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Vi säkrar ett
tryggare Sverige
112 är förmodligen det viktigaste numret vi slår
under våra liv. I en nödsituation är tid skillnaden
mellan liv eller död. Chansen att överleva ett
hjärtstopp minskar till exempel med tio procent för
varje minut som går. Det är av yttersta vikt att vi har
en väl fungerande alarmeringstjänst som aldrig
orsakar att dyrbar tid förloras.
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SOS Alarms nollvision
SOS Alarm har formulerat en nollvision:
Ingen människas liv ska förloras på grund av
att tillgänglig information inte användes på
rätt sätt. Hinder och avbrott i larmkedjan får
aldrig vara orsaken till att hjälpinsatser fördröjs
till en människa i fara.
De hjälpsökandes behov ska alltid vara i fokus:
Du ska enkelt nå 112, och inte bara via telefon.
Du ska bara behöva förklara vad som har
inträffat en gång – och slippa kopplas runt.
Du ska få snabb hjälp och resurser till rätt plats,
även om du är osäker på adressen. Du ska få
rätt sorts hjälp, även om du inte själv vet exakt
vad som behövs.

EN STATLIG UTREDNING ser nu över

förutsättningarna för den nationella alarmeringstjänsten. SOS Alarm välkomnar utredningen och
ser fram emot ett utfall som möjliggör att vi kan
rädda ännu fler liv.
Det bästa vore naturligtvis om nödsituationer
aldrig skulle behöva inträffa, men alla vet att det
kommer tillfällen när olyckan är framme.
En nödsituation kan handla om alltifrån ett
allvarligt sjukdomsfall för den enskilde eller en
brand i hemmet för en familj, till tragedier som
drabbar ett helt samhälle. Vid terrordådet på
Drottninggatan blev det tydligt att hur viktigt
det är att alla medborgare snabbt kan ta del av
korrekt information vid en större olycka eller
kris. Annars sprids lätt rykten som skapar
osäkerhet och panik.
I en sådan situation är det helt avgörande att
snabbt kunna nå en SOS-operatör som har
kompetens att avgöra vilken hjälp som behövs
och förutsättningar för att larma ut insatser utan
dröjsmål. Den mänskliga kontakten mellan en
välutbildad och inlyssnande operatör och den

hjälpsökande är själva förutsättningen för att
larmkedjan ska hålla ihop och förmedla rätt
hjälp. SOS Alarm har en viktig uppgift när det
gäller att säkerställa en operativ krisberedskap
i Sverige. På uppdrag av andra myndigheter ser
vi till att upprätthålla och snabbt förmedla den
samlade informationen om olika händelser till
de berörda. Vår mission är att vara navet som
skapar trygghet och säkerhet. Att organisera
samverkan mellan samhällets aktörer kring
detta är en uppgift och roll som vi är stolta över
och som vi vill fortsätta att utveckla.
I denna skrift beskriver vi SOS Alarms syn på
vad vi anser vara viktigt att beakta när frågan
om en samordnad alarmeringstjänst nu ska
utredas. Vi ser att SOS Alarm även i framtiden
kommer att ha en central roll i den samlade
alarmeringstjänsten och vi är övertygade att
denna roll kan utvecklas än mer. Allt i syfte att
skapa ett tryggare Sverige för alla.

Stockholm, juni 2016
Maria Khorsand, VD för SOS Alarm
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En sammanhållen
larmkedja gynnar
hjälpsökande
En av statens huvuduppgifter är att värna ett tryggare Sverige för alla.
SOS Alarm har en central funktion i detta – att vara navet som skapar
trygghet och säkerhet. En sammanhållen larmkedja är avgörande för att
människor ska få rätt hjälp i tid vid en akut nödsituation. Vi utgör den
sammanhållande länken mellan samhällets aktörer i denna larmkedja.
SOS Alarm har även en viktig roll i samhällets krisberedskap.

