått skulle endre seg. Han fortalte videre at når det gjelder brann er det 
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viktig å blant annet tenke på «etablering, bårer ute, folk som er inne, og hvor evakuerte er. Ikke så lenge 

før du har satt skadestedet, og da er det greit» (Sitat 02, feltnotater dag 17). Samme 02 har tidligere 

nevnt at han rykker alltid på brann. Han tar ikke sjansen på «x-faktoren». «Kommer du på hæla på en 

brannmelding tar det tid å organisere i etterkant» (Sitat 02, feltnotater dag 12).  

5.3 Trafikkulykker 

Trafikkulykker har det vært mye av på samband. 02 rykker ikke ut på alle disse, Jeg har observert ulike 

trafikkulykker, fra mindre skadesteder der syklist og fotgjenger har krasjet, til der en gangbro som hadde 

kollapset over en lastebil. Alle byr på forskjellig informasjon og erfaringer.  

5.3.1 Når informasjon over samband ikke når frem  

02 hørte at legen på KUA fikk et utkall, og to sekunder etterpå ulte det på sambandet på kontoret også. 

Trafikkulykke stod det på AMIS (den forenklede versjonen), etterfulgt av «KAOS på stedet». Ingen annen 

info var gitt.  

Legebilen svingte ut rett foran 02 sin bil, og kjører hurtig til stedet, som ikke var langt unna. Dagens 02 

valgte trikkesporet for å komme seg gjennom rushtrafikken og kom derfor først på stedet. Basert på den 

lille informasjonen som var gitt, antok han det trolig ville være mange folk som ikke hadde noe der å 

gjøre (også kaldt «åstedsturisme»), «de må vi få vekk så de som skal gjøre noe der kan gjøre det de skal» 

(Sitat 02, feltnotater dag 21).  

Han kjørte inn i gaten som AMK hadde angitt at ulykken skjedde, og så at det lå en person på fortauet 

med tre personer stående rundt. Det var derimot ingen krasjet bil å se. Det kunne enten bety at noen 

hadde kjørt på og stukket av, eller så var det syklist og fotgjenger som har kollidert. Det viste seg å være 

sistnevnte. 02 stoppet bilen, og ga umiddelbart en vindusmelding til AMK om at det var rolig på stedet, 

en person som lå på fortauet, og ikke behov for store ressurser. Legebilen parkerte foran oss i det 02 var 

på vei ut av bilen, han gikk bort til en gruppe på tre mennesker og pasienten som lå på bakken. 

Istedenfor å snakke med pasienten og begynte han derimot å snakke med vitnene. Det viste seg at det 

hadde vært en kollisjon mellom en av dem og syklisten, som nå lå på bakken. Etter hvert kom legen, og 

en bårebil. 02 informerte legen, og trakk seg tilbake for å la legen gjøre jobben sin. Det var lite 

åstedsturisme, men etter hvert kom det enda en ambulanse og to politibiler i tillegg.  

Kommentar  

Man kan kanskje lure på hvorfor den Operative lederen her valgte å snakke med de som stod oppreist, 

istedenfor pasienten, når han var først på stedet. Årsaken til dette var at pasienten hadde vært 

bevisstløs, og derfor trolig ganske omtåket. Han så at hun pustet og var våken, og visste at legene kom 

rett bak, så da var det viktigere å avklare hendelsesforløp; om flere var innblandet og om de trengte 
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medisinsk hjelp. Her har 02 brukt sin erfaring i kombinasjon med en bevissthet på hvilke ressurser som 

befant seg hvor.  

I tillegg kan man se hvor viktig det er å følge opp meldinger over samband. Til tross for Operativ Leders 

vindusmelding om at det var rolig på stedet ble det sendt både legebil og to ambulanser, samt to 

politibiler. Årsaken til dette er ikke kjent; det kan være at de under utrykning ikke har fått med seg at 

det ikke var behov for mer enn én ambulanse, eller om meldingen ikke ble videreformidlet av AMK. De 

overflødige ressursene ble raskt dimittert.  

Eksempelet viser også utfordringen med at innledende melding var mangelfull og ikke overens med 

virkelige forhold. Det var langt fra kaos på stedet, og det var ingen biler involvert. I følge 02 kan det være 

mange grunner til manglende informasjon fra AMK om oppdrag i akuttfasen. «AMK er en 

kommunikasjonssentral som skal kommuniseres publikums behov, så skal ambulansetjenesten 

effektuere oppdraget» (Sitat 02, feltnotater dag 22). I dette tilfellet var innringer en av de tre stående 

personene som var innblandet i dette, som trolig har opplevd hendelsen som dramatisk.  

5.3.2  «Det profesjonelle blikket».  

Bilkrasj. Lite informasjon tilgjengelig på vei til oppdraget. 02 uttrykte at han var litt spent på hva som 

ville møte han. Ved ankomst var det vanskelig for meg å se hvor ulykken hadde skjedd. Flere politibiler 

stod parkert midt i veien, og 02 gikk rett til politibilen lengst frem, og orienterer seg om pasientstatus.  

Kommentar  

God evne til å orientere seg raskt på et innsatsområde er viktig for en Operativ Leder. I denne situasjonen har han 

før han stopper bilen allerede orientert seg om hva som trolig har skjedd, og det første han skal når han skal ut av 

bilen. Han fortalte at han tok et raskt overblikk, hvor han oppfattet ikke noe bak på veien, men så beina til en 

person i politibilen lengst frem, og en politibetjent som tilsynelatende passet på. «Vi lese bilder når vi ser lysene 

[fra politibilene]», og vurderer også trafikkflyt i motsatt kjøreretning. Det viktig å analysere konteksten, for 

eksempel hva som møter dem i trappeoppganger og dører. Er det for eksempel barnesko der betyr det en sjans for 

at det også er barn tilstede.   

5.3.3 «Hold folk igjen!» 

Feltdag 18. I det vi skulle tilbake mot sentrum etter endt oppdrag kom et utkall om at en tankbil hadde 

veltet ikke så langt unna. 02 satt retning, mens han ventet på bekreftelse at sjåfør ikke satt fastklemt. 

Lite informasjon, så sirene ble skrudd på, og farten økte. Han meldte til AMK at han ønsket informasjon 

fra første enhet om last og eventuell lekkasje. Ingen informasjon. Jeg ble bedt om å lese av skjermen 

etter hvert som den ble oppdatert. «Sjåføren sitter fastklemt», dukket det opp på skjermen. Det var 

usikkert om det var lekkasje, kun informasjon om at det er en slambil. Etter hvert kom det en melding 

over samband at sjåføren er ute av bilen, og at det ikke er lekkasje. 02 avsluttet oppdraget, skrudde av 

sirenen og senket farten.  
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Kommentar  

I bilen etter at oppdraget var sluttet spurte 02 meg følgende:  «Når du leser det som står på skjermen, hva er det 

første du tenker da?» (jeg leste på skjermen, som er vanskelig i fart på en lyssvak skjerm). «fastklemt sjåfør…?» sa 

jeg noe usikkert. «Nei, ikke det, lenger ned… tankbil». Det han ville frem til, var forskjellen på en operativ leder og 

helsepersonell. I en slik situasjon må en 02-er ikke bare tenke på pasienten, men også sitt eget personell. «Hold 

igjen mannskap!», utbryter han, sier videre: «Når det er farlig gods med sjåfør, tenker 99 av helsevesenet traume, 

men vi må tenke farlig gods, og om det er utslipp». Dette ble også bekreftet av andre Operative ledere.  

5.4 Andre spesielle hendelser  

Denne kategorien inneholder ting som faller utenom det vanlige. Et av dem er hendelser hvor personer 

enten forsøker å eller har tatt sitt eget liv.  

5.4.1 «En libero»  

Det var en ettermiddag på feltdag 29, Operativ leder var på KUA. «Oi, den kjører vi på», sa 02-eren, i det 

han fikk utkallet og kikket på skjermen sin på kontoret. Han småløp til bilen og satte seg inn. Selv om han 

fremstod som rolig, var det merkbart at dette utkallet stresset han litt. «02 kjører», meldte han til AMK i 

det han kjørte ut av parkeringsplassen. Han var stille mellom meldinger på samband, fokusert på veien, 

og kjørte litt fortere enn vanlig. Kikket kun på kartet innimellom for å se at han var på riktig vei. Bare 

minutter etter utkallet spurte en utkalt ambulanse over samband om AMK kunne anrope en 

brannstasjon i umiddelbar nærhet av hendelsen slik at de kunne gjøre innledende redningstiltak. «Nå 

spurte han om det jeg lurte på», berømmet den Operative Lederen. Det gikk i 140km/t gjennom 

tuneller. 02 virket fortsatt stresset. Ikke lenge etterpå kom første melding fra brannbilen som hadde 

rykket ut:  

[110]: «kan ambulanse høre brannvesenet på [stedet hvor hendelsen var]?» 

[ambulansen]: «ambulanse [enhets ID] svarer» 

[110]: «Fall fra 10-15 meter! Hjertestans. Er ambulansen langt unna?»  

[ambulansen]: «vi er ved [stedsnavn]» 

Deretter fulgte en kort instruks fra brannvesenet på hvor ambulansen skulle kjøre for å finne frem til 

stedet.  02 lyttet for å få det med seg. Dette var et stort område med mange bygninger og småveier. 02 

var først fremme fra helse, politiet kom rett før. Mellom to høye bygninger kunne man se fire 

brannmenn jobbe iherdig med å utføre hjertekompresjoner og andre livreddende forsøk på en pasient 

som lå på bakken. To ambulanser kom rett etterpå, og deretter legebilen, som alle tok over 

brannmennenes innsats. 02 holdt seg på 1-2 meters avstand, og begynte å undersøke omstendighetene. 

Innledningsvis var det ingen åpenbare tegn på fall fra stor høyde, så han ønsket at politiet kunne finne ut 

av hva som hadde skjedd slik at helsepersonell kunne ta mer informerte beslutninger.  
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Det var rolig på stedet. Nesten ingen sivile, kun noen mennesker som kikket ut av dører og vinduer, og 

de få på gaten ble holdt tilbake av politiet. De fem fra helse som forsøkte å berge livet til pasienten 

jobbet så svetten rant, og snakket mye sammen. Politiet gikk rundt på stedet for å finne ut av hva som 

hadde skjedd. De fant en jakke på toppen av en bygning, og vitneavhør bekreftet at det høyst sannsynlig 

var snakk om fall fra en av bygningene. 02 prøvde å få kontakt med legen på stedet ved å prikke han på 

skulderen for å videreformidle informasjonen. Ingen respons; legen satt på knærne og var så fokusert at 

han ikke ga tegn til å merke det en gang. 02 lot ham jobbe videre.  

Til slutt ble det klart at pasientens liv ikke var til å berge, og vedkommende ble erklært død 

(helsepersonalet brukte termen «MORS»).  I mellomtiden hadde Innsatslederen fra politiet kommet, og 

02 gav ham en statusrapport på hva de visste så langt. Politiet ønsket å hente inn Kriminalvakten, 

ettersom hendelsesforløpet fortsatt ikke var avklart. Pasienten ble derfor dekket til, og 02 instruerte 

ambulansene til å hente poser for å rydde opp utstyr, og hjalp til med opprydningen. Blålysene hadde 

han glemt å skru av da han kom til stedet, så det ble omsider avskrudd. Den ene ambulansen og 

legebilen ble dimittert, mens den første bilen ble holdt igjen: «Hvis krim [kriminalvakten] sier at 

pasienten ligger til offentlig sjenanse må dere kjøre til [sykehus]. Bli her til kriminalvakten kommer og 

gjør som de sier». Ambulansepersonellet var enige. 02 meldte avgjørelsen videre til AMK. Han bestemte 

også at ambulansen skulle stå som sperre for sivile og presse som hadde kommet. Så takket de 

involverte for innsatsen, og satte seg i bilen.  

Der ventet et nytt oppdrag på skjermen. Brannmelding! Han satte av gåre, men behovet for videre 

ressurser fra helse ble raskt avklart, så han valgte å ikke rykke ut på den hendelsen. På vei tilbake til KUA 

brukte han skjermen i bilen til å finne ut av hvilke ressurser fra helse som hadde vært med på hendelsen, 

for å melde det videre inn til EFOK. Han ringte den andre ambulansen som ble dimittert tidligere og 

informerte om dette.  

Kommentar  

Generelt fremstå 02-erne som svært rolige under utrykning, og denne 02-eren har normalt også vært 

det. Men denne gangen var det noe annerledes ved adferden hans i akuttfasen.  Kroppsbevegelsene var 

raskere, kjørestilen mer offensiv, og stemmebruken redusert. Selv merket han det ikke da jeg i etterkant 

bemerket det, men forventinger til oppdraget, i form av pasientens tilstand og tiden til rådighet, samt 

situasjonen på skadestedet, spilte trolig (ifølge han selv) en rolle.  

 I denne situasjonen ser man et godt eksempel på Innsatsleder Helse sin rolle som libero. Han lot 

helsepersonell ta seg av livreddende innsats, mens han fungerte som en støtte.  

Ambulansen har fokus på det medisinske og livreddende innsats, 02 skal fokusere på «de andre 

inntrykkene» (Sitat 02, feltnotater dag 20), og første tilbakemelding til AMK. 
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En annen Operativ leder har forklart at på slike hendelser, hvor det er ambulanse og legebil på stedet, 

føler han at han er der mer som en menneskelig tilleggsressurs, eller en «libero2», som han kalte det. 

Han snakker med de pårørende for å få informasjon, slik som eventuell psykiatrisk historie, hvordan og 

av hvem vedkommende ble funnet, for å avklare tidsforløp, om det kan være et uhell eller en villet 

handling fra vedkommende o.l.. Han henter utstyr hvis det trengs, og snakke med de pårørende som 

naturligvis er opprørte. Han gir dem realiteten av situasjonen, men forklarer at helsepersonell gjør alt de 

kan for å hjelpe. I eksempelet over var det ingen pårørende tilstede, men prinsippet er det samme.  

Man ser også eksempel på helsepersonell som tenker utenfor boksen, og er samkjørte med 02 sine 

tanker. Helse er premissleverandør, men på grunn av god områdekunnskap visste både 

ambulansepersonell og 02 at en brannstasjon lå så nærme at de ville være der lenge før ambulansen 

kunne nå frem.  

EFOK kom også inn i bildet, på initiativ fra 02. Dette var første gangen jeg var vitne til en MORS, og jeg 

ble oppringt noen dager senere, hvor en hyggelig mann spurte om det gikk greit med meg etter å ha 

vært med på hendelse, og at jeg kunne også ringe senere hvis det var behov for det. 

Ambulansepersonell  

5.5 Skarpe og viljestyrte handlinger 

Dette avsnittet vil handle om noe som kan være vondt for mange. Noen har førstehåndserfaring med 

dette temaet, eller kjenner noen som har opplevd det på nært hold. Jeg snakker om noe som ikke skal 

skje i vårt land, det utenkelige. Situasjonene som omtales i dette avsnittet beskriver først og fremst 

hvordan 02-erne leder sin innsats der politiet ofte står som premissleverandør, og hvordan 

Innsatslederne jobber sammen, samt hva som er viktig for godt samspill dem imellom. Midt i min 

hospitering skjedde det et terrorangrep i Stockholm. Som følge av dette ble det også økt beredskap 

blant politiet i Oslo, og det ble et samtaleemne blant de Operative lederne.  

5.5.1 Terror  

Etter 22. juli skjedde det store endringer i hvordan nødetatene behandler det utenkelige. For situasjoner 

der en eller flere gjerningsmenn utøver pågående livstruende vold (PLIVO) mot flere personer har de tre 

nødetatene utarbeidet en «felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke ved hendelser der 

det utøves livstruende vold mot flere personer. Prosedyren er ett av flere oppfølgingstiltak etter 

hendelsene 22. juli 2011» (Helsedirektoratet, 2017b). Denne er unntatt offentligheten, og vil derfor ikke 

beskrives nærmere her.   

                                                           
 

2 Libero, i fotball en såkalt «fri mann». Er først og fremst bakerste forsvarsspiller, men kan også gå fremover på 
banen.  
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Mye har derimot vært skrevet i media om 22. juli. Jeg hadde noen samtaler med de operative lederne 

om denne dagen. Videre følger en beretning fra en av dem. Han skulle ikke på vakt før på kvelden, men 

var i Oslo på dagtid, så han reiste ut til Utøya mens kollegaen på dagvakten jobbet i regjeringskvartalet: 

«Han som ble satt til å være Innsatsleder Helse i Buskerud var en ambulansearbeider som ble litt kastet 

inn i det, men han taklet det bra ut ifra forutsetningene og hvor lite man visste. Han fikk store 

utfordringer og trykk som eneste leder; han tok ansvar for alt selv, uten få delegert oppgaver».  

På vei ut mot Utøya tok 02-eren med seg gamle helseradioer, da Buskerud ikke hadde gått over til nye 

nødnettet.  

«Arbeidsoppgavene ble mange, han ble overarbeidet. Når jeg fikk kontakt på helseradionettet avtale jeg 

fysisk møtested. Etter en time-out på samband og fordeling av arbeidsoppgaver, ble ledersituasjonen 

hans bedre. Vi trakk oss vekk fra veien og ned på stranden. I ettertid har den første ILH fra Buskerud 

uttrykt at hans lederoppgaver ble enklere for han. På stranden opplevde vi at det lå mange skadde og 

psykisk pregede ungdommer. Av de fritidsbåtene som kom inn var det gjerne 1-2 skadde, og flere 

uskadde. Det var da vi fikk ideen om å reise ut på øya og gjøre triage der. Jeg så meg rundt, og så en del 

kjente rutinerte medarbeidere som var enig i ideen om å komme seg ut på øya».  

De fikk tak i en båt, og satte kursen ut.  

«Midtveis på vei til øya fikk vi kontrabeskjed om at det ikke var trygt å gå i land. Å trekke seg tilbake til 

Storøya var uaktuelt. Vi valgte heller å ta en runde rundt øya for å se om det lå skadde i vannkanten som 

vi kunne hjelpe. Man følte man ikke fikk gjort nok, [vi] ble stoppet av politiet, og fikk ikke gå opp. De ville 

evakuere brygga ved gjerningsmanns bil, i frykt for en bombe».  

Da de kjørte rundt langs øya hadde de kontakt med personer som gjemte seg ved bergsprekker.  

«Ved verbal kontakt med de som gjemte seg ved vannkanten fikk vi bekreftet at de som lå nede allerede 

var døde. Etter at vi hadde reist rundt øya tok vi sjanse på å gå i land, der vi så beredskapstroppen hadde 

etablert seg. Ved ankomst Utøya ble vi geleidet med sikring opp til Hovedhuset som ble etablert som et 

ILKO. Fordi politiet ikke visste om det var flere enn en gjerningsmann fikk vi ikke lov å gå rundt for å gjøre 

behandling. Vi gjorde triagering og fikk pasienter om bord i båter etter hvert som de ble fraktet til 

Hovedhuset. Vi ble litt uvirksomme inne til tider når vi ventet på at politiet skulle komme med skadde, 

det var frustrerende. Det var også uklart hvor mange barn og unge som faktisk befant seg på øya, og 

men deltakerlisten ble tilfeldig funnet på en PC inne i Hovedhuset og sendt til Operasjonssentralen i 

Drammen».  

Utover kvelden begynte ILH å dimittere biler fra Oslo og Akershus. Nattvakten 02 egentlig skulle ha 

hadde begynt for lengst, så han utvekslet noen ord med ILH fra Buskerud, og dro inn mot Oslo. EFOK 

hadde forlangt at alle på Utøya skulle innom sentrum, og det fungerte veldig bra, ifølge han selv.  
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En av de viktigste elementene for god samhandling er relasjonsbygging mellom Innsatslederne fra de 

ulike nødetatene gjennom flere år: 

 «Vi har et tett samarbeid hele tida. Flere av de som var på jobb den dagen, og møtte hverandre i 

Regjeringskvartalet, kjenner hverandre etter arbeid sammen på skadesteder over mange, mange år. Det 

skaper en ro og en trygghet som er veldig bra fordi vi da vet hvilke oppgaver og vurderinger de ulike 

gjør» (Skille & Omland, 2012). 

Sitatet over er sagt av en av Innsatslederne i politiet, men også de operative lederne har gjentatte 

ganger fortalt meg lignende, og det har vært tydelig ute i feltet på skarpe oppdrag. Nøkkelen er å kjenne 

de andre ledernes måte å arbeide på, og sørge for en felles situasjonsforståelse gjennom kontinuerlig 

oppdatering av egne tiltak og status på disse.  

