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DET DIGITALE NØDNETTET
AV EGIL BOVIM

Det digitale nødnettet, som blant annet skal erstatte dagens
helseradionett, har vært omtalt i mange år. Utviklingen i
prosjektet kan synes å ha vært langsom, men vi ser nå at ting
begynner å skje. Kontrakt med leverandør (Siemens) er
underskrevet, og systemet bygges ut i deler av Østlandsområdet i 2007. Deretter blir det, avhengig av endelig politisk
godkjenning, bygget ut i resten av landet. Etter nåværende
planer skal det skje frem mot 2010.
Nettet, som er felles for brann, politi og helsevesen, bygges
ut i henhold til TETRA-standarden, som pr. i dag er det
systemet som benyttes av de fleste nødetatene i Europa. Det
har mye til felles med GSM, men har en del tilleggsfunksjoner som er nyttige i håndtering av større hendelser og katastrofer. Av disse kan nevnes gruppesamtaler, direkte samband mellom håndapparater ved sammenbrudd av nettet,
gode støyfiltre osv. På et skadested vil det kunne opprettes
flere talegrupper. En gruppe kan være felles for skadestedsledelsen fra brann, politi og helse. Andre grupper kan være
spesifikke for den enkelte etat, og det kan etableres spesielle
grupper for samarbeidspartnere på skadestedet, eventuelt
på skadestedet og sykehuset som skal ta imot pasienten.
TETRA-standarden definerer videre at håndsettene kan
brukes til vanlige telefonsamtaler, og til en – til – en samtaler med for eksempel AMK og legevaktsentral. Systemet
har en høy grad av avlyttingssikring, noe som gjør det svært
vanskelig for andre å avlytte samtaler. Det innebærer at selv
om systemet er felles for de tre nødetatene, vil ikke for eksempel politiet kunne overhøre samtaler som foregår innen
helsetjenesten.
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Radioapparatene/håndsettene har en god del likhetstrekk
med GSM-telefoner, men er noe større enn de vanligste modellene. Det finnes håndsett tilpasset bruk i mer krevende
omgivelser, disse har da en tendens til å være noe større.
En gjennomgående kritikk av TETRA-standarden er at
den har lav datakapasitet. Norge vil, som det første land i
verden, få et nett med noe høyere datakapasitet. Dette vil
gjøre systemet til et godt verktøy for mobil datakommunikasjon i helsetjenesten.
Kommunene får dekket utgiftene til etablering, inklusive
håndsett til alle legepraksiser. Det er imidlertid forutsatt at
de selv dekker driftskostnadene.
For primærhelsetjenesten er det i prinsippet leger i vaktberedskap som er brukerne. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus pålegger kommunene å
sørge for kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen, og i kommunehelsetjenesten er det
primært leger i vakt som vil være brukere av nødnettet.
Aslak Bråtveit,

Praksislærerprisen 2005 til Aslak Bråtveit
Praksislærerprisen ble opprettet i 2001. Det er en pris som i år ble tildelt for femte gang til
en praksislærer ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Prisen blir tildelt en allmennlege som i kontakten med studentene har vist stor evne til å formidle faglig
entusiasme og klinisk kompetanse. Nominasjon og kåring av vinner gjøres på grunnlag av
en utfyllende skriftlig evaluering fra studentene. Prisen er et diplom og et utvalg klassisk
musikk og jazz.
Om årets vinner har studentene spesielt fremhevet at han er en lege som gir mye av seg
selv i undervisningen. Han er en god lytter, interessert i den andres mening og standpunkt.
Han bruker seg selv i samtale med pasienten. Overfor pasienten som er i en vanskelig situasjon uttrykker han at han forstår – og i alle fall forsøker å forstå. Han er et medmenneske
og det er han hele tiden. Samtidig er han dyktig faglig, og en reflektert fagmann.
Supplerende undersøkelser veies nøye, pasienten spørres, hva forventer han eller hun.
Finnøy er et lite og gjennomsiktig samfunn. Legen vet mer om pasienten enn det som ytres
i legekonsultasjonen. Bråtveit er flink til å balansere håndtering av denne informasjonen til
det som etter mitt inntrykk er pasientens beste. Studentene opplever å ha fått en flott
utplasseringstid: «Vi er inspirert og litt rikere til sinns.»
Per Stensland
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født 1951.
• Gift med Signy frå
Finnøy og har budd og
arbeidd der frå 1979.
Dei har tre vaksne barn.
• Spesialist i allmennmedisin frå 1986, arbeider
i allmennpraksis, er tilsynslege på Finnøy
sjukeheim, fast tilsett
på helsestasjonen.
Knytt til Institutt for allmennmedisin i Bergen,
deltek i undervising
av studentar.
• Han har stor glede av
å spela kontrabass,
piano, gitar eller fløyte.
Syng i Finnøy kyrkjekor.
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