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Krisesituasjoner involverer mange aktører
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Samhandling er utfordrende

 Undersøkelser etter større ulykker har gang etter gang påvist svikt i 
samarbeidet og koordinering både innad og mellom etatene.

 SINTEF arrangerte en workshop med representanter fra nødetatene, 
og identifiserte følgende nøkkelutfordringer knyttet til samhandling: 
 Å oppnå effektiv kommunikasjon mellom de involverte aktørene.
 Å etablere og opprettholde felles situasjonsforståelse.
 Å forstå hvilke roller, ansvar og oppgaver de involverte aktørene har. 

 Flere av disse utfordringene kan avhjelpes med ny og bedre teknologi. 
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BRIDGE prosjektet

 BRIDGE - Bridging resources and agencies in 
large-scale emergency management. 

 Målet med BRIDGE prosjektet er å utvikle nye
og bedre løsninger for samhandling under 
større ulykker.

 14 partnere fra 7 land. Tidsramme på 4 år.

 Finansiert av EU 7th Framework Programme. 
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Oversikt over løsninger fra BRIDGE 
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Felles situasjonsbilde 
og ressursstyring

System for deling 
av informasjon

Elektronisk triage 
av skadde

Verktøy for tracking av 
mannskap og kjøretøy

"Rescue me" 
applikasjon for mobil

Verktøy for aggregering 
av media informasjon

Ad-hoc nettverksløsning



Felles situasjonsbilde og ressurshåndtering
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Kartbasert system som understøtter felles situasjonsforståelse på 
tvers av nødetatene ved å gi en oppdatert oversikt over hendelsen. 

På nødsentralen

I lokal kontrollpost Ledere i felten

Systemet har også funksjonalitet for å allokere mannskap og 
kjøretøy til spesifikke oppgaver og lokasjoner.  



Felles situasjonsbilde og ressurshåndtering

 Informasjon som gjøres tilgjengelig i systemet: 
 Ressurser 
 Pasienter
 Risikoer
 Infrastruktur
 Media
 Ulike karttyper

 Brukere kan filtrere bort den informasjonen de ikke 
trenger, samt legge til informasjon i systemet som dermed 
blir tilgjengelig for andre. 
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Felles situasjonsbilde og ressurshåndtering

 Allokering av ressurser kan gjøres direkte i 
kartet, ved å velge ressurser, oppdrag (e.g. sett 
opp veisperring) og lokasjon. 

 Mannskapet mottar ordren gjennom en mobil 
enhet (som også registrerer status og posisjon), 
og har muligheten til å bekrefte eller avkrefte 
ordren. 

 Bekreftelsen fra mannskapet vises i 
situasjonsbildet.  



Elektronisk triage av skadde

 Triage er en prosess for å bestemme prioritering av 
behandlinger til pasienter basert på hvor alvorlig deres 
medisinske tilstand er. 

 Elektronisk triage gjøres ved å feste et armbånd på 
pasienten. Armbåndet kan lagre data og logge posisjon. 
Pasientstatus og informasjon legges til vha. en tablet.

 Konseptet gjør det mulig for innsatsleder og andre ledere 
å få en komplett og oppdatert oversikt over skadde. 
Pasientjournal følger pasienten.  
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Elektronisk triage
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Du er lege og får et område du skal dekke
Du får med en "triage tablet" og går i gang
Din tablet logger posisjon og støtter deg i ditt 
videre arbeid

Eksplosjon i en fabrikk midt i byen
Skadested er sikret og redningspersonell i gang
20-30 skadde personer
Triage foregår når du ankommer

Skadde personer ligger spredt rundt
Du fester et armbånd til pasienten (tagging)
Armbåndet viser status og logger posisjon
Armbåndet kan lagre informasjon (journal)

All informasjon gjøres tilgjengelig i 
situasjonsbildet som viser
• posisjonen til alle leger
• status til taggede pasienter
• posisjonen til taggede pasienter



"Rescue me" mobilapplikasjon

 "Rescue me" er en applikasjon som gjør det mulig for 
personer som er involvert i en hendelse å sende et "rop 
om hjelp" til nødpersonellet fra sin egen mobiltelefonen. 

 Etter å ha installert applikasjonen legger man inn 
basisinformasjon om seg selv. 

 Når man sender et "rop om hjelp" overføres denne 
informasjonen til nødpersonellet, sammen med brukerens 
posisjon. 
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"Rescue me" mobilapplikasjon

Eksplosjon i en fabrikk midt i byen. Du var tilfeldigvis i
nærheten fabrikken under eksplosjonen og trenger
øyeblikkelig hjelp.  

Du finner frem mobiltelefonen din, åpner "Rescue me" 
applikasjonen, og sender et rop om hjelp til nødsentralen. 
Beskjeden inneholder predefinert informasjon om deg, samt
posisjon. Du har også muligheten til å legge ved en tekstlig
beskjed eller bilde om nødvendig.

Innsatspersonell mottar ropet om hjelp i situasjonsbildet, 
sammen med personinformasjon og posisjon, og kan sende
en bekreftelse i retur om at de har mottatt beskjeden. 
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Aggregering av media informasjon

 Informasjon fra media og sosiale medier kan spille en viktig rolle under 
håndteringen av en krisesituasjon, slik vi så f.eks. 22 juli. 

 Løsningen består av en tjeneste som tråler igjennom ulike medier (e.g. 
Twitter, Flickr, nyhetsfeeder), og innhenter all informasjon knyttet til den gitte
hendelsen. Tjenesten aggregerer deretter den innhentede informasjonen (e.g. 
tekst, bilder, video) til en situasjonsrapport som gjøres tilgjengelig til
innsatsmannskapet gjennom situasjonsbildet. 
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Ad hoc nettverksløsning 
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 Større krisesituasjoner fører ofte til bortfall og 
overbelastning av eksiterende infrastruktur. 

 Et ad hoc nettverk er et desentralisert nettverk som ikke 
avhenger av allerede eksiterende infrastruktur.  

 Ad hoc nettverket som utvikles i BRIDGE kan settes opp 
lokalt på skadestedet, ved å plassere små nettverksnoder 
i terrenget. 



Ad hoc nettverksløsning 

Eksplosjon i en fabrikk midt i byen. GSM nettet i området har
gått ned som følge av eksplosjonen. 

Nødpersonellet på området setter opp et lokalt ad hoc 
nettverk ved å plassere ut små nettverksnoder i området. 

Mobile enheter som er i bruk på skadestedet kobler seg til
nettverket og kan dermed motta og sende informasjon ut til
andre enheter i området. 
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Deling av informasjon

 Systemet utgjør bindeleddet mellom de andre systemene 
som brukes under en hendelse, og gjør det mulig å dele 
informasjon fra et system med alle de andre systemene.

 Systemet bruker internasjonale standardformater for deling 
av informasjon under krisehåndtering (e.g. EDXL).

 Systemet er portabelt, og kan derfor brukes selv når andre 
nettverk er nede, og man kun har tilgang til ad hoc nettverk.
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Sammendrag

 Samhandling under krisesituasjoner er utfordrende.

 BRIDGE prosjektet utvikler flere løsninger for å avhjelpe 
disse utfordringene, og bedre samhandling på sikt.

 Nye løsninger for samhandling må gjøre det enklere for 
nødetatene å kommunisere med hverandre, dele 
informasjon, og oppnå felles situasjonsforståelse.
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