Et annet viktig aspekt i det å være Innsatsleder Helse på et stort skadested går på det å holde seg til 

oppgaven sin. En 02 forteller:  

«Stuper man ned i pasientbehandling mister man lett oversikten på stedet. Det er en kunst å klare å ikke 

stupe ned, man kan fort bli «blendet» av en stygg skade (for eksempel ved PLIVO). Er man alene må man 

jo gjøre livreddende innsats, og samtidig gi tilbakemeldinger» (Sitat 02, feltnotater dag 21).  

Kommentar  

Denne gjenfortellingen beskriver hvordan 02 tok kontroll og samhandlet med andre etater i en kompleks 

situasjon med lite tilgjengelig informasjon. Samtidig skildres viktigheten i å ha en tydelig leder når det er 

kaos, og gå i front med sine ansatte. Kommunikasjon må gå både opp og ned i organisasjonen, men det 

viktigste når «ting drar seg til» (sitat 02, feltnotater dag 6) er å ta kommando på stedet og kommunisere 

direkte med sine enheter. Stridsledelse, har noen av dem kalt dette; «Når man påtar seg lederjobben, 

må man sørge for at alle kommer seg hjem» (Sitat 02, feltnotater dag 26). Det gjaldt å holde roen, få 

oversikt, og delegere oppgaver.  

Det er vanskelig å planlegge hvordan man skal forholde seg til terrorangrep. De er uforutsigbare, både 

med hensyn til tid, sted og gjennomføring. De operative lederne har mange tanker hver for seg om ulike 

scenarioer, men har ifølge dem selv ikke en felles arena for å legge strategi og diskutere taktikk.  

5.5.2 Om sensitiv/gradert/sikkerhetsklarert informasjon  

I forkant av 17. mai var det mye snakk om tiltak som skulle gjøres i Oslo. Den ble kun diskutert og delt 

med et fåtall individer i nødetatene. 02 utveksler ofte mer informasjon med politi enn hva som går til 

AMK per telefon, på grunn av sikkerhetsklarering:  
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«Vi kan bli informert om gradert materiale som kan ha innvirkning på vår tjeneste og beredskap, men 

kun holdes til de som er sikkerhetsklarert og har noe med oppdraget å gjøre. Ting som har vært «hysj 

hysj» må holdes på et operativt eller taktisk nivå. Viktig å kunne være forberedt» (Sitat 02, feltdag 21).  

Kommentar  

Dette påvirker også hva som skrives inn i vaktloggene og erfaringsnotater. En måte det kunne vært løst på er å 

innføre roller i Blikksund. Hvis man legger til «sikkerhetsklarert» til informasjonen, så vil ikke det kunne være 

hensiktsmessig allikevel, fordi informasjonen kun skal være tilgjengelig for dem det gjelder. Tenkte jeg, og delte 

dette med en 02-er. Da fikk jeg til svar at det er klart man kunne kanskje ha spesifisert hvem informasjonen skal 

gjelde for, men politiet bruker ikke Blikksund, og da må en person som ikke er involvert i oppdraget legge inn 

informasjon som han eller hun ikke skal vite noe om. Ergo blir det den uformelle kontakten som blir beste løsning 

på slike ting.   

5.5.3 Skarpe oppdrag  

Utrykning! En mann ble funnet blodig på gaten. Politiet var på vei til stedet. Folk glodde når 02 kom 

kjørende gjennom gaten, alt av trafikk stoppet opp. Han nynnet litt innimellom, og virket vanlig rolig og 

behersket.  

På veien innhentet han adressen fra AMK, og rekvirerte ambulanse hvis det skjer noe. Han ankom 

stedet, og parkerte på fortauet. Tre politibiler stod rundt på fortauet, og en politimann på fortauet 

kikket opp på en av boligblokkene litt høyere opp fra veien. 02 ba meg om å ta på meg en ryggsekk med 

utstyr for blødningskontroll, og følge etter. Han gikk opp en trapp mellom to av blokkene, og så en 

politimann i trappen, men han visste ikke så mye om situasjonen, og Innsatslederen fra Politiet var ikke 

å se, så 02-eren gikk videre oppover til et uteområde mellom to blokker. Der stod flere politimenn og 

noen fra Delta-troppen med skjold og våpen. Mange sivile var også tilstede rundt på området. Det 

kunne se ut som at de gjorde seg klare til å rykke inn i den ene blokken. Situasjonen var svært uklar. To 

minutter hadde gått fra ankomst på stedet, og Innsatslederen fra Politiet var fortsatt ikke å se. Pulsen 

min hadde for lengst latt seg rive med av spenningen, men 02 virket rolig.    

En av de sivile kom bort og spurte 02 hva som skjer. «Vært noe bråk her, og vi ble bedt om å stå i 

beredskap mens politiet leter». Øvrig ambulansepersonell kom på stedet, og spurte hvor de skulle 

plassere ambulansen. De fikk beskjed om å kjøre rundt boligen og sette den oppe på området hvor vi 

stod. I mellomtiden orienterte 02 AMK om situasjonen. Hvis det ikke er mye «trafikk» bruker han å 

orientere AMK hvert 10-15 minutt. Ambulansen ble etter noen minutter parkert synlig på området, og 

02 ga tegn med tommel opp om at det var fin plassering.  

Etter hvert kom to Innsatsledere fra politiet. De hilste, og forklarte nærmere at mannen som ble funnet 

på gaten hadde blitt holdt i en leilighet mot sin vilje, og at de nå undersøkte blokken.  
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Etter dette ble det mye venting. Politiet aksjonerte mot leiligheten som pasienten hadde tatt seg ut fra, 

og gjennomføre åstedsundersøkelser. Vi var der som en ressurs i beredskap dersom aksjonen medførte 

behov for helsehjelp. U05 holdt oss stadig oppdatert på fremgangen, og formidlet hele tiden 

informasjon om deres neste steg. Dramatikken avtok straks 05 kunne informere om at gjerningsmannen 

ikke var tilstede. Etter en time på stedet dimitterte 02 seg selv, men lot ambulansen stå igjen i tilfelle 

situasjonen skulle eskalere.  

Kommentar  

Under både dette, og andre oppdrag jeg har vært på, viser 02 et godt samarbeid med lederne fra de 

andre nødetatene. Noe av det første 02-erne gjør når de ankommer et skadested er å få tak i 

Innsatsleder fra den etaten som er premissleverandør, altså gjerne den etaten som skal nærmest 

hendelsen (i dette tilfellet politiet). De har kjent hverandre lenge, og det går som regel på fornavn 

Innsatslederne imellom. Den gode relasjonen gjør at de har god innsikt i tenkemåten til den de 

koordinerer med. Det reduserer nødvendigheten av tilleggsinformasjon, for de vet implisitt hva politiets 

grep innebærer, både for politiet og helse sin del. Fordi de kjenner hverandre godt mener de også at det 

er større rom for å være ærlige med hverandre, og gi oppriktige tilbakemeldinger, selv om de er av 

negativ karakter. Operativ Lederforum har vært medvirkende til å skape en trygghet og høy takhøyde.  

På skarpe oppdrag følger de nøye med på politiet sine planer og taktikker for å tilpasse egen taktikk. De 

lytter godt til hva politiet gir av informasjon, og spør hvis det er noe de ikke får svar på. Det handler 

stadig om å være proaktiv; «hvilken etasje, hvilken dør», skulle det bli behov for livreddende innsats. 

«Hvis ting stopper opp, tenk hva du kan gjøre videre. Ikke vent på at ting skal falle i fanget ditt» (Sitat 02, 

feltnotater dag 6).   

Under et annet oppdrag skulle politiet aksjonere på to adresser samtidig. Innsatslederne fra Politiet satt 

i bilen sin mens aksjonen pågikk. 02 satte seg i deres bil. Han kunne bestilt to ambulanser til hver 

adresse som skulle besøkes, men vil ikke binde for mange ressurser. Han gjorde en risikovurdering, og 

plasserte seg selv der risikoen var størst. Dersom ambulanse og 02 har felles oppmøtepunkt, har jeg 

også sett at 02-eren fungerte som et naturlig samlingspunkt og «barriere», i mangel på bedre ord, for 

ambulansene; så lenge 02 ikke ga beskjed, gikk de ikke nærmere enn det han selv gjorde mens politiet 

og delta aksjonerte. Det å gå i front er også relatert til stridsledelse. Hadde ikke 02 vært fremst, så 

hadde ambulansepersonellet sittet i bilene sine.  

Kommunikasjonen med utplasserte ambulanser på skarpe oppdrag kan være minimal hvis 

informasjonen knyttet til oppdraget er gradert eller sensitiv. Informasjonen holdes på et minimum, og 

de fleste ambulansene er ifølge 02 innforstått med at det kan være spørsmål som 02 ikke kan besvares. 



65 
 
 

Det hender for eksempel at en 02 går tilbake til sine egne hvis han ikke har tatt de med helt frem, og gir 

beskjed om nødvendig informasjon, slik at de mentalt forberedt. 

5.6 Fagområder  

Hver Operativ leder har ansvar for et fagområde; Beredskapsbiler, CBRN, RITS (Redningsinnsats til sjøs), 

Samband, Skarpe Oppdrag, Skinnegående, Urban redning, Veitrafikk og Fagansvarlig. Som en 

kvalitetssikring dekkes noen av fagområdene av en stedfortreder. Et fagområde innebærer følgende 

(Oslo Universitetssykehus, 2012): 

- Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer og objektbeskrivelser innenfor fagområdet. 

- Være fagperson innenfor fagfeltet intern i Operativ leder gruppen og for Ambulanseavdelingen. 

Kunne være avdelingens fagrepresentant internt og eksternt i fora hvor tjenesten er representert 

eller hvor avdelingen er ønsket som fagkonsulenter. 

- Holde kontakt med aktuelle interne og eksterne samarbeidsparter for å fronte avdelingens 

ønsker og behov og for å utvikle samarbeide med disse. 

 

Fagområde Fagansvarlig Stedfortreder 

Beredskapsbiler 02-1 02-2 

CBRN 02-2 02-1 

RITS [Redning til sjøs) 02-1  

Samband 02-3 02-2 

Skarpe Oppdrag 02-3 02-7 

Skinnegående 02-4 02-1 

Urban redning 02-4 02-5 

Veitrafikk 02-5 02-6 

Luftfart 02-6 02-6 

Fagansvarlig 02-7  

Tabell 2 - Fordelingen av fagområder, tilfeldig valgt nummer og fargekode for hver Operative Leder 

Riktignok er ikke alle fagområdene like «aktive», ei heller stedfortrederordningen.  Ansvaret som ligger i 

hvert fagområde betyr mye samarbeid med andre aktører, både i og utenfor ordinær vakttid.  

Videre følger en beretning om en av arbeidsoppgavene som inngår i fagområdene.  

5.6.1 Befaring på Follobanen 

Follobanen er et samferdselsprosjekt for jernbanen, og får 22 km dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, 

hvorav 20 km blir lagt sammenhengende i tunnel. Åsland Riggområde ligger sør for Oslo, og er 

utgangspunktet for de to tunnelløpene som graves i hver sin retning mot Ski og Oslo av 
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tunellborremaskiner (heretter TBM) (Bane Nor, 2017). På området finnes blant annet kontorbrakker, 

boligbrakker, et fabrikkområde hvor betong til tunellen støpes og fraktes ned i tunellen og et system for 

håndtering av massen som hentes ut av den pågående tunnelgravingen.  

 

Bilde 3- Åsland Riggområde. Kreditering: Bane Nor.  

Den Operative lederen som har ansvar for tunnel og bane hadde organisert en befaring på Follobanen 

for de andre 02-erne som ikke var på vakt. På grunn av fare for frafall var det i forkant var det noe 

usikkert hvorvidt det i det hele tatt ble en befaring. Foruten han som hadde organisert dette var det 

ingen som kunne, på grunn av sykdom, henting i barnehage og deltagelse i andre fagforum. Dermed var 

det kun den operative lederen som stilte fra ambulansetjenesten.  

Det var regn og sludd i luften, og slik skulle det være hele dagen. Da han ankom riggområdet måtte han 

først igjennom hovedporten og motta et ID-kort med en brikke. Deretter gikk han inn til 

kontorbrakkene, hvor vi ble møtt av en representant fra byggherren. Dette var ikke første gang 02-eren 

hadde vært her, så representanten fra byggherren hadde møtt hverandre en del ganger før. Før selve 

befaringen skulle det være et kort infomøte sammen med to representanter fra Oslos brann- og 

redningsetat. Det ble også diskutert etterspillet av en tidligere samhandlingsøvelse, hvor plassering av 

ILKO ble et tema i ettertid. Erfaringen som ble gjort var at det kan bli for smalt å danne ILKO i TCC; et 

smalt kontrollrom med mye video- og kommunikasjonsutstyr og statusskjermer. TCC er plassert nær 

inngangen til tunnelene, og er egentlig en liten brakke som ligger oppe en annen brakke hvor teknisk 

utstyr tar halve bredden i rommet. Den har en smal trapp opp på utsiden, og stor glassvinduer for å gi 

oversikt. Dermed blir det ved mange personer vanskelig å få oversikt. I tillegg er det fare for 

«åstedsturisme», som kan virke forstyrrende.  
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På møtet kom det også frem at vann i tunnelene fra tunnelltak og fersk betong, spesielt rundt TBM-ene 

er å regne som basisk (ca. pH 13), som gir skade på hud og klær, i verste fall forbrenningsskade. Det 

anbefales å skylde eksponert hud grundig med rent vann innen to timer etter eksponering. Det ble 

diskutert hvordan man skulle løse utfordringene rundt dette, både for helsepersonell og for pasient. For 

eksempel vil en hjertestand på tunnelgulvet være utfordrende. 02-eren opplyste til resten av de 

tilhørende at en hjertestans fort kan bety en til to timers arbeid på stedet, hvor helsepersonell stort sett 

sitter på knærne. Brannvesenet har vanntette bukser, men det har ikke ambulansepersonell. Det ble 

konkludert med at verneutstyr måtte være tilgjengelig. Etter møtet ble vi vist rundt på riggområdet. En 

mann fra utbyggers HR-avdeling tilsluttet seg gruppen, i tillegg til representanten som holdt møtet, og 

en italiensk mann som er godt kjent på området.  

Først skulle de opp i høyden for å befare transportbåndene («conveyor belts») som frakter masse fra 

tunnelene inn til fabrikken. Beltet går gjennom fire tårn, ca. 20 meter høye, og den eneste måten å 

komme seg opp dit er gjennom en bratt vindeltrapp i hvert tårn med trinn som ikke er ment for en 

voksen manns fot. Dette var ikke en tur for de med høydeskrekk! Vedlikeholdpersonell jobber noen 

ganger rundt disse båndene mens de er påskrudd, og tidligere den måneden hadde vært en ulykke i et 

av tårnene som følge av dette. På utrolig vis hadde han fått hjelp av to kollegaer til å komme seg ned, 

men den Operative lederen konkluderte ganske raskt med at dette området var spesielt vanskelig å 

evakuere og frakte medisinsk utstyr til.  

Etter en tur i høyden skulle de så ned i dybden. De tok beina fatt, og det ble et stykke å gå (fra øverst i 

høyre hjørne til nederst til venstre på bilde 3 langs det blå transportbåndet). Gruppen kom frem til at alt 

på dette området var veldig stort. Store bygg, store maskiner, store betongblokker. Store ting, som kan 

gjøre mye skade på mennesker.  

Fremme ved tunnelåpningen ventet en «manrider» på gruppen; et langt og hvitt kjøretøy med en hvit 

brakke på lasteplanet med vinduer langs hele brakken. Inni var det 24 seter, og på grunn av 

sikkerhetsmessige grunner er det derfor kun lov å ha 24 personer tilstede totalt ved hver TBM. De satte 

seg til rette, og etter noe ventetid ble døren lukket. Manrideren begynte å kjøre ned i dybden. Det ble 

mørkere og mørkere utenfor vinduene3.  

Destinasjonen «TBM 1», ventet 100 meter under havoverflaten, i enden av en 3000 meter lang tunnel. 

En brikke festet rundt ID-kortet til passasjerene registrerte at de nå var inne i tunnelen. En bratt 

                                                           
 

3 På dette tidspunktet ble det noe utfordrende å være en nøytral og objekt deltager. Dette var en verden jeg aldri 

har opplevd før, og trolig aldri kommer til å se igjen. Jeg hadde egentlig tenkt til å sjekke hvor lang tid det tok, men 

i min fascinasjon av omgivelsene kom jeg ikke på dette før vi hadde kjørt et godt stykke inn i tunnelen. 
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atkomsttunnel førte ned til en stor montasjehall hvor TMB-en ble konstruert i fjor, før kjøretøyet svingte 

og kjørte inn i selve tunnelløpet. Loddrette lysrør på tunnelveggen gled forbi vinduene. De fleste var 

hvite, men med et visst mellomrom var noen av rørene røde, grønne, og blå. Det var ikke bare av 

estetiske grunner, men hadde enn praktisk funksjon4. På dette tidspunktet hadde TBM1 gravd 3km, 

TBM2 2.5km, og TBM 3 og 4 hadde gravd 1.2km. I ukene før befaringen hadde det vært et samtaleemne 

blant 02-erne om hvor lang tid det vil ta å evakuere eller å nå frem til TBM-ene. Tunnelene er smale, og 

det krever et stabilt kjøretøy som kan ha plass til både sjåfør med paramedic, båre, medisinsk utstyr og 

eventuell ledsager. Noen uker før var dagens Operative leder, på initiativ fra en annen kollega i enheten, 

på befaring i Oslo for å se en type nyttekjøretøy som kunne ha vært passende her.   

Uten forvarsel stoppet bilen. Gruppen var fremme. De gikk ut av rommet, og ble møtt av en tung luft og 

en enda tyngre, brummende lyd. De virket fascinert av det som møtte dem. De gikk ned fra manrideren, 

og mot TBM-en.  

Det var veldig mye støy i tunellen i form av maskinbråk og ren buldring, og det ble høyere jo nærmere 

man kom boret på TBM-en. Maskinene er ca. 150 meter lange fra halen til boret, og dekker hele 

tunnelens dimensjoner i bredde og høyde. De sender massen som graves ut på et transportbånd opp til 

fabrikken på Åsland, hvor det støpes det store betongplater med end del av massene som graves ut.  

Disse platene lagres utenfor fabrikken, og sendes ned til TBM-ene hvor de monteres etter hvert som de 

graver seg frem.  

Gruppen ble guidet gjennom nesten hele maskinen. Å navigere seg gjennom en slik massiv maskin er 

som å gå i en hinderløype; det var flere etasjer, med utallig mange komponenter undertegnede ikke har 

kompetanse i å uttale seg om. Alt er trangt, og det er rør, ledninger og brytere overalt. Her gjelder det å 

se seg for. Tilfluktsrommet ca. midt på maskinen var smalt, ikke større enn at hvis man hoppet traff 

hodet taket. De er gasstette, med egen oksygentilførsel. I følge mannen fra HR har noen søkt tilflukt i et 

tilsvarende rom i over 36 timer et annet sted i verden.  

Å føre en samtale med noen var nytteløst etter hvert som gruppen nærmet seg fronten av TBM-en; på 

det meste er lydnivået på 110-120dB. 02 tok på seg hørselsvern. Brummingen og var så intens at det 

ristet i hele kroppen.  

Representantene fra brannkorpset tok bilder, og det samme gjorde den Operative lederen. Når de kom 

så langt som de kunne gå var det på tide å returnere til manrideren og opp til overflaten.  

                                                           
 

4 Rødt lys: brannutstyr, grønt lys: medisinsk utstyr, blå: strøminstallasjoner 
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Det tok over 10 minutter å komme seg til overflaten. Denne tiden blir naturligvis lengre jo dypere TBM-

en graver. I tillegg til tidtaking kan det her nevnes at jeg stod for det meste for notatskrivingen, mens 

02eren observerte og tok bilder av ting han mente var viktig å illustrere i en senere objektplan. Mine 

notater skulle senere bli inkludert i et større objektnotat, kombinert med hans refleksjoner og tidligere 

notater.  

Da vi ankom overflaten gikk gruppen videre til TCC, som ble diskutert på møtet. Da turen var over ble 

den operative lederen og jeg enige om at jeg skulle sende mine notater fra dagen til han på hans private 

mail.  

Kommentar 

Området er svært komplekst, og uten en viss kjennskap på forhånd vil en nødsituasjon være ekstra 

utfordrende å håndtere for nødpersonell. For eksempel var min første reaksjon når jeg kom inn på TCC 

«å såpass ja!». Jeg skjønte fort hvorfor det kunne bli vanskelig å ha kontroll på en krisesituasjon her med 

mange mennesker i rommet. Det ville nok vært lurt for relevant nødpersonell å ta bygget i øyesyn for å 

skjønne hva TCC var, hvilke muligheter og begrensninger som lå i å bruke TCC som ILKO.  