I DENNA SKRIFT presenteras SOS Alarms perspek-

tiv och förslag för att lösa de centrala utmaningar
som samhällets alarmeringstjänst står inför.
Det enskilt viktigaste är att hålla samman larmkedjan – ta emot samtal samt bedöma, prioritera,
larma, dirigera och följa upp hjälpinsatserna. I en
nödsituation är det helt enkelt det mest effektiva.
Alarmeringstjänsten måste utformas så att tiden
mellan att man ringer 112 och att hjälpresurser
larmas är så kort som möjlig. För att hålla nere
ledtiderna är det därför centralt att den som söker
hjälp slipper slussas runt mellan olika aktörer.
Det ska räcka med ett samtal och en intervju.
På ett par håll i landet har det tagits initiativ som
fått till följd att larmkedjan har kapats i flera
bitar. En fortsatt uppsplittring kan medföra risker
för den hjälpsökande och även öka samhällets
kostnader. Nu håller alarmeringstjänsten på att
utredas. Därför är det angeläget att denna
diskussion fördjupas.
Vi ser flera risker med en bruten, fragmentiserad
larmkedja och avsaknaden av en stark nationell
funktion för alarmeringstjänsten:
• En uppdelning av larmkedjan skapar en splittrad och mindre effektiv alarmeringstjänst –
med ökade väntetider för den hjälpsökande som
snabbt måste få rätt hjälp i en nödsituation.

• Alltför skiftande arbetssätt i olika delar av
landet riskerar att leda till större skillnader när
det gäller hjälpen som människor får när de
ringer 112.
• Egna lösningar och larmcentraler hos
kommuner och landsting motverkar såväl
förutsättningar för samverkan som
upprättandet av gemensamma lägesbilder.
Samhället behöver och förtjänar en samordnad
alarmeringstjänst, ett trygghetsnav, med
kunskap om vilka resurser som finns tillgängliga
och går att utnyttja. Lika villkor ska gälla i hela
landet. Den nationella alarmeringsfunktionen
måste därför ges en omfattande ensamrätt på
larmbehandling.
Att arbeta brett, från direkta nödsamtal till
andra typer av säkerhets- och jourtjänster, skapar
trygghet till medborgarna, oavsett vilken situation
de befinner sig i. Genom att samla funktionerna
under samma tak sparas värdefulla sekunder
som kan rädda liv. Vår krisberedskapsfunktion
är i tjänst dygnet runt. Att veta vad som händer,
när det händer är väsentligt för att ha en god
beredskap i vårt samhälle. Genom en gemensam
lägesbild är vi bättre förberedda när något händer
såväl i kris som i vardag. En aktör som har bred
kunskap inom alarmering och som dessutom sköter hela larmkedjan ger klart bäst förutsättningar
för att skapa de mest relevanta lägesbilderna.
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Fortsatt samverkan är
nyckeln till framgång
I många andra länder finns separata nummer för exempelvis polis,
ambulans och räddningstjänst, ibland även regionalt uppdelade.
I Sverige finns i stället en lång tradition av att samla den akuta hjälpen
till medborgarna under en och samma alarmeringstjänst. Det tidigare
nödnumret 90 000 inrättades redan 1956, och har sedan tjugo år
ersatts av det europeiska nödnumret 112.

DET ÄR MEDARBETARNA som är SOS Alarms

DNA. Det är de som dygnets alla timmar,
årets alla dagar, hjälper till att skapa ett
tryggare Sverige för alla. Det är viktigt att vi
kan upprätthålla en mycket hög kompetens
bland SOS-operatörerna. Det är de som först
talar med hjälpsökande i en nödsituation.
Förmågan att agera och larma rätt hjälp till
situationen och en utvecklad empatisk
förmåga är grundstenar i möjligheten att göra
ett gott jobb.
En annan viktig framgångsfaktor är samverkan.
Samordningen gör det möjligt att anpassa tjänster
efter lokala och regionala behov och önskemål.
Dessa olika lösningar för alarmeringstjänsten har
skiftat genom åren beroende på aktörers olika
behov och prioriteringar samt vilka traditioner
som finns. De statliga aktörerna, som polisen och
sjöräddningen, har valt särskilda lösningar för
att organisera larmverksamheten under
nödnumret 112.