Videre byr dette området på svært krevende arbeidsforhold, med hensyn til kommunikasjon, sikkerhet 

for helsepersonell, og oversikt. Disse momentene stilte et ekstra sterkt behov for videreformidling av 

riktig informasjon til rett personell.  

Noen uker etter befaringen hadde jeg en samtale med 02 om hva og hvor mye som er viktig å formidle 

fra befaringen, og til hvem. Skulle man sende ut all informasjon til alle stasjoner i området per mail? 

Ville det da vært en garanti for at alt personell leste det, forstod det riktig, og ville huske på det ved enn 

reell hendelse? Konklusjonen på samtalen var egentlig at det var en komplisert problemstilling som 

ingen av oss hadde et veldig godt svar på der og da. 

Riktignok, befaringen ledet senere til to dokumenter. Det første var et 18-siders dokument kalt 

Objektplan. I den stod det detaljert informasjon om tunnelene og teknisk informasjon rundt disse og 

anleggsmaskinene, samt HMS-informasjon. I tillegg var det vedlagt kartverk og bilder av ulike steder og 

maskiner på anlegget. Objektplanen ble sendt ut til de andre i 02-enheten, samt AMK.  

I tillegg ble det utarbeidet en kortfattet objektbeskrivelse på en a4-side med grunnleggende informasjon 

som adresse, anbefalt adkomst, oppmøtested, risiko på stedet, viktige telefonnummer, bedriftens utstyr 

og ressurser, samt samleplass for de evakuerte. Denne ble sendt ut til stasjonene i nærheten. Til slutt 

stod det følgende konklusjon, som også oppsummerer mitt inntrykk:  



70 
 
 

«Området er komplekst og under stadig utvikling. Det er derfor vanskelig å holde denne informasjonen 

oppdatert. Må derfor brukes som et utgangspunkt og det er viktig å oppsøke oppdatert informasjon fra 

kjentmenn ved hendelser på anlegget.» (Objektnotat).  

Det med å få ut riktig informasjon til riktig folk, og kvalitetssikre korrekt oppfattelse av informasjonen, er 

en generell utfordring i ambulansetjenesten. Hvordan kan man nå ut til 400 ansatte med både implisitt 

og eksplisitt kunnskap? Den tråden plukker jeg opp videre i diskusjonskapittelet.  

5.7 Øvelser  

Fagområder og øvelser er noe knyttet til hverandre, og det blir en del jobbing selv på «fridag» i 

forbindelse med dette. Hensikten med øvelsen er å finne forbedringspotensialer i organisering og tiltak. 

Det finnes ingen systematisk gjennomgang av hvilke ting tjenesten trenger å øve på. Initiativene kan like 

gjerne komme fra eksterne parter, for eksempel Oslo Sporveier eller kommunene. I fjor var det mye 

fokus på PLIVO (Pågående Livstruende Vold), og da fikk de som har ansvar for det mye å gjøre med 

øvelser. I år er det vært en del øvelser med skinnegående og CBRNE. Derfor har spesielt to av 02-erne 

hatt mye å gjøre med øvelser under min studie.  

5.7.1 Øvelse på flyplass 

Dette var en dag jeg hadde sett frem til. Mitt mål for denne observasjonen var å studere hva 02-eren 

noterer fra øvelsen, og hva som blir gjort med den informasjonen. Jeg ble i forkant av øvelsen fortalt at 

det skulle skrives et erfaringsnotat fra øvelsen, som skulle sammenfattes med de ulike aktørenes (politi 

og kommunelegen) erfaringsnotater. I tillegg skulle en ny smittevernskuvøse testes sammen med en ny 

beredskapsbil hos CBRNE-enheten. Dette utstyret var foreløpig ikke offisielt tatt i bruk, og det måtte 

trolig måtte skrives ny prosedyre basert på erfaringene som ble gjort under øvelsen. Dagens 02-er 

hentet utstyr på Ullevål som skulle overleveres fra smittevernsavdelingen på Ullevål, og kjørte så til Oslo 

sentrum for å hente to personer fra stasjonen der før de kjørte oppover. De var forsinket, men det var 

også en del andre deltagere som skulle til flyplassen.  

Etter et kort allmøte på flyplassen hvor kommunens øvelseskoordinator representerte sentrale aktører 

samlet de fleste etatene seg i grupper. 02 kom i samtale med noen fra enheten som lå nærmest 

flyplassen, som er en Single Paramedic Unit. Blant ambulansene i regionen er denne enheten er mest 

kjent på flyplassen; «en mann kan ringe ved hendelser» (Sitat 02, feltnotater dag13). Enheten vil i de 

fleste tilfeller være first responder, og 02 mener han bør ha ansvar til 02 er på stedet, og kan deretter 

fungere som rådgiver, eventuelt sendes nærmere den aktuelle situasjonen. Men denne rollen har blitt 

fragmentert. «Har bare blitt sånn over tid», ettersom den i starten ikke fikk lov å kjøre utenfor OSL, men 

har fått lov etter hvert. 02 trodde det var slik at enheten hadde et formelt ansvar, men slik er det altså 

ikke. Det ble en enighet blant de tilstedeværende om at noe sånt må komme på plass. Hvem som skulle 

ta ansvar for dette ble derimot ikke vedtatt.  
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Mens alle gjorde seg klare ble 02 gjort oppmerksom på av en annen ambulansearbeider at det ikke var 

avtalt på forhånd hvilken kanal som brukes, og ingen klarte å ta en avgjørelse på det. 02 tok en 

sjefsavgjørelse, og ringte AMK for å informere om dette. Det blir mye ad hoc organisering på øvelse; 

hvem som bruker drakter, kommunikasjon, hvor man står, og hvor man gjør hva. Ofte er det personell 

som melder avbud i siste liten, som fører til endringer i øvelsen. «Vi planlegger mye, men blir alltid 

endringer» (Sitat 02, feltnotater dag 13). 02 organiserer hvilke helsepersonell som skal hvor rent 

øvelsesmessig. Han har også et HMS ansvar under øvelse, men klarer ikke ha oversikt over alle, så han 

lar leder av CBRNE-enheten passe på sine.  

Utenfor ventet en minivan som symboliserte et fly med pasienter og personale. Innsatsleder Politi (U05) 

og 02 dannet ILKO omtrent 15-20 meter unna bilen, mens alle observatører ble stuet innenfor et gjerde 

inntil bygningen. I hallen bak til høyre gjorde smittetransporten seg klar, og personell kledd opp i 

smittevernsdrakter.  

02 tok bilder av CBRNE-enheten som etter hvert stod klare utenfor hallen, og følger med på pasientene 

som sitter i bilen. Det ble etter hvert en del venting, ettersom alt smittepersonell ikke var klare inne i 

ankomsthallen. Politiet derfor med å «nullstille objektet», altså med å sette i gang prosedyren.  

Deretter ble det mer venting, fordi «indekspasienten», altså den med mistenkte smittesymptomer, satt 

foran i «flyet» og blokkerer derfor utgangen for de andre passasjerene. Dette ble notert som en viktig 

erfaring i etterkant. Vi som observerte var ikke klar over årsaken til ventingen. Dette ble det informert 

om i etterkant. 02 og øvrig ambulansepersonell var derimot informert fortløpende.  

Under øvelsen, som gikk veldig rolig for seg, la jeg merke til noe: mange personer står bare og ser på. 

Det kan nesten se ut som om de ikke jobber. Men det er ikke tilfelle. Derimot står alle parat. Dette er et 

koordinert maskineri, basert på en eller flere sekvensielle prosedyrer. All involvert beredskapspersonell 

har en gitt rolle i dette nøye regisserte systemet, og står parat til å gjøre sin del når det blir deres tur. I 

mellomtiden er de årvåkne og oppmerksomme på sine kollegaers handlinger i situasjonen. Politiets 

Innsatsleder sørger for at alle har samme situasjonsbilde. Informasjon går opp, som i en pyramide. Det 

som går ned er mest «need to know» for å løse et problem. Endringer som ikke er synlig for alle blir 

fortløpende spredd fra ILKO via samband eller direkte kommunikasjon til de som trenger den 

informasjonen.  

Statusmøter 

Det ble holdt statusmøter inne i bygget hvert 15. minutt, til sammen tre, innkalt og ledet av politiets 

øverste representant, U05. Dette for å sørge for at alle involverte etater og organisasjoner hadde felles 

situasjonsforståelse, målsetning, og hvem som skulle løse hva. Det var kun øverste ledere fra hver etat, 

samt deres delledere, i tillegg til kommunelege og koordinator som var tilstede i rommet.  
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Evalueringer i etterkant 

Da øvelsen var over ble det holdt et allmøte hvor Innsatsleder fra politiet, operativ leder, samt 

kommunelegen holdt hver sin oppsummering. Den operative lederens oppsummering var positiv, og 

han utelot «interne ting», som at 137-enheten bør ha riktig utstyr og en formell rolle knyttet til 

Gardermoen.  

Det mest interessant fra mitt ståsted kom frem litt senere, under en felles evaluering med involvert 

helsepersonell. Det var 13 personer til stedet; folk fra CBRNE, lokale ambulansestasjoner, 

luftambulansen (LA), og den Operative lederen. De satt i ring, og hadde ordet mer eller mindre en etter 

en. Det ble ikke brukt skjemaer, så all tilbakemelding kom fra hukommelsen.   

Det jeg la mest merke til, var at LA hadde kun fått muntlig info om denne øvelsen, ingenting skriftlig i 

forkant. 02 hadde sendt info på mail for 1,5 uke siden. Det ble foreslått «Adresseliste slik at alle enheter 

får informasjon», og at 02 skulle koordinere enighet mellom enhetene. Det var også ønskelig å få høre 

om slike øvelser i god tid i forveien.  

Det blir «alltid mange spørsmål dagen før når mange ikke blir involvert tidlig nok», sa dagens 02 i bilen. 

Generelt om øvelsen mente han at «de store linjene er greie, men detaljene mangler». Det ble viktig å 

avklare roller for bedre samarbeid. I dette tilfellet var det blant annet snakk om hvem som skulle være 

Medisinsk Leder Helse; kommunelegen, legebilen eller noen fra LA? 

I etterkant av øvelsen sendte alle enheter inn sine synspunkter til ansvarlig 02, hvorpå ansvarlig han 

lagde et felles dokument. Dette ble sendt til stabssjefen og områdeledere. 02 fjernet så ut det som ikke 

er relevant for Ullensaker og sender det videre dit. Noen uker senere ble det også holdt et 

evalueringsmøte sammen med kommunen.  

Kommentar  

Her er det flere ting som å rette oppmerksomheten mot:  

1) Viktigheten av evaluering 

Noe av det viktigste med en øvelse er evalueringen som blir gjort i etterkant. Basert på 

tilbakemeldinger kan man korrigere prosedyrer og adferd ved en fremtidig hendelse. Det er også 

hensiktsmessig med slike øvelser for at involvert personell som ikke har jobbet sammen før skal 

kunne lære hverandre å kjenne med styrket samhandling som mulig utfall.  I dette tilfelle var det 

mange som ikke hadde jobbet sammen før.  

2) Mal for planlegging, gjennomføring og evaluering 

Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har per dags dato ingen mal eller prosedyrer for hvordan 
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øvelser skal planlegges, gjennomføres og evalueres.  Ei heller finnes det et digitalt system for å 

koordinere og artikulere øvelser. Mange av stasjonene gjennomfører mindre øvelser på egenhånd.     

3) Konservering og deling av erfaringer fra øvelser 

Tjenesten har heller ikke et system for å samle erfaringer gjort over tid. Det er et ønske fra deler av 

gruppen om at dette kommer på plass, for å over tid kunne se et mønster i både positive og 

negative erfaringer fra både planlegging, organisering og gjennomføring. Evalueringer fra øvelsene 

blir delt via e-post til relevante aktører, men det har ikke forekommet hva som blir gjort med dem 

etter det, men jeg vet at noen erfaringer deles muntlig internt i 02. Dersom det forekommer 

forbedringspotensial som krever endring i prosedyrer blir det behandlet av 02 og deretter godkjent 

av ledelsen.  

4) Ingen visuell gjenfortelling  

Slik øvelser utføres i dag er de med hensyn til læring og erfaring derfor kun nyttig for de som har 

deltatt. Det finnes ingen visuell gjenfortelling i etterkant, kun en skriftlig beskrivelse og evaluering. 

Disse gjenfortellingene mister svært mye kontekstuell informasjon, samtidig som den tause 

kunnskapen i hvordan tiltak utføres går tapt. Hadde jeg for eksempel blitt utsatt for smitte, eller 

vært om bord i et fly hvor noen ble smittet, ville jeg etter å ha observert øvelsen på OSL kunne ha 

forutsett hva som skulle skje videre.  

5.7.2 Om øvelser generelt 

På feltdag 16 skulle det være en PLIVO-øvelse senere på natten. En annen 02 kom innom rundt 

vaktskiftet; det viste seg at flere av 02’erne skulle bli med. Diskusjonen mellom dagens og kveldens 02 

og øvelsesansvarlig 02 gikk straks over til å handle om øvelsen. Driftsmessig var det var satt på ekstra 

biler på ulike stasjoner, det visste ikke kveldens 02-er.  

Ansvarlig 02 for øvelsen hadde med seg en mann fra en annen stasjon som kom inn på kontoret. De 

diskuterte hvordan øvelsen skulle foregå. Det var på forhånd uvisst hvordan ressursene skulle fordeles, 

men de diskuterte litt scenarioer på forhånd rundt triagering, ILKO og evakuering. Vakthavende 02, som 

ikke skal være med på øvelsen, la til at det i triageringen er viktig å få vekk folk som kan gå selv, og at 

man må være litt streng på dette.  

Jeg ble bedt om innspill på hvordan et evalueringsskjema kunne se ut. De ville ha det enkelt, og ønsket 

evaluering av øvelsen. Det ble noe vagt, så jeg spurte om det var snakk om planlegging og organisering 

av øvelsen, eller selve gjennomføringen, eller begge. Vi ble enige om at jo det var vel det siste, og at 

dette skulle brukes av mange, midt på natten. Jeg foreslo at siden det var papirbasert burde de dele det 

opp i fire ruter; en rad for planlegging og organisering av øvelsen, og en for selve gjennomføringen, 

mens kolonnene tok for seg hva som fungerte bra, og hva som hadde forbedringspotensial (ikke dårlig, 

det er negativt ladet ord). Dette kunne så bli brukt i en fellesdiskusjon hvor folk tar opp sine punkter.  
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Noen dager senere ble tilbakemeldingen at øvelsen gikk bra, men at det som med svært mange øvelser 

ble funnet forbedringspotensialer. Skjemaet fungerte godt, men det var ikke alle som fikk med seg at 

arket var tosidig.  

Kommentar 

Denne situasjonen illustrerer at det foreløpig eksisterer det ikke en organisasjonsfelles mal for 

planlegging og evaluering av øvelser. Planlegging blir gjort ad hoc fra gang til gang; «Vi føler at vi finner 

opp kruttet hver gang» (Sitat 02, feltnotater dag 20).  Det er ønsket fra 02 sin side at det blir lagd en mer 

formel prosedyre rundt øvelser, for eksempel i form av en checkliste, som kan benyttes i 

planleggingsfasen av hver øvelse for bruk av markører, ressurser, øvingsmål, og opp mot AMK og 

koordinering derfra. Arbeidet med dette pågår i skrivende stund, og ansvaret blir trolig lagt til en ny 

planstilling som skal innføres i 02-enheten fra høsten av.  

Videre relaterer situasjonen seg til en utfordring som kan skaleres til resten av ambulansetjenesten i 

Oslo og Akershus. Vakthavende 02 var ikke informert om at det var satt på ekstra biler til bruk i øvelsen. 

At ekstra biler blir satt på kan også skje på andre stasjoner i forbindelse med øvelser. 02 har fortalt at 

stasjonene øver en del lokalt, gjerne i samarbeid med lokale brannstasjoner, men at disse øvelsene blir 

ikke informert om til 02. Dette fikk jeg bekreftet, da jeg spurte samtlige i gruppen om en øvelse som ble 

omtalt i en lokalavis.  

Det har to konsekvenser. For det første hemmer det kvalitetssikringen i effektuering av oppdrag. Hvis to 

stasjoner i nærheten av hverandre øver på samme ting, men gjennomfører tiltakene forskjellig, får man 

to ulike måter å løse en reel hendelse på hvis biler fra begge stasjoner blir kalt ut til samme skadested. 

For det andre kunne man disponert ressursene bedre, ifølge 02, hvis man koordinerte øvelsene mellom 

stasjonene. Da kunne de for eksempel satt opp et gitt antall ambulanser og markører, som reiste rundt 

en dag og gjennomførte øvelser på flere stasjoner, i istedenfor å ta ut ekstra biler på hver eneste 

stasjon.   

Verdt å trekke med seg er også vaktskifte som en arena for muntlig erfaringsoverføring, da vakthavende 

delte sin erfaring rundt triagering. Jeg har ved flere anledninger observert muntlige samtaler mellom 02-

erne om nylig gjennomførte øvelser som en av dem har vært på.  

5.7.3 Om erfaringsnotater fra øvelser  

Generelt skriver 02-erne litt ulikt i erfaringsnotater som utarbeides i etterkant av øvelser. Ikke alle 

skriver så omfattende, men er det vesentlige ting som ikke blir løst i etterkant skal de kunne si at «dette 

har jeg påpekt før» (Sitat 02, feltnotater dag 16). Erfaringsnotatene som skrives ut ifra 

tilbakemeldingene har heller ingen standard, men det hender de bruker samme mal som vanlige 

erfaringsnotater (se eksempel på erfaringsnotat i avsnitt 5.10.1).  
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PLIVO-øvelsen som er omtalt i forrige eksempel ble ikke skrevet i den malen, men som et Word-

dokument på syv sider. Dokumentet tar for seg bakgrunnen for øvelsen, planleggingsprosessen, 

øvingsmål, forberedelser, delaktige enheter, beskrivelse av gjennomføringen, og en evaluering av 

utførelsen. Dette er det lengste evalueringsnotatet jeg har fått innsyn i.  

Verdien av øvelser ligger i å finne forbedringspotensial. «Uten det er det noe som er feil» (Sitat 02, 

intervju). Ofte er det momenter rundt ledelse, samband og organisering som går igjen som sentrale 

utfordringer, uten at jeg skal gå inn på spesifikke eksempler her. I tillegg er øvelser, som nevnt tidligere, 

en god mulighet til å øve på alt man ikke kan lese seg til på forhånd. Du kan for eksempel lese seg opp 

på at du blir stresset, men det er kun i en reel setting man kan erfare hvordan man håndterer 

situasjonen med et økt stressnivå.  

5.8 Større arrangementer  

Jeg har ikke observert hvordan tjenesten effektuerer oppdrag under større arrangementer, men tre 

Operative ledere i forkant av Sentrumsløpet (som foregår i slutten av april) hvordan de forberedte seg til 

dette arrangementet, og hvilke erfaringer de har gjort seg fra tidligere år. Sentrumsløpet betyr store 

folkemengder i bevegelse, og mange stengte gater. Dette betyr flere utfordringer, blant annet på 

fremkommelighet, for nødetatene. En av 02-erne beskriver dette som et utfordrende arrangement: 

«Samme [problemer] hvert år, men vi har blitt flinkere på det» (Sitat 02, feltnotater dag 9).  

5.8.1 Store løpsarrangementer 

Store arrangementer som løpsarrangement krever koordinering med mange aktører både i planlegging- 

og gjennomføringsfasen; kommunen, arrangør, frivillige organisasjoner, de to andre nødetatene, AMK 

og eget personell. Dialogen med de frivillige går gjerne på hva slags utstyr og personell de stiller med. 

Mange av de frivillige kjører ambulanse til vanlig og har høy medisinsk kompetanse. Dette sparer 

helsetjenesten for penger og ressurser.  

Denne typen arrangementer har også slik verden har blitt et risikoaspekt ved seg. Store folkemengder 

gir også mange muligheter for dem med uærlige hensikter. De har derfor dialog med Politiet i 

forbindelse med eventuelle trusselvurderinger. Til frustrasjon for noen i gruppa vil ikke ledelsen ha en 

ekstra 02 på plass under sånne arrangementer. Det betyr at den Operative lederen må håndtere både 

arrangementet, og hendelser utenfor. For noen år siden var det ingen ledig ambulanse under 

Sentrumsløpet, og 02 måtte derfor tre ut av sin operative lederrolle, og inn i pasientbehandling. Etter 

dette har det blitt et krav fra gruppen om flere ressurser på stedet. AMK setter riktignok av en egen 

ressurskoordinator til arrangementet ved slike anledninger. Ressursene planlegges i beredskapsmøter. 

Her beskrives det også en ulik tankegang mellom ledelsen og «de på gulvet». Ledelsen tenker økonomi, 

02 tenker taktikk, sikkerhet og rom i beredskapen. Til slutt blir de enige om et kompromiss. «Hendelser 

gir økt beredskap i noen år, så glemmes det».  
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Alle de spurte 02-erne virker rimelig samkjørte med hensyn til planlegging. De har møter med de ulike 

aktørene noen uker før, og sender infoskriv til AMK som inneholder løypekart og generell informasjon 

om løpet. Informasjonen innad i gruppen går også via mail. På feltdag 9 kunne 02-eren (som også hadde 

vakt under årets arrangement) fortelle at i år skulle Norsk folkehjelp stille med 20 mann i 

sanitetstjeneste, og at «fikk akkurat info om det på mail» (Sitat 02, feltnotater dag 9). Den 

informasjonen ble sendt ut av han som var på vakt dagen før.   

På løpsdagen 

Gjennomføringen på morgenen beskrives også noenlunde likt av de spurte. Det viktigste er å sjekke om 

samband er og, og om personell er ok. De har derfor et morgenmøte, kjent som parole, med frivillige, 

117 (motorsykkelpatruljen) og tråsyklene. De har også dialog med ressurskoordinator med AMK og 

dedikerer egen talegruppe på samband. Deretter kartlegger de dagsaktuelle utfordringer med arrangør.  

De informerer også enheter som er på jobb i sentrum om arrangement og faste oppmøtesteder, og at 

det vil by på utfordringer på fremkommeligheten.  

Over årene har de alle erfart at de må ha ekstra fokus på målområdet og det som skjer etter at folk 

kommer i mål; de mener at det er der det skjer flest hjertestanser og overopphetning i telt.  En av 02-

erne gikk mer i detalj: «Vi vet hvilke skader vi får … feberkrampe, dehydrering, brudd og forstuelse, 

hjertestans», og videre «117 er veldig gode å ha i løypa» (Sitat 02, feltnotater dag 9), ettersom de er 

svært mobile og kan ta seg langt raskere frem enn en ambulanse.  

To av de Operative lederne har hver for seg trukket frem en episode for noen år siden, som blant annet 

illustrerer hvilken effekt været kan ha på utendørsarrangementer. Det hadde vært kaldt ukene før, men 

akkurat dagen Sentrumsløpet gikk var det væromslag. Folk flest hadde gikk ut ifra været som hadde 

vært, og var derfor alt for godt påkledd. Det resulterte i mange heteslag utover «normalen». 02-eren på 

vakt den dagen «hadde sett utover løypa og beskrevet det som en «krigssone»» (Sitat 02, Feltnotater 

dag 9).  

Generelt om store arrangementer 

En de Operative lederne hevder at det er ofte «stor distanse mellom hva arrangør vil og hva nødetatene 

vil. Det er gjerne lovnader på ting [fra arrangør], men det blir gjerne ikke sånn» (Sitat 02-er, feltnotater 

dag 8). Oslo kommune ved Bymiljøetaten får riktignok skryt fra en av 02-erne for å være flinke til å lytte 

til hva helsetjenesten ønsker og holde det som loves.  

Generelt prøver 02-enheten å holde oversikt og være oppmerksom på større arrangementer som skal 

skje i distriktet. Grensen for hva som skal opp på listen er minimum ca. 1000 berørte sivile. Dette 

arbeidet har primært vært utført av én person i gruppen, i form av arrangementlisten som henger på 
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oppslagstavlen på kontoret deres. Dette er svært tidkrevende arbeid, og det er ikke gitt at de får med 

seg alt. Blant annet var ikke markedsdagen i Karl Johan oppført på listen.  

02-erne mener de selv løser ting relativt likt både i forkant og etterkant. De snakker med frivillige og 

politi, og sender forespørsel videre til ledelsen om ressursbruk. På for eksempel VG-lista topp 20 er ikke 

nødvendigvis vakthavende 02 til stede, men fordeler deloppgaver til fartøysjefer for å «føle at man [02] 

er med og har kontroll» (Sitat 02, feltnotater dag 10). Skifestival i Holmenkollen har vært utfordrende, 

der er det store folkemengder fordelt på et stort og ulendt terreng. Holmenkollstaffetten har også vært 

problematisk en periode. Ett år mistet de frivillige kontroll, og bestilt ambulanse i «hytt og pine uten å 

samkjøre godt nok internt. Men det har gått bra etter at vi har gjort justeringer» (Sitat 02, feltnotater 

dag 10).  

Kommentar 

Her ser vi blant annet et eksempel på at 02-erne over tid har utviklet en felles presedens for overordnet 

strategi for planlegging og gjennomføring av helseinnsatsen rundt et større arrangement. Vi ser også at 

det på et tidspunkt har vært en formidling av en opplevelse som tydeligvis har gjort inntrykk, når to 02-

ere på to forskjellige tidspunkt trekker frem samme situasjon.  

Jeg trekker det frem som viktig å legge merke til at større arrangementer ikke en egen kategori i 

vaktloggen, det blir kun behandlet som enkeltdokumenter fra gang til gang. Selv om gruppen har en 

felles rutine på hvordan man skal planlegge et arrangement, og ressurser skal disponeres, så er påpeker 

en av 02-erne at det er ofte de samme tingene som går igjen fra år til år i selve arrangementet, og at 

noen av disse tingene husker de på og har blitt flinkere til å løse. Ytre faktorer som været har spilt en 

stor rolle, og det samme har disponering og tilgjengelighet av interne og eksterne ressurser. Tiltak ble 

gjort for å korrigere problemer, men det er for meg bekjent ikke nedtegnet noe sted hvilke tiltak som 

ble gjort.  

Arrangementlisten må også kommenteres. Det er et svært enkelt, men kraftig verktøy for å ha oversikt 

over større og mindre hendelser. Jeg vil hevde at dette er kanskje ett av de mest undervurderte 

verktøyene, og jeg er ikke sikker på hvorvidt andre enn 02 har innsyn i denne listen utenfor 02-ernes 

kontor.  

Til slutt, legg merke til at det er en viss dissonans mellom ledelsen og 02-enhetens syn på hva som er 

nødvendig av ressurser. Årsakene til dette kan være mange, og det er ikke denne studiens oppgave å gå 

nærmere inn på de årsakene, men noen relevante poeng kan gjøres ut av dette, som behandles i 

diskusjonsdelen.  
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5.8.2 Befaring, byfesten Lillestrøm 

I forkant av byfesten i Lillestrøm skulle det gjøres en befaring den første dagen av arrangementet. Det 

var en annen 02-er som har ansvar for byfesten, dagens 02 var kun der oppe der fordi det er han som er 

på vakt.   

Gatene var i utgangspunktet svært smale, og det ble ikke lettere å ta seg frem når de fylles med mange 

folk som går mellom de mange salgs- og reklamebodene. Det var satt opp «sjikaner», det vil si fysiske 

sperringer, på strategiske innfartsårer for å sperre for motorisert trafikk.  

Dagens 02-er møtte med ansvarlig delleder fra politiet («U07»), en representant fra vekterselskapet og 

en fra arrangøren. 02 fremstod som hyggelig, men myndig. I samtale med politimannen la han ikke skjul 

på at helsetjenesten gjerne skulle ha visst om dette før. Han fikk til svar at «vi fikk informasjon om helse 

var varslet» (Sitat politibetjent, feltnotater dag 11. 02 responderte med at dette var typisk 

begrepsforvirring, «hva er helse?», noe politimannen sa seg enig i. Videre utvekslet de navn og 

telefonnummer på de som var Innsatsleder fra de to nødetatene, samt hvem som var politiets delledere 

på stedet i helgen. Også vekteren fikk vaktnummeret til 02.  

Etter at formalitetene var i orden, begynte de på selve befaringen, som varte i omtrent en halvtime. De 

gikk rundt og kikket for å danne seg en oversikt over området med hensyn til hvor ting var, og påpekte 

blokader og andre tiltak. Arrangøren informerte blant annet om hjertestartere som befant seg på to 

kontorer og på hovedscenen. 02-eren var oppmerksom, og påpekte at de som lå på kontorer trolig ikke 

var tilgjengelig på natten. De ble enige om at det derfor var viktig at nattevakten ved hovedscenen 

måtte få vite om hjertestarteren.  

Den Operative lederen virket mest opptatt av «evakueringsaksen»; veien fra sentralt skadested til 

samleplass, alternativt direkte legevakt/sykehus, med tanke på «flaskehalser». Han noterte seg gode 

gjennomfartsårer og oppmarsj på en notatblokk, og det var påfallende hvor samkjørte U07 og 02 var 

med tanke på tilgang, eller «tenke likt om samme ting», som 02-eren sa, om nødvendige sperringer og 

evakueringsmuligheter. «Vi skal inn, folk skal ut. Sperringer er ikke noe helse skal tenke på, men det blir 

det når vi skal inn» (Sitat 02, feltnotater dag 18).    

Kommentar 

I eksempelet ovenfor er det årsak til befaring som er av størst interesse, og viser eksempler på 

koordinering, artikulering og kommunikasjon. Befaringer i forkant av større arrangementer fungerer 

som en kvalitetssjekk i forkant, og 02-eren på befaring måtte sørge for at vakthavende den helgen fikk 

papirer med informasjon. Disse papirene var skrevet av arrangøren, som har ulik situasjonsforståelse 

enn de som 02 samhandler med. Det innebærer at de mangler kunnskap og erfaring rundt prehospitalt 

arbeid. Hjertestarteren er et eksempel på dette.  
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Disse dokumentene fra arrangør og invitasjon til felles befaring med nødetatene ble sendt til Operative 

lederes fellesmail en uke i forveien. Dette måtte etterspørres, det kan virke som om 02 ble glemt av 

arrangør. Her demonstrerer arrangementlisten en uvurderlig verdi: om 02 ikke visste om arrangement 

kunne det hende at informasjonen aldri ble etterspurt i utgangspunktet. Men som konsekvens av den 

sene informasjonen kom prehospital divisjon for sent inn i «loopen», som fikk konsekvenser for hvilke 

ressurser som kan disponeres til arrangementet.  

Det er også verdt å notere seg hvor samkjørte politiet og helse var i vurdering av området, og hva den 

Operative lederen la vekt på i sin befaring, selv om de har ulike oppgaver i felten.  

5.8.3 Ambassaden 

Det skulle være en større hagefest på en ambassade i Oslo. I fjor oppstod det forvirring fordi AMK ikke 

hadde videreformidlet korrekt informasjon til sine operatører i forkant av arrangementet den dagen. 

(operatøren trodde det var ambassaden, ikke ambassadørboligen, hvor en mulig hjertestans fant sted). 

Dette skapte noe misnøye på ambassaden, og dagens besøk var derfor «brannslukking».  

Møtet, som ikke kan gjengis her, gikk fint for seg. Dagens 02 var tydelig på at fjorårets forvirring ikke 

skulle gjenta seg i år. Han ønsket å finne ut av hvem som jobber på AMK den dagen, og fysisk møte opp 

med informasjonsskriv (kart og noe info om hvem hva hvor) og ta en prat med dem.  

Kommentar  

Situasjonen ovenfor er et eksempel på at e-post ikke alltid fungerer som et koordineringsverktøy. Det er 

lett å sende informasjon, men det finnes ingen garanti for at den når riktige mottakere, og at 

informasjonen.  

5.8.4 Nysgjerrig personell 

Ved vaktskiftet kvelden etter kom 02-eren som var på befaring i Lillestrøm og ambassaden innom KUA. 

Han skulle trene med kveldens 02, og det ble samtidig en samtale rundt nevnte befaringer. Han forsikret 

seg muntlig om at kveldens 02-er hadde lest informasjonen om Lillestrøm og ambassadefesten, og 

proklamerte nokså tydelig at han ville levere informasjonen rundt ambassadefesten skriftlig til AMK for 

å unngå glippen som skjedde i fjor. 02-eren som hadde hatt dagvakten var fortsatt tilstede, og nevnte at 

en bil i nærheten av Lillestrøm hadde ringt tidligere på dagen og var «veldig nysgjerrig på om vi visste 

noe som de ikke visste». 

Kommentar 

Jeg tolket dette først som at her var problemet at personalet på ambulansestasjonen ikke hadde fått 

informasjon, og da jeg spurte om dette kom det frem at problemet her var ikke at ambulansestasjonen 

ikke hadde fått informasjon, men at de trodde de trengte informasjon. Informasjonen ble sendt per mail 
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i forkant av arrangementet. Det kan kanskje for noen virke som en ikke-sak, men det bringer frem 

spørsmålet: ble informasjonen videreformidlet til de ansatte? Hvis så, hvorfor lurte de da på om 02 

visste noe de mer enn dem? Lå problemet i tolkningen av den? Var det eksterne hendelser som fikk dem 

til å lure, for eksempel nylig terrorangrep i utlandet? Dette ble dessverre ikke forfulgt nærmere fra min 

side, fordi jeg på det tidspunktet ikke tenkte videre på det. Men jeg synes det bringer frem interessante 

spørsmål relatert til både kommunikasjon og tolkning, så jeg har allikevel valgt å ta det med her.   

5.9 Andre situasjoner utenfor oppdrag  

I dette avsnittet nevner jeg noen observasjoner som ikke hører hjemme i oppdragene som til nå er skildret. 

Beskrivelsene av vaktskifter har jeg ingen spesifikke kommentarer å tilføye utover det som står skrevet.  

5.9.1 Vaktskifter  

Foruten et fast møte i måneden er vaktskiftene en av få situasjoner hvor 02-erne møtes ansikt til ansikt.  De møtes 

gjerne i vaktskifter, og på et månedlig møte. Ofte er det de samme personene som har vaktskifte. Som 

hovedregel overlapper de med en halvtime, slik at påbegynnende vakt starter kvart på syv, mens 

avtroppende vakt trer av kvart over syv. Jeg har ofte observert at vaktskiftene tar lengre tid enn dette, 

da enkelte tar seg god tid med å snakke om ting som er nevnt ovenfor. Det hender også at annet 

personell på huset kommer innom, spesielt legene og motorsykkelenheten.  

Uavhengig av hvem som har et vaktskifte, eller om det er flere 02-ere på stedet, er det alltid to emner 

som går igjen i samtalene: status på drift og hendelser. Med drift menes disponering av eller avvik på 

ressurser (personell og biler), og hendelser er hva som har skjedd i løpet i løpet av dagen eller den siste 

tiden, eventuelt hvis noe spesielt skal skje fremover.  Øvrige samtaleemner var ofte en blanding av 

private anliggender (hvilket jeg ikke vil gjengi her), administrative ting som ferieplanlegging eller hvem 

som har hvilke vakter, og synspunkter på organisatoriske forhold, slik som utfallet av møter og fremtidig 

organisering. Jeg har observert flere tilfeller hvor noen av 02-erne som ikke skal på vakt kom innom 

KUA, gjerne fordi de har et ærende på stedet eller i nærheten.  

5.9.2 E-post til besvær  

Noe av det første de fleste gjør når de kommer på jobb er å sjekke jobbmailen. En kveld observerte jeg 

at det første kveldens 02 gjorde når han tok over vakten var å åpne jobbmailen, og han ble sittende en 

stund å se på skjermen. «Kan være en del å gå igjennom» nevnte han, ettersom de ikke har tilgang til 

jobbmailen hjemme, og må derfor bruke privat mail ganske mye til eksterne aktører. Det kan fort gå en 

uke mellom hver vakt, og da er det ganske mye informasjon som venter i innboksen.  

Etter å ha lest en mail kom han på noe han skulle ha gjort tidligere på dagen. «Ikke alt man husker fra 

jobbmailen når man kommer hjem». Deretter gikk det i å lese uleste vaktrapporter i Blikksund mellom 

sist han var på vakt og frem til nå.  
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Kommentar 

Her illustreres problemet med å ikke ha tilgang til jobbmailen dersom det har vært lange avbrekk 

mellom vaktene. Mottakeren har heller ingen visshet i om mailen har blitt lest i tide, og som den 

Operative lederen nevner så kan det bli for mye informasjon å igjennom hvis det hoper seg opp. 

Når det gjelder vaktrapportene i Blikksund så har de tilgang til disse utenfor stasjonen, og flere 02-erne 

har fortalt at de bruker å lese disse i hvert fall en gang om dagen for å holde seg oppdatert.  

5.9.3 Medlytt på samband 

På den siste feltdagen min, feltdag 33, satt vakthavende 02-er på KUA og leste seg opp på tidligere 

vaktlogger. På kontoret er det alltid to sambandsradioer som står påslått. Det veksler litt mellom hvilken 

talegruppe som står påslått; det kan være både Follo + Østfold, Oslo 1 (sentrum), Oslo 2 (Asker og 

Bærum), og Romerike. Der hører man som oftest kommunikasjon mellom AMK og ambulansene fra de 

ulike områdene, og noen ganger kommunikasjon ambulansene imellom hvis en dedikert talegruppe ikke 

har blitt lagd for en spesifikk hendelse (kalt BAPS). For en som ikke er vant til å høre på slik 

kommunikasjon kan de særlig i begynnelsen binde opp oppmerksomheten så fort noen snakker over 

samband. Men etter hvert reduseres denne effekten, og meldingene havner i «bakgrunnen» som en 

vanlig radio når man er opptatt med noe annet.  

Jeg la fort merke til at 02-erne, til tross for å være tilsynelatende helt uanfektet utad, var svært bevisste 

på hva som ble sagt i «bakgrunnen».  Det kunne virke som om underbevisstheten hele tiden «scannet» 

det som ble sagt; plutselig kunne de stoppe opp midt i en egen setning, bli helt stille, og lytte på en 

melding. Dette var høyst nødvendig for å få med seg hva som foregikk der ute. Jeg begynte etter hvert å 

merke denne effekten selv, særlig hvis jeg var alene på kontoret. Hva var det ved en melding som fanget 

oppmerksomheten deres?  

Jeg valgte å studere dette spesielt nøye når 02-erne var ute og kjørte bil mellom oppdrag, og selv om det 

var vanskelig å fange opp helt klart og tydelig, så kunne det virke som at hyppigheten på antall 

meldinger rundt ett oppdrag var en medvirkende faktor. Ofte kunne det bare være en melding fra AMK 

til ambulansen om at de fikk et oppdrag og av hvilken type, hvorpå ambulansen svarte at det var 

mottatt. Men dersom det kom flere meldinger om det samme oppdraget, enten fra flere enheter, eller 

over flere minutter, skrudde 02 gjerne opp volumet på sambandet. De klarte ikke helt å selv skjønne hva 

det var som fanget oppmerksomheten, men en mente at tonefall kunne spille en rolle; hvis det var en 

stresset person over samband, kunne det indikere en krevende situasjon. Noen ganger svarer de til AMK og 

ambulansen at det er hørt av dem, for å gi beskjed om at de er oppmerksom på situasjonen.   

En annen faktor var ambulansebilenes ID. 02-erne husker hvilken bil som tilhører hvilken stasjon, og hva 

slags bil det er, kun ved å høre bilens ID. En dag 02 var ute og kjørte mellom oppdragene skrudde han 
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opp lyden. Et eller annet som fanget oppmerksomheten! Han lyttet, og stusset på hvorfor en bil som 

ikke burde vært der var på oppdrag i Follo. «her er det noe som ikke stemmer … det blir litt sånn finn 

fem feil», kommenterte han. En halvtime senere dro han opp på sitt daglige besøk på AMK, hørte med 

ressurskoordinator hvorfor dette var tilfelle.  

På feltdag 33 satt en annen 02 på KUA, og brukte også enhets-ID til å gjøre en rask vurdering. Vi var midt i en 

samtale, da det i bakgrunnen lød:  

[AMK]: «332, AMK» 

[ambulansen 332:]: «332»  

[AMK]: «kode 1, brann i Karl Johans gate»  

02 stoppet opp, og sa «Karl johans gate…?». Det ble stille i noen sekunder, før han sa videre: «Nei, 332, det er jo 

ikke i Oslo det».  

Kommentar  

Grunnen til at jeg har valgt å ta med dette er for å illustrere både implisitt og taus kunnskap som er iboende i en 

Operativ leder. Trolig basert på oppbygd erfaring trigger enkelte meldinger over samband deres oppmerksomhet, 

og de skrur opp lyden for å få med seg det som blir sagt. I tilfellene over gjorde 02-erne en implisitt vurdering av 

situasjonen basert eksplisitt kunnskap om enhetenes ID. De brukte også sin implisitte kunnskap om at mange 

meldinger, en stresset person, eller utkall til flere biler kunne være tegn på en situasjon som de med fordel burde 

ta del i.  