En viktig avvägning för en väl fungerande
alarmeringstjänst är att ge ansvariga
hjälporgan rådighet över sina resurser och
samtidigt tillvarata de fördelar som finns
med enhetlighet i larmbehandling och
gemensam teknik.
Vi ser närmare samverkan med blåljusfamiljen
och andra samhällsinstanser som en naturlig
och nödvändig utveckling för SOS Alarm.
För att detta ska kunna utvecklas och fungera
optimalt krävs en sammanhållen larmkedja där
information och flöde mellan larmnummer,
SOS-operatör, SOS-sjuksköterska, ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis med flera
fungerar så effektivt som möjligt.
Bildandet av SOS AB 1972 syftade till att den
hjälpsökande skulle kunna komma i kontakt med
en SOS-central och därmed inte behöva framföra
samma uppgifter till både SOS-central och hjälporgan. SOS Alarm vill fortsatt värna och ta ansvar
för den obrutna larmkedjan i vårt samhälle.

Vad hade hänt om
bussolyckan i Sveg inträffat
på fel ställe?
En av framgångsfaktorerna för räddningsinsatsen
i Sveg var att hjälp från olika platser kunde larmas
dit och koordineras sömlöst av SOS Alarms
medarbetare. Om bussolyckan i stället hade
inträffat i ett landsting med egen larmcentral
hade detta inte varit möjligt. Samordningen hade
fungerat sämre och den hjälpsökande hade behövt
beskriva sitt ärende flera gånger. Det är viktigt att
utredningen tar hänsyn till händelser som kräver
samverkan och stora insatser från flera aktörer.
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Antalet 112-samtal med
hjälpbehov ökar snabbt
En stor utmaning för samhället är att antalet 112-samtal med hjälpbehov
ökar snabbt. SOS-operatörerna tar emot drygt tre miljoner samtal om
året. Av dessa är två miljoner akuta nödsamtal, det vill säga samtal som
innebär att SOS-operatören vidtar en åtgärd. De akuta nödsamtalen har
ökat med nära 17 procent de senaste fem åren.

DET ÖKANDE ANTALET nödsamtal är inte något
tillfälligt utan hänger samman med faktorer
som ökad folkmängd, åldrande befolkning och
insatser för att öka kännedomen om nödnumret 112. Men trots denna permanenta ökning
har grundanslaget till SOS Alarm för att utföra
uppdraget att sköta om alarmeringen via 112 inte
ökat sedan 2006. Det är viktigt att SOS Alarm
får långsiktigt stabila förutsättningar för att
kunna utföra vårt viktiga samhällsuppdrag.

Den ökande samtalsvolymen i kombination
med ryckighet i uppdragen från landstingen har
lett till utmaningar för SOS Alarm att klara
kravet på medelsvarstider de senaste åren. För att
möta detta har vi genomfört nationell gemensam
mottagning av 112-samtal, vilket relativt snabbt
har bidragit till att minska svarstiderna.
Arbetet fortsätter för att nå det uppsatta kravet
på åtta sekunders medelsvarstid och ännu
högre tillgänglighet.

Många samtal är inte akuta, men den
hjälpsökande behöver ändå någon sorts hjälp.
Samtalet borde ha ringts till sjukvårdsråd
givningen på 1177 eller till polisen via 114 14.
Det krävs därför ett mer samlat arbete mellan
aktörerna för att gemensamt informera
allmänheten i syfte att styra samtalen till
rätt instans.

SOS Alarm behöver långsiktighet för att kunna
satsa på medarbetare, nyanställda och medel att
göra investeringar i bästa tillgängliga teknik för
att snabbt kunna undsätta nödställda. En fortsatt
underfinansiering av 112-tjänsten skapar en
flaskhals inom ett område där vi istället ska vara
navet som skapar trygghet och säkerhet genom
att förmedla rätt resurser till rätt plats.
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Ny verklighet
för nödsamtalen
Vi ser att medborgarnas behov av att kunna larma på andra sätt och
att de tekniska förutsättningarna fort förändras. Det är av vikt att en
aktör fortsatt håller ihop larmkedjan och parar ihop larm från olika
larmvägar för att skapa en snabb lägesbild. Det kan exempelvis vara
ett 112-anrop om en trafikolycka samtidigt som ett eCall inkommer
från bilen om samma olycka samt ett e-hälsolarm från föraren i bilen
som fick en hjärtinfarkt och därför krockade. Genom att snabbt få
denna information kan dyrbar tid sparas för hjälpinsatsen och SOS
Alarm kan skicka ut information och lägesbild till berörda aktörer.