I tillegg illustrerer det konseptet rundt oppmerksomhet; de bruker underbevisstheten til å følge med på 

situasjonsbildet i sitt distrikt og være oppmerksom på sine kollegaers posisjoner, mens de selv utfører andre 

oppgaver.  

5.10 Verktøy  

I dette avsnittet oppsummerer jeg ulike observasjoner av verktøyene som brukes som ikke har kommet 

frem i de situasjonene som til nå er beskrevet. Disse er nært knyttet til mulige løsninger rundt 

digitalisert erfaringsoverføring.  

5.10.1 Erfaringsnotater  

Siden denne oppgaven handler om erfaringsoverføring blir det naturlig å omtale og diskutere dagens 

løsning.  

Erfaringsnotatene skrives stort sett når det er litt spesielle og større ting. Dagligdagse hendelser dekkes 

av vaktloggen. Skrivestilen varierer fra person til person; noen skriver kortfattet, andre er mer detaljerte 

eller omstendelige. Jeg har ikke klart å se en sammenheng mellom type hendelse og lengde/dybden på 

innholdet. Det kan virke som om kompleksiteten avgjør; jo større og mer komplekst, jo større notat. Det 
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hender at et erfaringsnotat sammenfattes sammen med personell fra de andre nødetatene som var 

delaktig i innsatsen.  

Det finnes per dags dato kun en enkel og ganske åpen mal for hvordan erfaringsnotatene skal skrives. 

Denne malen har forandret seg noe over tid, men står som uendret de siste årene. Det er ikke lagt inn 

bilder eller kart i de erfaringsnotatene jeg har hatt innsyn i. Dette har gjort at det kan være vanskelig for 

en leser uten lokal områdekunnskap å sette seg inn i hva som skrives. Men ettersom dette er stort sett 

brukt internt i gruppen føler 02-erne at de gjør seg forstått. I tillegg hender det at erfaringer blir drøftet 

på månedsmøtene i gruppen.  

Erfaringsnotatene har følgende felter:  

Utarbeidet av: [NAVN] 

Type øvelse / Hendelse: [Hendelse, sted/område] 

Etater: [Etater involvert i innsatsen] 

U-05: [Navn på Innsatsleder politi] 

Antall deltagere totalt: [Omtrentlig antall sivile, hvis mulig å beregne] 

Enheter – Prehospitalt senter: [ID på enhetene] 

 

Vurderingområder Generell beskrivelse–Læringsmål – Ferdighetsvurdering - Forbedringstiltak 

Generell beskrivelse  

Hendelse  

Kommunikasjon  

Egne resurser  

Samvirke/ 

Samarbeidende 

etater 

 

Ferdighetsvurdering  

Forbedringstiltak  
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Kommentar 

Til tross for denne malen skrives notatene svært ulikt, og det kan lang tid fra faktisk hendelse til erfaringsnotatet 

skrives. I mellomtiden kan mye informasjon bli glemt. Den nye planstillingen skal sørge for at gruppen blir flinkere 

på dette. 

Flere i gruppa har nevnt at det har blitt skrevet færre interne erfaringsnotater etter at Blikksund kom, og de er 

ærlige på at de burde vært flinkere på å skrive flere. Noe av medvirkende årsak til dette er, ifølge dem selv, at 02 

føler de ikke blir hørt oppover i systemet når de påpeker at noe bør gjøres. Det føles litt «nytteløst», for å bruke en 

02-ers ord. De referer til hendelser, men de føler at det som skrives ikke blir tatt hensyn til i etterkant. Et eksempel 

på dette er 17. mai. Den dagen krevde en ekstraordinær innsats, og en ekstra 02 satt sammen med politiet i ILKO 

hele dagen for å gi fortløpende informasjon om ambulansenes bevegelser. Kun en av de som mottok 

erfaringsnotatet svarte tilbake, og skrev at det var flott beskrevet, nyttig informasjon og raskt levert. Relatert til 

dette mener at de er flinkere til å ta lærdom horisontalt enn vertikalt i organisasjonen.  

Det at dagens løsning er papirbasert og ustrukturert gjør også at det er vanskeligere å finne frem til tidligere 

hendelser. En av 02-erne skulle vise meg et erfaringsnotat fra en spesifikk hendelse. Han lette seg gjennom 

fellesområdet på PC, m en fant det ikke. Ikke var det å se i permen heller. Han hadde skrevet den på sin private PC, 

så han måtte lete der. Etter å ha søkt opp datoen i AMIS klarte han å finne det frem.  

5.10.2 5-punktsordre  

Disse dokumentene har det vært lite snakk om under mitt feltarbeid. Det var kun mot slutten at jeg ble 

oppmerksom på dette. En 5-punktsordre er informasjon sammenfattet til fem punkter om avtaler som er gjort 

med andre nødetater eller frivillige om samband, kjøreveier, oppmøtepunkter, og involverte enheter. Disse sendes 

ut til ledelsen, AMK og alle stasjoner i nærheten av arrangementet eller involverte enheter i forkant av større 

arrangementer for at personell. De bruker en fast mal som forsvaret bruker, med noen modifikasjoner. Oslo og 

Akershus har mange arrangementer, så disse skrives ganske ofte.  

5.10.3 Vaktlogg i Blikksund  

For å komme seg inn på Blikksund må man logge inn med brukernavn og passord. Brukeren blir etter en 

suksessfull innlogging møtt av en hjem-skjerm. Noen 02-ere mener at personell som ikke bruker 

Blikksund daglig trolig ikke er så flinke på å huske å logge seg inn hver gang de er på jobb, og det er lett å 

glemme brukernavn og passord hvis det har gått en stund siden man jobbet sist.  

Noen 02-ere mener at de husker hvem som har hatt de ulike store hendelsene, men det er ikke alltid de 

er sikre. De må da gå inn i GAT eller AMIS for å sjekke hvem som hadde vakten på den aktuelle 

hendelsen.  

Områdelederne har sin egen vaktlogg og har tilgang på 02 sin logg. Dette, og at andre i administrasjonen 

også har tilgang, har fått ringvirkninger på hva som skrives i vaktloggene. På grunn av sterkt personvern, 

både for ansatte og pasient, er det ikke skrevet navn eller adresser, kun område eller stedsnavn. I 

vaktloggen skrives det utfyllende i varierende grad. Ved større hendelser, eller dersom noe ikke fungerer 
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er det en gjennomgående presedens at det skrives lengre og utfyllende i tekstboksen om hva som har 

skjedd, og problemet. Dette kan for eksempel være samhandling, samband, eller rutinesvikt.   

Vaktloggene skrives inn ved at man oppretter en ny dag, velger om det er dag eller nattvakt, og legger så 

inn oppføringer under denne. Hver hendelse får en egen oppføring.   

Systemet har også en kalendermodul, men den blir litt gjemt bort i menyene, og brukes ikke i dag.  

Blikksund har de siste ukene påbegynt å ligne en kunnskapsdatabase i form av enkelte tiltakskort, blant 

annet på EFOK. Det er uklart om alle i ambulansen vet om Blikksund og denne databasen med 

tiltakskort. Den er langt ifra utfylt, men det meste som er fylt ut der mangler blant annet nøkkelord, selv 

om dette feltet er tilstede.   

5.10.4 LOCUS 

Skjermen i bilen er et avsnitt for seg. Teknologien i seg selv er ikke så interessant for min oppgave, men 

bruken av den illustrerer et høyt nivå multitasking og oppmerksomhet i trafikken. Skjermen er vanskelig 

å lese på grunn av gjenskinn fra sollys, men er spesielt utfordrende å bruke generelt for single-

paramedics i utrykning uten en makker som kan ta seg av lesing på skjerm. 

Når det gjelder kart og oppdragsmodus kan de sjekke hvilke enheter som er involvert i oppdraget og har 

ankommet, men da må de trykke på adressen og gjøre noen innstillinger, og det er ikke så lett når det 

går opp til 100-140km/t!  

Jeg har ofte observert at de holder skjermen på kartmodus under selve utrykningen, men måtte 

innimellom sjekke hvilke enheter som er på vei ved å trykke tilbake til oppdragsskjerm. Dette for å 

kunne planlegge i forkant med hensyn til oppmarsj eller disponering av bilene. Hvis det er flere biler som 

er på vei skriver noen ned på en lapp for å ha oversikt og gjøre det lettere å organisere og delegere 

delledere har jeg blitt fortalt.   

Teksten på skjermen er hvit på sort bakgrunn. Endringer i et oppdrag, for eksempel informasjon om 

pasientens tilstand som innledningsvis i akuttfasen har vært uklar, kommer opp på skjermen med gul 

tekst. Dette er to farger som ikke alltid er lett å skille fra hverandre, og det kan derfor se ut som om det 

ikke har vært en endring i informasjonen.  

Problemet forsterkes naturlig nok når øynene må holdes på veien, når det ikke kommer et lydsignal eller 

annen form for feedback når det kommer ny informasjon. Dette legger et på AMK eller enheter som 

allerede er fremme på skadestedet om å formidle endringer muntlig over samband. Men jeg har 

observert at det er ikke alltid tilfelle, eller at meldingen på samband kommer en stund etter at 

informasjonen har kommet på skjermen.     
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5.10.5 Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested 

Helseinnsatsen er styrt av overordnede lover og regler, men disse er så omfattende at jeg ikke går 

nærmere inn på der her. Det som tidligere ikke har kommet frem, men som er nokså sentralt, er at 

Operativ ledere er nokså autonome når det kommer til selve utførelsen av oppdrag. Eksisterende 

strategier i form av prosedyrer og tiltakskort er gjerne myntet på det medisinske, altså behandling av 

pasienter. Ser vi bort i fra lover og forskrifter som regulerer helsevesenets virksomhet, er en av de få 

styrende operative strategiene som berører Operativ Leder 02 direkte er «Nasjonal Veileder for 

Helsetjenestens organisering på skadested» (Helsedirektoratet, 2016), som tar for seg organisering og 

delegering av lederroller og delledere på et skadested. Denne er nokså generisk og lite 

situasjonspesifikk, og det må den også være, fordi ingen situasjon er identisk og kan fort forandre seg i 

alvorlighetsgrad og omfang og ledelsesorganiseringen må "være tilpasset disse vekslende forholdene" 

(Helsedirektoratet, 2016, p. 12). Veilederen legger vekt på en fleksibel og skalerbar lederorganisasjon på 

skadestedet, hvor forventede antall ledere må øke i takt med utfordringer og tilgang på personell 

innenfor innsatsområdet. Dess flere enheter og pasienter, jo større behov for økt ledelsesorganisasjon, 

som reduseres tilsvarende etterhvert som pasienter og enheter i innsatsområdet avtar.  

Veilederen inneholder tiltakskort for de ulike lederrollene, og tiltakskortet for Innsatsleder helse, som er 

den rollen Operativ leder tar på et større skadested sier følgende (Helsedirektoratet, 2016, p. 17):  

 

 

 

TILTAKSKORT ILH 

 

A - IGANGSETTE SIKKERHETSTILTAK OG GI TILBAKEMELDING 

1. Opprette og beholde sambandskontakt internt for helseressursene.  

2. Opprette sambandskontakt med politiets og brannvesenets innsatsleder og øvrige ledere. 

3. Etterspørre medisinsk utstyr og flere transportressurser hvis nødvendig.  

4. Bidra med nødvendig sikring av skadested. Informere om risikofaktorer til alle involverte via dedikert 

talegruppe. 

5. Første enhet fremme skal gi situasjonsrapport til involvert innsatspersonell og 11x- sentraler i felles 

talegruppe. 

6. Fortløpende info om skadested, omfang og risikofaktorer, samt antatt behov for ressurser. 

 

B - PLANLEGGE OG IVERKSETTE EVAKUERINGSLINJER 

1. Legge en plan for praktisk evakueringslinje og organisere ut fra dette.  

2. Organisere evakuering fra selve skadestedet f.eks. ved å benytte uskadde, sivile og personell fra andre 

etater 

3. Tidlig identifisere flaskehalser i evakueringen og sette inn tiltak for å motvirke disse. 4. Vurdere 

behovet for å utpeke Leder evakuering 

 

C - ETABLERING OG DRIFT AV SKADESTED OG SAMLEPLASS 

1. Styre prioritert evakuering fra skadested.  

2. Etablere medisinsk bistand på skadested til fastklemte og andre som vanskelig kan evakueres 

3. Bygge opp samleplass(-er) om nødvendig og sørge for effektiv drift av dem.  

4. Vurdere behovet for å utpeke Leder samleplass 
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D - FORSTERKE EVAKUERINGSLINJENE OG MOTVIRKE FLASKEHALSER 

1. Organisere evakueringslinjer fra skadested til ambulanse og helikopter.  

2. Koordinere ambulansetrafikk etter pasientenes antall, prioriteringsgruppe, tidsaspektet og kapasitet. 

3. Ivareta nødvendig loggføring og dokumentasjon 

 

Flere av momentene i dette tiltakskortet har blitt omtalt i dette analysekapittelet, og gjenspeiler seg 

både i hvordan de operer på et skadested, men også hva de legger vekt på i forkant av hendelser, slik 

som ved befaringer og planlegging av beredskap foran arrangementer. Tiltak A2 er noe av det første de 

gjør når de ankommer et innsatsområde. Evakueringslinjer er det også påpasselige på, som da den 

Operative lederen var på befaring i Lillestrøm. Vi har også sett eksempler der de etterspør informasjon 

under utrykningen for å vurdere ressursbehovet.  
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6 Diskusjon  

Mitt mål med denne studien har vært å belyse hvilke behov som ligger til grunn for digitalisert 

erfaringsoverføring i ambulansetjenesten, med fokus på den operative ledelsen. Med Operativ leder 02 

som utgangspunkt har jeg kunnet plassere meg i sentrum av tjenestens innsats ved større hendelser, 

samtidig som det har avgrenset omfanget av oppgaven. Å studere hele ambulansetjenesten under ett 

ville vært en alt for stor oppgave for én person, da 02 som case er mer enn nok komplekst i seg selv. 

Allikevel vil jeg hevde at jeg gjennom feltarbeidet, intervjuer, og mange tankeprosesser kan illustrere 

hva tjenesten mangler per i dag, og dermed hvorfor de kan bli bedre, samt hvilke behov som ligger til 

grunn for å kunne styrke erfaringsoverføringen innad i den operative delen av ambulansetjenesten. I 

dette kapittelet bygger jeg videre på det som er trukket frem i kommentarene i forrige kapittel, og ser 

dette opp mot teorien som er omtalt i teorikapittelet.  

6.1 «Men dere trenger jo ikke erfaringsoverføring, dere er jo så dyktige?» 

Alle jeg har snakket med i løpet av min studie mener at ambulansetjenesten må bli flinkere på 

erfaringsoverføring. Det skapte fra starten en forventing fra min side om at jeg kom til å observere 

mange situasjoner hvor det ble begått større eller mindre feil som det var mulig å lære noe av. Feilene 

var imidlertid vanskelige å finne. Jeg har (heldigvis) ikke vært med på så store og komplekse hendelser at 

02-erne ikke følte seg tilstrekkelige; når de gikk inn i en situasjon fremsto de tilsynelatende alltid med en 

behersket ro og godt overblikk. De virkelig store tabbene og utfordringene uteble. Og det er kanskje ikke 

så rart når de har gjort dette i ti år. Noen av dem har også bakgrunn fra militæret og utenlandstjeneste, 

og samtlige har lang erfaring som ambulansesjåfører. «Men dere trenger jo ikke erfaringsoverføring, 

dere er jo så dyktige?» spurte jeg noe retorisk, i håp om å komme til bunns i hvorfor de mente de kunne 

bli flinkere i å dele erfaringer med hverandre. Blant svarene var det noen variasjoner, men oppsummert 

kunne jeg trekke ut følgende:  

1) Det første svaret var at «grunnpakken» ligger der; de fleste vet hva de skal gjøre i ulike 

situasjoner, men det ville nok være forskjeller i utførelsen. Noen tiltak ville kanskje ha fungert 

bedre enn andre, og det forskjeller i hvordan de fremstår som ledere og opptrer i 

mellommenneskelige relasjoner. Det sistnevnte har jeg gitt eksempler på tidligere, der 02-erne 

er mer tilbaketrukken i enkelte situasjoner, mens de andre ganger går mer foran og tar en 

tydelig ledelse. Problemet er at ingen situasjoner er identiske, og dermed kunne jeg ikke 

sammenlikne flere 02-eres utførelse av samme oppdrag. Jeg spurte flere hva som er viktig å 

tenke på i en gitt situasjon, for eksempel ved en brann, men det ga stort sett samme svar. Også 

tilnærmingen til reelle oppdrag var totalt sett nokså lik. Dette kom spesielt godt frem i brann-

situasjoner, hendelser med suicidale personer og skarpe oppdrag med politiet. Dette ga meg 

indikasjoner på at de over tid har utviklet en taus kunnskap i fellesskap, en «konsensus», om 
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hvordan de skal håndtere visse situasjoner. Samtidig fikk det meg til å undre, hvordan ville en 

annen 02 håndtert den samme situasjonen? Hvordan vet han om hans utførelse kunne ha vært 

gjort på en bedre og enklere måte?  

2) For de andre oppstår noen problemer regelmessig, og dette er ikke tjenesten alltid flinke nok til 

å ta tak i. Derfor kan en systematisering av tidligere erfaringer lede til styrket argumentasjon og 

mer informerte avgjørelser i planleggingsfasen, for eksempel i forkant av årlige arrangementer. 

Det samme gjelder øvelser. Mange utfordringer som går igjen under planlegging og 

gjennomføring av øvelser ikke blir gjort noe med i etterkant, enten fordi de glemmes, det er ikke 

en vilje til å løse dem, eller de mangler oversikt. Historiske data på forbedringstiltak vil dermed 

kunne gi tjenesten bedre oversikt over hvilke ting de må trene på gjennom øvelser og 

kunnskapsbygging. Dette kan føre til at de kan trene smartere. Ambulansetjenesten per i dag 

har ikke mye tid og ressurser til å trene i arbeidstiden, og som nevnt tidligere gjennomfører 

ambulansestasjonene en del øvelser lokalt. En mer sentralisert og koordinert styring av 

spesifikke treningsmomenter vil dermed kunne kvalitetssikre treningen slik at 

ambulansepersonell står likere stilt i utførelsen av reelle oppdrag.  

I tillegg er det et annet viktig moment: Hva nå, når det skal komme en ny Operativ leder inn i gruppa? 

Vedkommende har ikke ti års erfaring som Operativ leder, og må tilpasse sin egen tilnærming til 

skadested i lys av sin nye rolle. Hvordan vet han hva som er viktig å huske på under Sentrumsløpet? Og 

hvis han spør de andre, hvordan vet han hvem han skal spørre? Og vil den eller de han spør huske alt 

som er viktig å huske fra de siste fire-fem årene?  

6.2 Om viktigheten av kontekst i tolkning av informasjon 

Konteksten spiller en viktig rolle i utførelsen av oppdraget. Konteksten er først om fremst styrt av 

hendelsens art og egenskaper, det vil si type oppdrag (brann, skarpt oppdrag, osv.), tid, sted, vær, 

hendelsesforløp og utvikling. Tilgjengelig informasjon og graden av informasjonsflyt er også en viktig 

faktor, spesielt i akuttfasen. På bakgrunn av dette bruker man eventuelle eksisterende eksplisitt 

(strategisk) kunnskap for å avgjøre hvilke ressurser man skal bruke og hvilke tiltak som skal gjøres. 

Samtidig må tiltakene være i samspill med de andre nødetatenes innsats, og 02-erne bruker da en 

implisitt kunnskap basert på tidligere erfaring om hva brannvesenets og politiets tiltak har av betydning 

for helsepersonellets innsats på stedet. Er det en brann eller ulykke med farlig gods, er brannvesenet 

premissleverandør, og ved skarpe oppdrag er politiet premissleverandør. Det er premissleverandøren 

som skal først fram og som styrer tempoet i innsatsen ut i fra hendelsens forløp og karakter. Disse 

premissene kan riktignok fort endre seg hvis en etat har uført sin hovedoppgave eller oppdraget endrer 

karakter.  
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Eksempel på bruk av implisitt kunnskap er blant annet omtalt i brann-kategorien i forrige kapittel, hvor 

02-eren fortsetter å rykke ut til tross for at brannvesenet sa at alle var ute av huset.  

6.3 Informasjon eller eksplisitt kunnskap?  

I teorikapittelet nevner jeg kort en debatt hvor blant annet Stenmark (2002) hevder at eksplisitt 

kunnskap egentlig bare er informasjon, fordi det krever implisitt kunnskap om konteksten for å kunne ha 

nytte av informasjonen. Slik jeg ser det, er hans argument overens med det som til nå er beskrevet om 

bruk av strategisk, eksplisitt kunnskap, hvor det er viktig å kunne gjenkjenne fellestrekk fra konteksten 

informasjonen kommer fra, med den konteksten man befinner seg i.  

Et enkelt eksempel på dette er syntaksen i et utkall fra AMK: «kode 1, synkope, barnehage på 

[stedsnavn]». Informasjonen går fra én kontekst (AMK), til en annen kontekst (enheten som får utkallet). 

Samtidig inneholder den informasjon fra en tredje kontekst (innringer i barnehagen). En slik melding 

ville trolig vært lite forståelig for utenforstående uten relevant kompetanse innenfor helse, annet enn at 

her har det trolig skjedd noe med et barn. Og selv om man vet hva synkope betyr, så vil 

Ambulansepersonell, som kjenner prosedyrene rundt de ulike kodene og fagtermen synkope (for ordens 

skyld, det er da snakk om bevisstløshet) tolke og bruke informasjonen annerledes enn noen som ikke 

jobber som ambulansearbeider. Jeg har også observert tilfeller hvor 02-erne drar opp til AMK etter et 

oppdrag for å vise bilder av situasjonen, og på den måten styrke AMK-operatørens kunnskap om 

konteksten for å gi bedre forståelse av hva som skjedde på oppdraget. Dette er et eksempel på 

geografisk distribuert samarbeid, men AMK, som ikke befinner seg i situasjonen, har manglende verktøy 

for å oppnå samme grad av situasjonsforståelse som 02. Trekker vi dette et steg lenger, gjelder dette de 

andre 02-erne også, men de har vært i lignende situasjoner før, og kan dermed bruke sin implisitte 

kunnskap til å oppnå omtrent, men ikke nødvendigvis den samme, forståelse av informasjon som er 

knyttet til situasjonen eller opplevelsen av de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Figur som illustrerer informasjon mellom to kontekster 
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6.4 Hva karakteriserer en større hendelse?  

Før jeg går videre inn i diskusjonen vil jeg først se hva som karakteriserer en større hendelse. 

«Responses […] need to be ‘tactical’ rather than strategic. Actions will be ordered specifically in the light 

of unfolding real-time events, rather than through assumptions about what such events typically entail” 

(Schraagen, Huis in’t veld, & de Koning, 2010, p. 360) 

I håndtering av større ulykker og kriser er samarbeid og koordinering viktige brikker i redningsarbeidet. 

En studie basert på nødetatenes arbeid i New York i 2001 indikerte enkelte fellestrekk mellom ulykker 

(Mendonça, 2007, sitert i Schraagen, Huis in’t veld, & de Koning, 2010, p. 349):  

1) Ulikhet mellom hendelser begrenser det mulighetene for spesifikk trening og opplæring 

2) Tidspresset tvinger frem en konvergens av planlegging og handling 

3) Usikkerheten er alltid tilstede, ulykker er sjeldent forutsigbare 

4) Noen hendelser har store og brede konsekvenser, som krever flere 11X-instanser 

5) Som et resultat av punkt 4 øker kompleksiteten når hendelsen og antall nødenheter skaleres  

6) Flere beslutningstakere er involvert i hendelser, som forhandler seg imellom under innsatsen 

Som en konsekvens av disse faktorene blir ad hoc improvisering av innsatsen nødvendig når 

forhåndsbestemte handlinger ikke fungerer som forventet. Dette blir ytterligere forsterket av behovet 

for å agere hurtig. Tiltak, det vil si handlinger for å «normalisere» en situasjon, må derfor være mer 

taktiske enn strategiske. Strategier er overordnede a priori planer som danner bakteppe for organisering 

og ansvarsfordeling. Disse må være såpass fleksible at de gir rom for den taktiske gjennomføringen i 

henhold til hva situasjonen krever, altså fremgangsmåten nødpersonellet velger for å løse oppgaven 

(Schraagen et al., 2010).  

6.5 Hvilken kunnskap eksisterer hvor?  

Selv om jeg ikke har observert at 02-erne har tatt seg vann over hodet i en situasjon, så ligger det ting 

bak som gjør at de føler et behov for å styrke erfaringsoverføringen. Men hva er det da som mangler? 

For å gi svar på dette kreves en ytterligere kategorisering av kunnskap som er tilpasset 

ambulansetjenesten.  

6.5.1 Strategisk kunnskap 

Ackerman og Halverson (2004) hevder at organisasjonskunnskap finnes på mange ulike steder i ulike 

former i en organisasjon. Dette er også tilfellet i ambulansetjenesten. I henhold til det som 

karakteriserer større hendelser, og i lys av mine egne observasjoner, deler jeg kunnskapen Innsatsledere 
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bruker i sine oppdrag i to kategorier: den taktiske, og den strategiske. Den strategiske kunnskapen er 

eksplisitt kunnskap i form av prosedyrer, tiltakskort, objektbeskrivelser, veiledere og kurs i NAKOS.  

Denne formen for eksplisitt kunnskap er historisk sett forankret i erfaringer fra mange aktører, og 

veilederen som er omtalt i analysekapittelet er blant annet et resultat av dette. Den erfaringen som ble 

gjort på et tidspunkt etter et oppdrag eller øvelse resulterte kanskje i kunnskap om hva som fungerte 

bra, og hva som kunne ha vært gjort bedre. Noen ganger ble denne kunnskapen gjort om til eksplisitt 

kunnskap i form av et erfaringsnotater. Dersom noe er ukjent, eller fungerer så dårlig at det krever en 

endring eller ny måte å gjøre ting på, så blir den implisitte kunnskapen som danner seg ved erfaring 

eksternalisert (Nonaka, 1994) til eksplisitt kunnskap i form av ny eller endret prosedyre. Øvelsen på 

Gardermoen var et eksempel på dette, hvor erfaringer med nytt utstyr krevde endringer i eksisterende 

prosedyrer. Tiltakskort fungerer på samme måte. Objektnotater er også bygget opp gjennom de 

erfaringer hver enkelt gjør seg om objektet gjennom tidligere øvelser, oppdrag og/eller befaringer.  

6.5.2 Taktisk kunnskap 

Den taktiske kunnskapen handler om utførelsen av oppdraget, er mer situasjonsbetinget og relateres i 

større grad til implisitt og taus kunnskap. Det dreier seg om kunnskap om selve situasjonen (sted, tid, 

vær og forløp), hvordan man skal forholde seg til andre mennesker på stedet, lederstil, foretrukket 

handlingsmønster i gitt situasjon, samt kunnskap om nødpersonellet sitt handlingsmønster og 

kompetanse. Sistnevnte inkluderer også den nære relasjonen til Innsatsledere fra andre etater, som 

beskrevet i forrige kapittel. Denne taktiske kunnskapen, kombinert med den strategiske, kulminerer i en 

eller flere erfaringer basert på hva som gikk bra og dårlig av tiltak på et skadested. Erfaringene lagres 

som del av organisasjonsminnet hos hver enkelt, og brukes igjen som del av den taktiske kunnskapen 

neste gang man kjenner igjen en liknende situasjon. Vi får da en tabell med følgende oversikt: 
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6.6 En Operativ leders bruk av erfaring og kunnskap 

Som vi ser at innholdet i den taktiske kunnskapen krever nærmere ettersyn/diskusjon. Hvis hensikten med å dele 

en erfaring er å lære, så er det for å kunne bli bedre i noe. Hva er det en 02-er trenger å bli bedre i? Svaret på dette 

finnes i hva som kreves av Operativ leder på et skadested, hvilke vurderinger som gjøres og hvilken kunnskap han 

benytter seg av. Dette avdekker også noe av det som bør inkluderes i erfaringsoverføringen. Her har jeg i stor grad 

forholdt meg til hva de selv mener karakteriserer et godt utført oppdrag og en god Operativ leder, samt supplert 

med mine skildringer av oppdragene i forrige kapittel.  

6.6.1 En Operativ leders egenskaper 

I utlysningen av stilling som ny Operativ Leder kan en lese følgende krav til kvalifikasjoner (Oslo 

Universitetssykehus, 2017c):  

- Nasjonal paramedicutdanning eller tilsvarende 

- Autorisasjon som ambulansearbeider 

- Førerkort i klasse B, C1 og 160 

- Minimum 5 års erfaring som paramedic i Oslo og Akershus i 100% stilling med selvstendig ansvar 

og medisinske fullmakter 

- Svært god geografisk kjennskap i Oslo og Akershus 

- Det er ønskelig med videre utdanning innen beredskap og krisehåndtering, samvirke på 

skadested, etc. 

- Undervisningserfaring 

- Aktuelle kandidater må sikkerhetsklareres  

Den nye Operative lederen vil sannsynligvis få en bratt læringskurve, da det er mye å sette seg inn i og 

mye som skal erfares, til tross for lang erfaring fra ambulansetjenesten. 

I tillegg vektlegges det av personlige egenskaper blant annet en særlig evne til å jobbe selvstendig, også 

under svært krevende forhold, være løsningsorientert og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, 

og ha stor faglig interesse. Å være en god 02-er innebærer også være en god rollefigur, både ovenfor 

egne ansatte, eksterne samarbeidsaktører og ovenfor samfunnet generelt. Det kreves en høy faglig 

kompetanse og evne til å organisere et skadested. 02 har mange møter med eksterne aktører hvor man 

«blir målt på hva organisasjonen står for» (Sitat 02, feltnotater dag 7). Som enhver god leder må de også 

tørre å ta upopulære avgjørelser og korrigere ansattes adferd hvis det er nødvendig.  

Tempoet i en Operativ leders arbeidshverdag veksler hyppig, gjerne med svært brå overganger. Ofte må 

de jobbe ut ifra svært lite informasjon i akuttfasen, og ha kontroll på mange aktører og elementer i 

situasjonene. Å beholde roen er viktig, for hvis lederne er oppjaget, så kan de andre rundt også bli det. Å 

gå i spissen for sitt ambulansepersonell når situasjonen krever det har også vært nevnt. En 
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egenevaluering av egen ledelse er i dag ikke nevnt i erfaringsnotatene i særlig stor grad. Selv om det 

kanskje er vanskelig å uttrykke eksplisitt, så kan det være verdifullt for andre i gruppen å vite hvordan 

kollegaen forholdt seg i rollen som leder for å selv utvikle egne lederkarakteristikker.  

6.6.2 På oppdrag  

Mye av det som er trukket frem i mine kommentarer om ulike situasjoner i analysekapittelet kan samles 

under ulike kategorier. Å omtale alt vil det ikke være plass til, men jeg nevner noen eksempler.  

Samhandling 

Noe av det første 02 gjør er å lokalisere Innsatslederne fra de andre etatene. 02-erne lytter nøye 

til deres vurdering av situasjonen og følger deres oppfordringer. Innsatslederne kjenner 

hverandre og deres handlingsmønster godt, og det påvirker samhandlingen i positiv retning. 

Men det er også forskjeller i hvor tett oppfølgning Innsatslederne har med hverandre, særlig om 

de ikke har en nær relasjon eller er for fokusert på sin etat og arbeidsoppgaver. 02 gjør også 

vurderinger av egne tiltak ut fra hva politi og brann foretar seg, for eksempel under brannen der 

brannvesenet meldte at de ikke hadde kontroll på brannen. I forkant av større arrangementer er 

det også et samspill tilstede, i form av hvilke tiltak etatene gjør. Helse må for eksempel vite hvor 

politiet har plassert ut sperringer, og politiet må vite når og hvilke ambulanser som skal gjennom 

disse.  

Situasjonskunnskap 

Kunnskap om selve situasjonen påvirker alt som gjøres. 02-erne har nesten alltid blikket festet 

på situasjonen, og gjør med sine observasjoner hurtige vurderinger opp mot neste tiltak for å 

være i forkant av situasjonen. I en av trafikkulykkene som er omtalt vurderte 02-eren pasientens 

tilstand dithen at han burde begynne å snakke med de som stod oppreist, istedenfor pasienten 

som lå på bakken. Motgående trafikk, blålys lenger fremme og en politibil lengst frem med en 

person i var nok til at en 02 skjønte hvor skaden hadde skjedd, og hva som hadde skjedd. Men 

de innehar og tilegner seg også eksisterende kunnskap om situasjonen før de ankommer stedet; 

informasjon om objektet (fra erfaringer, men også objektnotater), meldinger fra første enhet, 

veiinformasjon under utrykning samt værforhold. Under en utrykning på en CBRNE-hendelse 

hvor farlig gass var involvert var det viktig å vite hvor vinden blåste. Dette med hensyn til 

evakuering og oppmarsj. Dette er knyttet til situasjonskunnskapen de kan tilegne seg i forkant, 

men det må også gjøres kontinuerlige vurdering hvis vinden snur. Hvis de ikke har vært delaktig i 

planleggingen før større arrangementer får de informasjon fra kollegaer tilsendt per mail og 

papir om hva arrangør og nødetatene har avtalt. Den informasjonen sendes til AMK og 

eksisterende ressurser. Men eksempelet med Follobanen viste at virkeligheten stadig er i 
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endring og informasjonen må tilpasses kontinuerlig. Det har også vært tilfeller der 

informasjonen under utrykning ikke har vært overens med faktiske forhold, og veldig ofte må de 

rykke ut med lite informasjon.  

Verbal kommunikasjon  

Samarbeidet mellom enheter fra helse og tverretatlig samhandling er sterkt preget av verbal 

kommunikasjon for å koordinere innsatsen. Når situasjonen krever det, slik som i skarpe og 

viljestyrte handlinger vektlegger 02-erne en stridsledelsesmodell hvis situasjonen blir kritisk, 

hvor direkte kommunikasjon med sine enheter på stedet blir viktigst. Å kunne kommunisere 

tydelig med betegnelser som ikke kan feiltolkes er kritisk for en 02-er. I analysekapittelet ble det 

beskrevet en situasjon der vindusmeldingen fra 02 ikke nådde fram, som førte til betydelig 

oppmøte fra flere enheter selv om det ikke var nødvendig. Verbal kommunikasjon er også nært 

knyttet til situasjonskunnskap. I forkant av arrangementer der 02 er involvert blir det også gjort 

en parole hvor det opprettes dialog med arrangør, frivillige og enheter fra Helse for å 

kvalitetssikre lik situasjonsforståelse og avdekke problemer og avvik fra eksisterende planer. Det 

opprettes også dialog med AMK og de andre nødetatene. Under skarpe oppdrag er det ikke 

alltid mulig for 02 å kommunisere til sine enheter mer enn de enhetene trenger å vite.  

Ressursbruk  

Mengden ressurser skal gjenspeile mengden pasienter. Men det er også viktig å være i forkant. 

Under brannen på jernbanen var det ingen pasienter på stedet, men ble det holdt igjen 

ressurser for å hjelpe brannvesenet hvis de blir skadet i slukningsarbeidet. Det har også vært 

nevnt at det under et større løpsarrangement ikke var nok ressurser til å behandle alle 

pasientene, slik at 02 måtte hjelpe til med pasientbehandlingen.  

Ledelse, personlige og sosiale egenskaper 

En av 02-ernes oppgaver ute på oppdrag er å veilede ambulansene. Det kan for eksempel være å 

huske å ta på seg riktig vest, plassering i oppmarsjen eller hvordan ambulansepersonellet skal 

forholde seg til de andre nødetatene på stedet. I flere av situasjonene har det derfor vært 

eksempler på ulik lederstil. Noen situasjoner krever en mer offensiv og direkte lederstil, slik som 

ved skarpe oppdrag, mens i andre situasjoner har det vært beskrevet en mer tilbaketrukken 

lederstil hvor ambulansen på stedet har fått lov til å styre seg selv i større grad. 02-ernes 

personlighet spiller trolig også en del inn i fortoning og fremtreden på et skadested. Dette er 

vanskelig å fremstille eksplisitt. Det samme gjelder den roen og fokuset de utviser i 

innsatsområdet. I eksempelet hvor 02-eren i utrykningsfasen virket noe mer «stresset», beholdt 

han allikevel roen når han kom til skadestedet.  
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Det har også blitt beskrevet hvordan den personlige relasjonen mellom Innsatslederne fra de 

andre etatene påvirker samarbeidet. Dessuten vil kjennskap til eget personell være av stor 

betydning for hvordan de Operative lederne forholder seg til personellet på et skadested, både 

med hensyn til tonen i tilbakemeldinger og hvordan de bruker erfarent og uerfarent personell. 

Noen 02-ere besøker ambulansestasjonene hyppigere enn de andre i gruppen, noe som gjør 

dem bedre kjent med ambulansearbeiderne og avdekker kompetansebehov på stasjonene. 

Delegering av lederansvar ved for eksempel evakuering og oppsamlingsplasser er ikke nevnt i 

noen av situasjonene, men det er allikevel noe en 02-er må vurdere ut ifra situasjonen alvor og 

krav.  

Tiltak (handlingsmønster) 

Gruppen virker stort sett samkjørte i for eksempel overordnet taktikk ved brann; de har fokus på 

evakuering, bårer, oppmarsj og plassering av personell opp mot egen sikkerhet, og de 

videreformidler informasjon fra brannvesenet til sine egne for å sikre felles situasjonsforståelse. 

Ulike situasjoner krever forskjellige tiltak. Disse er enklere å uttrykke eksplisitt, men å forklare 

hvorfor de ulike tiltakene ble gjort krever mer ettertanke. Samtidig virker det som om det er for 

lite fokus på å evaluere hva som fungerte bra eller dårlig, og hva som kunne vært gjort 

annerledes på de oppdragene det ikke skrives erfaringsnotater fra.  

Tidligere erfaringer  

Hver Operative leder sitter på verdifull erfaring fra tilsvarende situasjoner. De vet for eksempel 

at branner har en x-faktor, og de innhenter derfor i akuttfasen informasjon om typen bygg det 

brenner i og om det er farlig gods tilstede for å kunne ta velbegrunnede valg med hensyn til 

ressurser og tiltak. Deres forventinger til oppdraget, basert på tidligere erfaringer, påvirker også 

hvordan de forholder seg til oppdraget, slik det ble beskrevet i oppdrag med suicidale personer. 

Som nevnt tidligere vil man også før planlagte arrangementer spørre de som hadde oppdraget 

forrige år om hva som er viktig å tenke på.  

Det er verdt å nevne at jeg har ikke observert hvordan de deler sin kunnskap fra egne 

fagområder.  
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Når vi ser dette opp mot taus og implisitt kunnskap får vi en mer utfylt tabell som ser slik ut:  

Taktisk kunnskap Strategisk kunnskap 

Ta
u

s 
o

g 
im

p
lis

it
t 

ku
n

n
sk

ap
 

Samhandling 

Ek
sp

lis
it

t 
ku

n
n

sk
ap

 

Nasjon veileder for helsetjenestens 

organisering på større skadested  

Situasjonskunnskap 5-punktsordre 

Verbal kommunikasjon (på 

stedet og over samband) 

Tiltakskort (EFOK, bruk av medisinsk 

utstyr, CBRNE, etc.) 

Ressursbruk Objektbeskrivelser 

Ledelse, personlige og 

sosiale egenskaper 

Operativ lederes tiltakskort 

 

Tiltak (handlingsmønster) 
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6.7 Hvordan deles erfaringer?  

Vi har nå sett hvilken kunnskap som ligger til grunn for gjennomføringen av oppdragene, som igjen 

resulterer i erfaringer etter hvert som tiltak gjøres. Men hva og hvordan deles disse erfaringene? Siden 

tjenesten selv hevder de kan bli flinkere på erfaringsoverføringen velger jeg heller å spørre: «hva er det 

som mangler i ambulansetjenestens erfaringsoverføring?» Det er her de tidligere omtalte konseptene 

organisasjonskunnskap og organisasjonsminne kommer til nytte. Hvis organisasjonskunnskap er den 

kunnskapen som eksisterer akkurat nå, er organisasjonsminne den kunnskapen som eksisterte på et gitt 

historisk tidspunkt.  

Slik jeg vurderer det, mangler gruppen jeg har studert og ambulansetjenesten generelt et verktøy for å 

konservere, organisere og dele i detalj hvordan noe har blitt gjort, og hvorfor det ble gjort. Det meste av 

erfaringer som deles går med til å lage overordnede strategier. I mine skildringer i forrige kapittel er det 

mange eksempler på hvordan 02-erne løste situasjonene under gitte forutsetninger, men det eneste 

som nedtegnes av dette er enkle beskrivelser i Blikksund om hva som har skjedd, eventuelt hvilke tiltak 

som ble gjort og hvilke enheter som var med på hendelsen. De andre som leser vaktloggene vil da måtte 

bruke sin implisitte kunnskap om hva for eksempel en «stor brann» betyr, men det gir ikke nødvendigvis 

en korrekt fortolkning av hverken hendelsesforløp eller i hvilken grad tiltakene fungerte bra, og hvorfor.  

Det hender at de Operative lederne evaluerer sin egen innsats etter endt oppdrag, men overføringen av 

denne skjer primært gjennom uformell verbal kommunikasjon, som regel med den i gruppa de har en 

åpen og ærlig dialog med, og gjerne under vaktskiftet. Erfaringsnotatene, som kun skrives ved større 
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eller spesielle hendelser, gir en mer detaljert beskrivelse av hvordan helsepersonellet utførte sin innsats. 

Men disse erfaringsnotatene er vanskelige å finne tilbake til og skrives for sjelden. Dermed får notatene 

også en begrenset bruksverdi når de ikke dekker flere situasjoner, gjentagende hendelser over lengre tid 

eller overføringsverdien til liknende hendelser. Samtidig er det også en grunn til at de ikke skriver 

erfaringsnotater på samtlige hendelser. Det ville vært for tidkrevende og gjort det enda vanskeligere å 

finne relevant informasjon.  

Det er med andre ord i hvert individ organisasjonsminnet, eller erfaringen, ligger lagret, med liten grad 

av eksternalisering slik situasjonen er per i dag (Nonaka, 1994). Når jeg hevder dette, snakker jeg 

primært om gruppen jeg har hatt tilgang til, men jeg har også inntrykk av at dette kan generaliseres til 

andre deler av organisasjonen. Når noen slutter forsvinner mye kunnskap. Når noen har løst en situasjon 

på en særdeles god måte, så er det ikke sikkert at de andre i gruppa får vite om det hvis informasjonen i 

vaktloggen ikke er tilstrekkelig utdypende. Situasjonen er trolig ikke stort annerledes på 

ambulansestasjonene, men der møtes ambulansepersonell langt oftere, og har derfor anledning til å 

diskutere og dele erfaringer.  

De som kjører ambulanse med makker vil trolig også oppleve en overføring av både taus og implisitt 

kunnskap over tid gjennom sosialisering (Nonaka, 1994). 02-erne har derimot svært få arenaer for 

erfaringsoverføring. Det er enten ved samtaler i vaktskiftet eller i månedsmøtene med hverandre at de 

har mulighet til noe tilsvarende, siden de stort sett jobber alene på vaktskiftene. Om månedsmøtene har 

de selv uttalt at de har en intensjon å diskutere det operative, men realiteten er at mye av tiden går til 

administrative emner og drift.  

Figur 5 viser situasjonen slik jeg tolker den per i dag (oransje linjer), og hva tjenesten, slik jeg vurderer 

det, må legge til (grønne linjer) for å styrke sin erfaringsoverføring. Det er her det digitale kan bidra til å 

fange opp, konservere, og dele organisasjonskunnskap, samt organisasjonsminnet. 

 

Figur 5 - Samspillet mellom organisasjonskunnskap og organisasjonsminne i utførelsen av et oppdrag 
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6.8 Kan all erfaring deles?  

Det enkle svaret på dette er «nei». Det er ikke alt som kan overføres til en tekst. Denne studien i seg selv 

er et bevis på det. At en operativ leders jobb kan være krevende er det ingen tvil om, og jeg håper at jeg 

har klart å fremstille deres arbeidshverdag godt nok slik at du som leser vil kunne trekke samme 

konklusjon.  

6.8.1 Den tause kunnskapen 

Det jeg har skrevet kan anses som implisitt kunnskap, eksternalisert til eksplisitt kunnskap i denne 

teksten. Allikevel sitter jeg igjen med en følelse av at det er «noe» som mangler i mine skildringer; noe 

som går tapt. Jeg kan tenke meg to grunner til dette. For det første gir gjerne et skadested en overflod 

av informasjon og inntrykk. Det er mange aktører, ting skjer fort, og det har ikke vært mulig å notere alt. 

I starten av mitt feltarbeid var det særdeles vanskelig, fordi inntrykkene ble for mange, og pulsen min 

gikk hånd i hånd med speedometeret under utrykning. Men jo mer jeg opplevde lignende situasjoner, jo 

enklere ble det å forstå hva som skulle skje videre, fordi jeg hadde erfart lignende situasjoner før. 

Allikevel var det ikke lett å gjengi hvorfor.  

For det andre, og kanskje viktigst, så kan jeg godt skildre at en 02-er er rolig, tilbaketrukken i sin ledelse, 

bruker motgående trafikk nær et skadested til å gjøre innledende vurderinger før ankomst etc. Men 

hvordan de bruker sin oppmerksomhet; de små detaljene de ser etter, og hvilke tankeprosesser som 

gjøres nesten ubevisst, er vanskelig, om ikke umulig, å gjengi skriftlig. Her må jeg si meg enig med 

Ackerman et al. (2013) sitt syn på dette. En 02-er kan godt lese at en kollega følte at situasjonen 

opplevdes som stressende, men hvordan man selv kjenner det på kroppen, og ikke minst håndterer det 

når situasjonen koker, må oppleves. Det samme gjelder kjøremønster og veivalg under utrykning: å 

bruke ulike plasseringer i veibanen for at bilene foran skal se blålysene i de ulike speilene for å legge seg 

inn til den siden man ønsker kan godt beskrives, men selve utføringen, kroppsbevegelser og ad hoc 

vurderinger på stedet om hvor man skal plassere seg og når man skal gjøre det er vanskeligere å gjengi.  

Et eksempel som trolig mange kan relatere seg til vil være å sykle. Kan du forklare hvordan du holder 

balansen på en sykkel? Sitte oppreist på setet er åpenbart, og hva det innebærer er den implisitte 

kunnskapen ved det. Men hvordan unngår du å falle av sykkelen samtidig som du styrer sykkelen og 

tråkker på pedalene? Det er ikke lett å forklare, og er så dypt forankret i kroppslig motorikk at det kun 

kan læres av hver enkelt på egenhånd. Som en metafor, slik Nonaka mener man må bruke, så kan du 

forestille deg at 02-erne er den som sykler, for eksempel i et sykkelritt. Jeg kan forklare målsetningen 

hans, hva jeg ser han gjør på sykkelen, hvilken fart han holder, og han kan forklare meg hvorfor han 

legger seg i en gruppe med andre syklister fremfor å spurte forbi. Men jeg klarer ikke å forklare hvilke 

vurderinger han gjør nærmest ubevisst når han manøvrerer seg i feltet med de andre syklistene. 

Følelsen han opplever når han kommer i mål kan godt uttales med ord, men hvordan den følelsen 
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oppleves kan kun gjenkjennes av noen som har opplevd det samme under lignende omstendigheter. Og 

selv da er det ikke sikkert den erindringen er helt lik det han selv føler i kroppen.  

En ny Operativ leder får en bratt læringskurve. Som erfaren ambulansesjåfør er det ikke første gang han 

ser et skadested. Men han får nye arbeidsoppgaver som gjør at han må forholde seg til situasjoner på en 

helt ny måte. Nå man han analysere situasjonen for å disponere ressurser etter behov og delegere 

oppgaver, istedenfor å være en av de som blir delegert. Trolig vil han bruke mye av den erfaringen han 

har fra liknende situasjoner som har gjenkjennbare fellestrekk, men i lys av sin nye rolle med tilhørende 

instruks må han justere egen adferd og tilnærming til skadestedet. Da kan en erfaringsoverføring fra 

andre Operative ledere som har opplevd lignende situasjoner komme til nytte.  

Allikevel, en Operativ leder kan lese seg opp på så mange erfaringer han bare kan, men eksplisitt 

kunnskap har sine begrensinger når det først «koker» ute på oppdrag.  

6.8.2 Alternative veier til deling av taus kunnskap 

Riktignok er det noen ting som muligens kan bidra til overføring av taus kunnskap. I figur 5 har jeg i 

organisasjonsminneboksen skrevet videopptak, hospitering og observasjon med blå tekst, for å illustrere 

at dette kan knyttes til taus kunnskap. Som Nonaka (1994) nevner, så er taus kunnskap tett knyttet til 

handling, og prosessen kalt sosialisering, hvor sosial interaksjon med andre gjennom øvelse og 

observasjon som to viktige elementer. Noen 02-ere har under studien ytret et ønske om å noen ganger 

kunne kjøre to og to, men det er et kostnadsspørsmål. Allikevel ville det vært en verdifull måte å 

overføre mye av den kunnskapen som ikke kan eksternaliseres.  

Et tredje alternativ er bruk av levende bilder som et verdifullt tilskudd i evaluering, erfaringsoverføring 

og kunnskapsbygging. I dag bruker 02-erne noen ganger fotografier fra skadesteder, som de deler med 

blant AMK for å gi dem en bedre forståelse av stedet og innsatsen som var påkrevd. Å filme et skadested 

eller en øvelse kan fortelle langt mer enn en skriftlig skildring. I et digitalt system kunne en for eksempel 

knytte disse opp mot respektive erfaringsnotater. En utfordring ligger i hvem som skal filme, og 

eventuelt hvor mye redigeringsarbeid som kreves i etterkant. Samtidig må pasienter og ansattes 

personvern beskyttes.  

Bruken av video har flere fordeler utover erfaringsoverføring, særlig ved live streaming. Flere av 

situasjonene i forrige kapittel viser viktigheten av å formidle riktig informasjon så raskt som mulig til rett 

instans. I dag gjøres dette utelukkende gjennom verbale meldinger over samband. Direkte-streaming av 

video fra innsatsområde, enten på hjelmkamera eller via bil, vil kunne bidra til korrekt informasjon i 

sann-tid uten behov for mellomledd. Dette kan gi raskere og mer informerte beslutninger og bedre 

disponering av ressurser. Den største utfordringen er også her pasienters personvern, og dette er 

vurderinger som tjenesten må gjøre. Ettersom Operativ ledere ikke er direkte involvert i 
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pasientbehandling vil trolig bilder av pasienter være minimal, men det avhenger av situasjonen. Kun 

operasjonsleder bør ha tilgang til videooverføring, og beslutningen om å skru på videooverføring bør 

primært ligge hos de som er ute på oppdrag.  

6.9 Et CSCW-system i Operativ leders kontekst 

Jeg har nå tatt for meg hva slags kunnskap tjenesten mangler i sin erfaringsoverføring. Ut fra det som nå 

er diskutert vil jeg derfor mene at ambulansetjenesten med fordel kan implementere en hybrid mellom 

Ackermans et al. (2013) sin definisjon av generasjon 1 og 2, både gjennom erfaringsnotater lagret i en 

database, og en oversikt over hvem som innehar ulike typer erfaring relatert til oppdrag. Videre følger 

en diskusjon på hvordan de kan behandle de erfaringene som lar seg konservere og dele i et digitalt 

system. 

02-enheten har mye til felles med et ensemble, slik det er beskrevet av Schmidt og Bannon (1992). Dette 

får flere konsekvenser for et system som skal brukes av flere, der samarbeid er en del av arbeidet. 02 

samarbeid går på tvers av og utenfor organisasjonen, med langt flere aktører enn de som er omtalt her. 

Systemet må begrenses i omfang og ta høyde for at ikke alle aktører har samme intensjoner og mål. Et 

av de mest tydeligste karakteristikkene ved 02 er at samarbeidet deres er fysisk distribuert i tid og rom, 

ettersom bare én er på vakt og de ikke har tilgang til jobb-mail hjemme. Blikksund bryter den barrieren 

ved å være tilgjengelig også utenfor sykehuset, og tar således hensyn til dette kravet.  

Samarbeidet deres er konstituert av individuelt arbeid, som sammenføyes av en i gruppen. For eksempel 

blir ofte felles informasjon som utarbeides dem imellom delt per e-post eller i papirformat som legges i 

respektive mottakers hylle, og sammenføyes av den som er ansvarlig for oppgaven. Dette kan gjelde 

utarbeidelse av informasjon rundt et større arrangement. 

Som tidligere nevnt vil Blikksund få større fokus. Den er web-basert og derfor mer tilgjengelig enn 

enkeltstående applikasjoner. Samtidig er den i bruk gjennom hele Prehospital klinikk, og hver bruker 

tildeles en egen profil. Et annet aspekt ved 02-ernes arbeidshverdag er uforutsigbarheten. Arbeidsflyten 

(Schmidt & Bannon, 1992) i kontorarbeidet kan plutselig avbrytes av et utkall. Samtidig må det 

innhentes synspunkter fra ulike aktører, som det ble vist eksempel på etter øvelsen på flyplassen. Ikke 

alle erfaringsnotater skrives derfor på en og samme dag, som gjør at erfaringsnotater må kunne lagres 

som «offline» og jobbes med over tid. 

6.9.1 Felles informasjonsrom  

Blikksund fungerer i dag som et felles informasjonsrom gjennom delte vaktlogger, og dette kan 

forsterkes ytterligere om flere får tilgang til et eget område med erfaringsnotater. Det gjør også deling 

og koordinering mellom flere aktører enklere, for eksempel hvis flere skal dele sine erfaringer om en 

hendelse. Samtidig reduseres tiden man bruker på sammenføyingsarbeid av ulike aktørers synspunkter.  
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I dag gis det ikke nok tilbakemeldinger på erfaringsnotater. Erfaringsnotatene må ikke gjemmes bort, 

men heller synliggjøres for de som kan ha nytte av kunnskapen. Ved å lage en egen «tab» ved siden av 

vaktloggene er de lettere tilgjengelig både for den som skal skrive og de som skal lese. Blikksund har i 

dag en lignende funksjonalitet som sosiale medier når det gjelder varsling av nye oppføringer, som 

kommer opp som et lite tall (for antall uleste oppføringer) i en farget sirkel på start-skjermen. Noen 

oppføringer krever også leserbekreftelser, og de får et eget varsel. Nye erfaringsnotater kan varsles på 

systemets start-skjerm. Samtidig vil det være viktig for avsender å vite at mottaker har fått med seg 

informasjonen. Dette kan løses gjennom lesebekreftelser. Denne funksjonaliteten er subtil, men har god 

effekt, som kan skape økt fokus på deling av erfaringer.  

Det har blitt nevnt at det er få tilbakemeldinger på erfaringsnotater. Tilbakemeldinger kan skape 

diskusjoner og kanskje løsninger på problemer. Ved å implementere en kommentarmodul vil det være 

mulig for de utenfor gruppa som samtidig skal ha tilgang til erfaringsnotater å følge opp notatene, og gi 

ros for flott innsats. Motivasjon til å skrive erfaringsnotater er et viktig element i få 

erfaringsoverføringen til å fungere (Hahn & Subramani, 1999).  

6.9.2 Rollestyring  

I 2. generasjons KMS-er ligger fokuset på hvem som vet hva. Å vite hvem som har skrevet et aktuelt 

erfaringsnotat kan være nyttig for å innhente ytterligere informasjon om hendelsen. Hvis hver enkelt 

oppføring (også i vaktloggen) knyttes konkret til hver bruker vil det også bli lettere å gjøre statistikk på 

hvilke 02-ere som har flest utrykninger på spesifikke oppdragskategorier.  

Spørsmålet er om det som skrives skal være synlig internt i gruppa, eller på tvers av organisatoriske 

(horisontale og/eller vertikale) grenser? Det avhenger av informasjonen. Relatert til dette bør man 

derfor kunne styre hvilke brukere som har tilgang til erfaringene.  

 Kunnskap som det vurderes er nyttig for andre enn gruppa, kan med fordel gjøres tilgjengelig til 

aktuelle individer. Eksempel på dette er kunnskap fra de ulike fagområdene, som Follobanen, eller 

pågående veiarbeid som stenger gater. Da vil erfaring rundt anbefalt adkomstvei kunne være nyttig for 

ambulansepersonell i området. Dette vil kreve en sterk rollestyring med forhåndsdefinert lesetilgang. 

Det vil si at hver bruker får tildelt en rolle knyttet til sin profil ut ifra geografisk tilhørighet 

(ambulansestasjon, eller område) og posisjon i organisasjonen (ambulansearbeider, stasjonsleder, 

områdeleder, enhet, osv.). Er dette noe som gjelder internt i gruppen, eller har for eksempel ledelsen 

eller stasjonene nytte av å lese dette? Hvis man legger inn sensitiv eller gradert informasjon, kan man 

for eksempel huke av for dette, slik at kun de som er klarert for slik informasjon kan lese den. 

En sterkere styring av tildelte roller i systemet kan også ha flere fordeler. Som nevnt ved flere 

anledninger er arrangementlisten på 02 sitt kontor av stor verdi. Blikksund har en kalendermodul som i 
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dag ikke brukes i særlig stor grad. Arrangementer bør derfor legges inn i denne, og oppføringene gjøres 

tilgjengelig for personell som er på vakt i det berørte området. Dette har flere fordeler. For det første er 

man sikret at alle vet om arrangementene. Kunnskap om kommende eller pågående arrangementer i 

lokalmiljøet vil styrke beslutninger om ressursbruk og disponering av disse. Ambulansepersonell vil også 

kunne stille bedre rustet mentalt ved å vite hva de eventuelt kan måtte rykke ut til. 

I arbeidet med å dele erfaringer kan dette knyttes opp mot hver enkelt bruker i det aktuelle området. 

For eksempel kan erfaringer relatert til de spesifikke arrangementene implementeres til 

kalenderoppføringene, slik at ambulansepersonell får vite om aktuelle utfordringer eller andre ting som 

er viktig å huske på ved uttrykning til en hendelse relatert til arrangementet. Dette kan være alt fra 

anbefalt adkomst, gjentagende problemer, kontaktinformasjon, o.l. Har man etter hvert begynt å se et 

mønster over flere år eller situasjoner kan for eksempel en checkliste eller 5-punktsordre utarbeides og 

deles her.  

Ettersom AMK også bruker Blikksund kan også de ha tilgang til denne typen operative erfaringer. Da kan 

de enten selv eller i samarbeid med 02 utarbeide en checkliste over ting som er viktig for dem å 

informere utrykkende personell om. På sikt vil man kanskje også kunne utarbeide checklister eller 

flowcharts på spesifikke hendelseskategorier.  

6.9.3 Implementering med vaktlogger  

For å ytterligere styrke fokuset på erfaringsnotater kan det være en idé å knytte oppføringer i 

vaktloggene opp mot erfaringsnotater. Hver oppføring i vaktloggen kan for eksempel ha en egen knapp 

av typen «Skriv erfaringsnotat». Om det er teknisk mulig eller ikke vet jeg ikke, men hvis vaktloggen og 

erfaringsnotatene deler felles data kan man gå inn og lese erfaringsnotatet knyttet til vaktloggen. Et 

annet alternativ er at data som involverte enheter, sted, tid, og hvilke andre etater som var involvert 

automatisk blir kopiert til erfaringsnotatet hvis det opprettes fra vaktloggen. På den måten kan man 

redusere arbeidsmengden noe når et erfaringsnotat skal skrives.  

Som nevnt tidligere bør også mulighet for å legge til medier som fotografier kunne legges inn direkte inn 

i Blikksund. Flere 02-ere har uttrykt et ønske om å kunne legge til dette i vaktloggoppføringer, men også 

erfaringsnotatene må ha dette. En ting som går igjen i 02 og ambulansetjenesten generelt sitt arbeid er 

viktigheten av fysisk plassering av biler og personell. For å illustrere dette bedre enn tekst kan man ta i 

bruk flere visuelle virkemidler enn fotografier, for eksempel ved å inkludere Google Maps i 

erfaringsnotatene med mulighet for å legge til punkter. Dette brukes i mange taktiske verktøy, slik som i 

Inter-organizational situation assessment client (ISAC) (Ley et al., 2014). I dagens vaktlogger skriver de 

ikke inn konkrete adresser, så ved bruk av kart bør man gjøre en vurdering på forhånd om dette går på 

bekostning av personvern, og hvem som har tilgang til erfaringsnotatet.  
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6.9.4 Tilgjengeliggjøring av informasjon 

En forutsetning er at personell faktisk logger inn i Blikksund. Det har tidligere vært nevnt at det er 

sannsynligvis ikke alle som er like aktive brukere. Det må derfor gjøres sterke inskripsjoner for å 

«tvinge» brukere inn på Blikksund før vakt, for å sikre at de er oppdatert om det som står der. Et annet 

alternativ er videoskjermer på stasjonene. Det er et ønske fra de Operative lederne at alle stasjoner 

utstyres med en informasjonsskjerm. Det gir fortsatt ingen garanti for at informasjonen som står der blir 

hverken lest eller oppfattet korrekt, men det vil fungere som et supplement til informasjonen i 

Blikksund. Per i dag har Blikksund moduler for slike informasjonsskjermer som knyttes til systemet, og 

stasjonene kan da varsles om aktuelle hendelser i nærområdet, sperrede veier, eller andre ting 

tjenesten mener er viktig å nå ut til ambulansepersonell om.  

6.9.5 Organisasjonskultur - å akseptere feil og mangler  

Dersom erfaringsoverføring skal ha en effekt, må det også være akseptabelt å feile, og dette må 

forankres i hele organisasjonskulturen. For å utnytte verdien av dårlige erfaringer er det derfor viktig at 

slikt ikke misbrukes til uthenging eller unødvendig kritikk av tiltak på et skadested. Hvis en bruker er 

redd for å bli «hengt ut», vil naturligvis motivasjonen til å bruke systemet reduseres. Samtidig må det 

være en vilje til å gjøre noe med lærdommen, som nevnt i forrige kapittel. Dette er faktorer som 

påvirker motivasjonen til å bruke tid og energi på å skrive og dele sine erfaringer.  

6.9.6 Spørsmål som kan veilede erfaringsoverføringen 

I selve erfaringsnotatene må det være fokus på hva som har fungert bra, men det må også skrives hva 

som ikke har fungert bra. Enheter som har vært med i oppdraget bør også inkluderes slik det gjøres i 

dag. Et system som skal fange opp erfaringer fra såpass varierte situasjoner som de Operative lederne 

må håndtere krever riktignok en viss fleksibilitet til innholdet. Nøyaktig hva som skal skrives og 

detaljnivået i et erfaringsnotat er derfor opp til hver enkelt. Slik jeg vurderer det, kan ikke et IT-system 

tvinge frem ærlige påstander om for eksempel egen ledelse, om ikke innsatsen filmes eller observeres, 

slik at andre kan gjøre vurderinger og gå i dialog om hvorfor ting ble gjort som de ble. Når en 

digitalisering av erfaringer fra oppdrag skal gjøres, blir det derfor en rekke momenter man bør huske på. 

Tabell 3 gir et forslag til noen spørsmål man kan gjøre seg selv. Trolig vil brukerne komme på langt flere 

slike spørsmål.  
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6.9.7 Taksonomi  

Men dette vil fortsatt gi svært ustrukturerte og varierte svar. En måte å håndtere dette på er gjennom 

taksonomier, som nevnt av Schmidt og Bannon (1992) til å kategorisering av informasjonsobjekter i form 

av metadata knyttet til hver enkelt oppføring. Disse kan være forhåndsdefinerte hovedkategorier, slik 

som ulike typer oppdrag eller øvelse, med et eventuelt tilskudd av brukerdefinerte underkategorier som 

opprettes for hver oppføring. Hvis oppføringen finnes fra før vil den komme som et ordforslag når 

brukeren skriver den. Hvis det blir for mange kategorier er det fare for uoversiktlig data. Da må brukerne 

i en forhandlingsprosess om hvilke kategorier som skal inkluderes.  

Fordelen av en systematisering av erfaringer gjennom et digitalt system, er at man over tid kan ta 

raskere og mer informerte beslutninger om beredskap og tiltak, både på det strategiske i forkant av for 

eksempel et stort arrangement, men og den taktiske gjennomføringen på oppdrag. En forutsetning er at 

den kunnskapen som eksisterer gjøres tilgjengelig for de som trenger den, og at kunnskapen er relevant 

for den konteksten eller problemet man forsøker å løse. Slik det er i dag er ikke mulig å søke på 

oppdragskategorier for å få opp alle hendelser av den typen man søker på. Hvis dette skal ha en hensikt 

må det løses.  

6.10 Oppsummering: behov og krav til digital erfaringsoverføring  

Som en oppsummering har jeg utarbeidet en tabell som trekker frem de viktigste behovene gruppen har 

rundt erfaringsoverføringen, og hvilke krav det medfører til en digitalisering av erfaringer. Jeg har også 

inkludert forslag til løsninger med Blikksund som base, og hvilken hensikt eller fordel en løsning vil ha.  
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Behov Krav til system Løsningsforslag Kommentar 

02 håndterer mange 

ulike situasjoner  

Innholdet i 

oppføringene kan 

ikke ha en for rigid 

struktur 

Fleksible tekstfelter  Mindre begrensning på 

innholdet, men setter 

krav til overordnet 

kategorisering 

Finne et mønster i 

utførelse av oppdrag  

Kunne samle 

oppføringer av 

samme art 

Søkbare 

emneknagger, 

overordnet struktur,  

På sikt kunne utvikle 

taktiske checklister og 

styrke strategisk 

planlegging i form av 

tiltakskort og 5-

punktsordre 

Identifisere 

gjentagende problemer  

Kunne løse problemer 

før de oppstår 

Spore hvem som har 

hatt spesifikke oppdrag 

og erfaringer knyttet til 

disse 

Hver oppføring må 

knyttes til brukere 

Knytte brukere til 

hver oppføring 

Se hvem som har størst 

erfaring og kunnskap 

med spesifikke 

situasjoner 

Deles internt i gruppen Oppføringer må være 

tilgjengelig for 

gruppens 

medlemmer 

Erfaringsnotatene 

må fungere som et 

intranett  

Raskere deling av 

erfaringer  

Deles på tvers av 

organisasjonsgrenser 

Må kunne velge 

hvem som skal se 

oppføringene 

Rollestyrt tilgang 

basert på 

organisasjons-

tilhørighet eller 

geografisk 

plassering (stasjoner 

eller områder) 

Økt erfaringsdeling. 

Flere får tilgang, men 

ikke alle skal vite alt. En 

rollestyring kan gi større 

frihet i hva som skrives 

med hensyn til 

personvern og kritikk 

Hvis flere internt i 

organisasjonen har 

deltatt i 

innsatsen/øvelsen kan 

de ønske å lage et felles 

erfaringsnotat 

Flere i organisasjonen 

kan jobbe på ett 

felles 

erfaringsdokument 

 

Delte dokumenter, 

også knyttet til 

rollestyrt tilgang 

Reduserer behovet for å 

sende e-post, letter 

sammenføyinsgarbeidet. 
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Behov Krav til system Løsningsforslag Kommentar 

Må kunne samle 

oppfatninger fra 

eksterne aktører og  

Påbegynte 

oppføringer må 

kunne arbeides med 

over tid  

Oppføringer kan 

lagres som 

«upublisert» i en 

egen del av 

systemet med 

brukerens 

upubliserte 

oppføringer  

Noen ganger må 

synspunkter innhentes 

fra flere aktører. Ferske 

erfaringer husker man 

bedre, så det er en 

fordel å kunne starte på 

sine egne synspunkter 

inntil man får andres. 

Letter 

sammenføyinsgarbeidet. 

Utkall til oppdrag kan 

plutselig avbryte 

arbeidet. 

Systemet må 

tilpasses gruppens 

uforutsigbare 

arbeidshverdag 

Erfaringer må skrives så 

tidlig som mulig etter 

en hendelse  

Kunne skrive ned 

erfaringer 

umiddelbart etter en 

hendelse 

Det kan gå lang tid før 

erfaringer skrives ned 

om arbeidet kun skal 

gjøres på kontoret, da 

går mye tapt i 

hukommelsen.  

 

Blikksund er 

webbasert og derfor 

tilgjengelig utenfor 

kontoret.  

Ikke alltid tid til å lage 

erfaringsnotater på 

kontoret 

Systemet være 

tilgjengelig utenfor 

kontoret uavhengig 

av brukerens 

geografiske posisjon 

Nye oppføringer må 

være synlige for andre  

Andre brukere må 

varsles om nye 

erfaringsnotater  

Tydelige 

varsleikoner på 

systemets hjem-

skjerm 

Ny kunnskap blir raskt 

tilgjengelig, ikke lagt i en 

perm, eller havner blant 

e-poster  

Kunne se erfaringer fra 

tidligere arrangementer  

Knytte sammen 

erfaringer og 

arrangementer 

Kalendermodul i 

systemet hvor hver 

kalenderoppføring 

bringer frem 

erfaringer fra 

tidligere 

arrangementer av 

samme typ eller 

område 

Lettere å dele hva som 

ble gjort, og fjerner 

behovet for å søke 

igjennom gamle 

vaktlogger for å se hvem 

som hadde 

arrangementet hvis alle 

oppføringer er knyttet til 

brukerne  
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Behov Krav til system Løsningsforslag Kommentar 

Må være sikker på at 

erfaringsnotater blir 

lest  

Spesifisere mottakere 

som får tydelig 

beskjed om at en ny 

oppføring må leses, 

samt tilbakemelding 

til avsender 

Varsel om 

lesebekreftelser, og 

«sett av [bruker]» 

knyttet til hver 

oppføring 

Kan gi økt fokus på 

erfaringsoverføringer, og 

flere synspunkter kan 

styrke delingen og 

nytten av 

erfaringsnotatene 

Feedback på erfaringer  Brukere med tilgang 

bør kunne 

kommentere 

erfaringsnotater 

Kommentarfelt i 

bunnen av hver 

oppføring, 

alternativt stengt 

for kommentarer  

Kunne dele mer fra et 

skadested enn hva som 

kan skrives  

Mulighet for å legge 

til media til 

erfaringsnotater.  

Funksjon for å legge 

til bilder, lydopptak 

og video  

Visuelle virkemidler gir 

økt inntrykk av kontekst, 

og kan skildre implisitt 

kunnskap (og kanskje til 

og med taus kunnskap?)  

Gi en mer detaljert 

beskrivelse av enheters 

taktiske plassering i 

innsatsområdet  

Mulighet for visuell 

illustrasjon og 

plassering av enheter 

Inkludere interaktivt 

kartverk knyttet til 

adresse eller 

område, kunne 

plassere enheter på 

kartet. 

Posisjonsendringer 

som punkter på en 

tidslinje?  

Oppmarsj og 

evakueringslinjer blir 

langt mer tydelig 

gjennom en slik 

illustrering.  

Må kunne beskrive mer 

enn bare hva som ble 

gjort på oppdrag/øvelse  

Systemet må tvinge 

frem formidling av 

implisitt kunnskap 

som er viktig i 

utførelsen av 

oppdraget 

Egne tekstfelt for 

samhandling, 

kommunikasjon, 

ressursbruk, ledelse, 

tiltak, og tidligere 

erfaringer  

Kan bidra til økt 

refleksjon og formidling 

av egen innsats.  
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7 Konklusjon 

Som et intrinsik case har det vært min intensjon å avdekke hva som er interessant om akkurat dette 

caset. Denne studien har derfor sine begrensninger, og funnene kan trolig motargumenteres i andre 

caser med samme tema, slik som med mange empiriske studier av denne typen. Allikevel, innenfor disse 

rammene har jeg forsøkt å illustrere hvilke behov som ligger til grunn for en digitalisert 

erfaringsoverføring, for å svare på spørsmålet hvorvidt IT kan støtte opp om konservering og deling av 

erfaringer.  

Jeg forventet ikke på forhånd å utforske hva tjenesten konkret mangler i sin erfaringsoverføring, og 

hvordan det kunne knyttes til hvilken kunnskap de bruker i felten. Dette dukket opp når jeg så 

sammenhengen mellom informasjon og ulike kategorier kunnskap de bruker i felten. Når jeg så dette i 

lys av hva organisasjonskunnskap og organisasjonsminne består av kunne jeg illustrere hvordan 

kunnskap og erfaringer materialiseres som organisasjonskunnskap i organisasjonen gjennom 

eksternaliseringsprosesser.  Med andre ord blir erfaringene videreformidlet og lagret som eksplisitt 

strategisk kunnskap, og tidligere erfaringer i form av organisasjonsminner er kun iboende i hver enkelt, 

og i svært liten grad eksternalisert. Konservering og deling av organisasjonsminne er derfor en vesentlig 

del av erfaringsoverføring, som i dette caset har vært begrenset til muntlig overføring med de man har 

nære relasjoner til, og en papirbasert løsning som av ulike omtalte årsaker ikke fungerer optimalt.  

Fordi det var noe som manglet ga deg meg også svaret på et spørsmål jeg ikke hadde stilt, nemlig 

hvorfor tjenesten føler de ikke er gode på erfaringsoverføring. Det kan godt hende at det finnes andre 

årsaker jeg ikke har avdekket, men i lys av mine observasjoner og analyse vurderer det dithen at dette er 

en medvirkende årsak. 

Strategiene er på plass, men de mangler et verktøy for å dele sine erfaringer for å styrke taktiske 

avgjørelser basert på andres erfaringer. Ut ifra dagens arbeidssituasjon, hvilke erfaringer som deles og 

hvem som trenger den, har jeg kommet frem til at det er behov for en fremheving av erfaringsnotater. 

De må bli mer tydeligere i organisasjonen, og det må bli mer fokus på dem.  Det blir feil å si at de ikke 

lærer av sine feil, men jeg vil hevde at organisasjonen kan flinkere til å gi de ansatte mer rom og 

strukturerte arenaer for diskusjon og fortellinger fra felten. Ved å gi erfaringsnotater en mer synlig plass 

har de også for mer kontroll på hvem som ser hva, og muligheten for å dele med spesifikke personer på 

tvers av organisatoriske grenser. Her er det muligheter som digitalisert erfaringsoverføring i et CSCW-

system kan gi fremfor en papirbasert løsning.   
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7.1 Videre arbeid og forskning 

Det er nå opp til ambulansetjenesten hvordan de vil bruke det som kommer frem i denne studien. Trolig 

vil ikke alle være enige i mine synspunkter og vurderinger, men kanskje vil denne oppgaven kunne 

inspirere til videre diskusjon og arbeid med erfaringsoverføring i tjenesten.  

Fra et forskningsperspektiv kan denne studien fungere som en base for videre forskning på det samme 

caset. Jeg har her kun avdekket behov og designkrav, som dekker starten av en designprosess. Videre 

studier kan inkludere programmering og implementering av de systemkravene og løsningen som har 

blitt trukket frem i denne studien. Å studere interaksjonsdesign og brukeropplevelse av systemet som en 

helhet eller spesifikke designelementer for å optimalisere bruksopplevelsen og nytteverdien av systemet 

er også et forslag når en digitalisert erfaringsoverføring er implementert.  Jeg har ikke studert spesifikt 

hvordan erfaringsoverføring fungerer mellom ambulansearbeidere på stasjonene, og forskning på dette 

vil også kunne avdekke hvordan dette systemet eventuelt kan brukes som erfaringsoverføring i den 

konteksten.  
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Vedlegg 1 

Spørreskjema  

Disse spørsmålene har flere funksjoner:  

1. Å sikre at jeg har spurt de fleste om det samme 

2. Å verifisere mine egne observasjoner.  

3. Å styre mitt fokus når jeg skal analysere mitt empiriske materiale.  

 

Om erfaringer generelt 

Det blir ofte sagt at «vi kan bli bedre på 
erfaringsoverføring».  

 

- Hva mener du om det?   

- Hva er en erfaring?   

- Hvorfor det viktig å dele erfaringer?   

 

Hvor/når ofte leser du erfaringsnotatene i permen 
«Evaluering og Øvelser og større hendelser»?  

 

…og/eller i mappen «Erfaringsnotater» på 
fellesområdet på pc? 

 

 

Evaluerer du din egeninnsats etter endt oppdrag?  
 

 

- Hvordan gjør du det?   

- Hva vektlegger du?   

- Hva gjør du med evalueringen?    

 

Om situasjoner  

Hvilke situasjoner (oppdrag) er det du spesielt kunne 
tenke deg å dele erfaringer fra med de andre i 
enheten din?  
 

 

- Hva ville du delt?   

- Hvorfor er det viktig å dele akkurat dette?   

- Hvordan ville du delt det?   

 

Hvilke situasjoner utenfor oppdrag er det du spesielt 
kunne tenkt deg å dele erfaringer fra med de andre i 
enheten din?  
 

 

- Hva ville du delt?   

- Hvorfor er det viktig å dele akkurat dette?   

- Hvordan ville du delt det?   

 

Kan du beskrive en situasjon (oppdrag) du har 
opplevd at ting ikke gikk som det skulle?  
 

 

- Der prosedyrene ikke var dekkende for å 
løse problemet  

 

- Evt. der det ikke fantes prosedyrer   
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- Hva gjorde du med denne erfaringen?  

- Kunne du gjort noe annerledes?    

 

Hva kjennetegner et godt utført oppdrag?  
 

 

 

Hva kjennetegner en godt utført øvelse?  
 

 

 

Informasjon og kommunikasjon 

Er det informasjon du vet andre sitter på som du 
gjerne skulle hatt?  

 

- Hva slags informasjon  

- I hvilke situasjoner/når trenger du det?  

- Hvordan ønsker du å få det?   

 

Hvordan opplever du bruken av e-post som 
kommunikasjons- og informasjonsformidling i dag?   

 

 

Hvordan koordineres øvelser med de andre 
stasjonene?  
 

 

- Hva kunne vært bedre, og hvorfor?   

- Hva fungerer bra, og hvorfor?   

 

Hvilke faggrupper/forumer blant nødetatene sitter 
du i?    

 

HVIS OLF:  
Scenario: det har vært en større hendelse der 
samhandling med de andre nødetatene ikke 
fungerte optimalt (evt. uvant situasjon som ble løst 
godt), og dette blir tatt videre i Operativt 
Lederforum.  
 

 

- Hvordan blir erfaringer og konklusjoner 
derfra tatt videre innad i gruppa og utad?   

 

- Hva, og til hvem? (kom gjerne med et 
konkret eksempel)  

 

Du har vært på befaring et sted fordi det innenfor 
ditt fagområde.  

 

- Hvordan blir erfaringer og konklusjoner 
derfra tatt videre innad i gruppa og evt. 
utad?    

 

- Hva, og til hvem? (kom gjerne med et 
konkret eksempel)  

 

Du har vært på befaring i forkant av et større 
arrangement.   

 

- Hvordan blir erfaringer og konklusjoner 
derfra tatt videre innad i gruppa og evt. 
utad?  

 

- Hva, og til hvem? (kom gjerne med et 
konkret eksempel)  
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Scenario: du opplever stadig vekk noe på et 
skadested som ikke fungerer optimalt (eks: rutine 
som ikke følges opp). Du føler det ikke nødvendigvis 
krever en endring i prosedyrer, men ønsker allikevel 
å nå ut med dette til alle ambulansestasjoner for å 
korrigere adferd.  
 

 

- Hvordan går du frem?   

- Skjer dette ofte?   

 

 Du ønsker å endre en prosedyre som dere følger, og 
som skal gå via Seksjonssjef (ikke avvikssystemet).  

 

- I detalj, hvordan går du frem?   

- Skjer dette ofte?   

 

Operativ leder 

 Hva kjennetegner en god Operativ Leder?   

- Generelt?   

- Hva er du god på i jobben din?    

- Hvilke forbedringsområder har du?   

- Hvordan har du utviklet deg fra da du 
startet som 02?  

 

 

Hva ville du vektlagt om du skulle lært opp en ny 
Operativ Leder? 
 

 

 

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på 
skadested: er den komplett for å kunne lære seg å 
organisere et skadested?  
 

 

 

Vil du si at det er en åpen kultur blant din enhet for å 
komme med konstruktiv kritikk ovenfor hverandre? 
 

 

- Hvis ja; i hvilke sammenhenger?   

- Hvis nei; hvorfor ikke?   

 

Hvordan vil du si du har forandret deg yrkesmessig 
fra du startet som Operativ Leder til nå?  

 

 

Hva er viktig for god samhandling og kommunikasjon 
mellom 02 og … 

 

- de andre etatene (på og utenfor oppdrag)  

- ambulansene   

- Operasjonsleder på AMK  

- Ledelsen   

- eksterne organisasjoner som Røde Kors og 
arrangører.    
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Det utenkelige: det er vanskelig å planlegge for et 
hvert scenario. 
 

 

- Tror du det ville ha vært nyttig å diskutere 
ulike scenarioer med de andre, for 
eksempel. i forkant av et arrangement?   

 

 

SOSIALE MEDIER og BLIKKSUND 

Sosiale medier 
 

 

- Hvilke? Hvor ofte? Når (sted)? Platform?    

 

Blikksund  
 

 

- Vil du si at du skriver <mer> eller <mindre> 
utfyllende vaktlogger enn de andre?  

 

- Er det forståelig det de andre skriver? 
(+konkret eksempel)  

 

- Føler du at du gjør deg forstått? (+konkret 
eksempel) 

 

- Hva føler du fungerer bra med Blikksund?   

- Er det noe som ikke fungerer så bra, eller 
som du savner av funksjonalitet?  

 

- Hender det at du ikke legger inn 
informasjon i Blikksund fordi du vet at 
andre enn gruppa har tilgang til 
rapportene? Hva slags informasjon?  

 

 

Annet 

Har du brukt videosamtaler før?  For eksempel Skype 
eller FaceTime (iPhone).   

 

Hvis ja:  
- Hva er din opplevelse av det?  

 

Hvis nei:  
- Hvorfor ikke?  

 

 

Er det noe annet som vi ikke har snakket om, i 
forbindelse med kommunikasjon og 
erfaringsutveksling som du ønsker å ta opp?  

 

 