DET SOM DE FLESTA idag tänker på som ett nöd-

samtal, telefonsamtalet till 112, förändras snabbt
och fortlöpande. Allt fler aktörer mobiliseras för
att hjälpa nödställda. Alarmeringstjänstens direktkontakter med exempelvis socialjour, länsstyrelser
och andra berörda myndigheter, skapar viktiga
komplement till de traditionella insatserna från
polis, ambulans och räddningstjänst. Det här
gäller både i enskilda fall och i samband med
större kriser som påverkar hela samhället.
Larmkedjan blir ett komplext larmsystem som
dessutom innefattar automatiska inbrotts- och
brandlarm, trygghets- och personlarm och över-

vakningskameror i privata och offentliga miljöer.
Med hänsyn till funktionshindrade går det även
att göra nödanrop via textmeddelanden.
Digitaliseringen skapar nya förutsättningar,
möjligheter och förväntningar från omvärlden.
I framtiden kommer ett larm kunna innefatta
chatt, bild och automatiska nödanrop från
exempelvis bilar.
Perspektivet att arbeta parallellt med säkerhetstjänster och nödsamtal är viktigt att bevara.
Det skapar en djup kunskap som spänner över
en stor bredd av olika händelser och larm och
hur de samverkar.

Din bil larmar när du inte kan
Ett exempel på en utvecklingsinsats som
SOS Alarm redan har kunnat påbörja är projektet
eCall. Vid en trafikolycka meddelar bilen själv
vilka krockkuddar som utlösts, hur många
passagerare som sitter i bilen et cetera.
Moderna bilar kommer redan utrustade med
sådan kapacitet och från och med i höst kommer
SOS Alarm att kunna ta emot dessa larm.
Vi behöver bli ännu bättre på att framtidssäkra
vår teknik. SOS Alarm har flera förslag på hur
detta kan ske.
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Våra förslag för en bättre
alarmeringstjänst

Det är hög tid att utveckla framtidens alarmeringstjänst med den
hjälpsökande i centrum. SOS Alarm har i tio punkter formulerat sina
prioriteringar för att skapa en bättre alarmeringstjänst.
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Sätt den hjälpsökande
i fokus. Den som ringer
112 ska bara behöva
förklara sitt ärende en
gång i en sammanhållen
intervju. Polis och statlig
räddningstjänst bör
tydligare integreras i
larmkedjan.

Ensamrätt till
larmbehandling.
Den nationella
alarmeringsfunktionen
bör ges omfattande
ensamrätt på larmbehandling för att
säkerställa en enhetlig
nationell modell.

Alarmerings
funktionen måste ges
ett helhetsansvar.
Larm- och vårdkedjan
behöver verka i hela
prioritetsskalan. Det är
samma resurser som
ska hanteras och
uppdraget är inte
möjligt att dela.

Undvik fler
larmcentraler.
Behovet av parallella
larmcentraler hos
exempelvis kommuner
och landsting bör
minimeras. Helhetsbilden är viktig att
värna.

Krisberedskap är en del
av grunduppdraget.
Att upptäcka, verifiera,
larma, informera och
uppdatera samhällets
aktörer under större
olyckor och kriser är
nödvändigt för att
hantera plötsligt
uppkomna händelser.

Modern teknik är
ett krav. Lägesbilderna
blir allt mer komplexa.
Tekniken som den
nationella alarmeringsfunktionen använder
måste därför vara
dynamisk och
kompatibel med
hjälporganens behov.

Bolagsformen ger
flexibilitet, kostnads
effektivitet och
innovationskraft.
En nationell alarmeringsfunktion drivs bäst
i bolagsform. Den ger
bäst möjligheter till en
väl fungerade funktion
för medborgarna och
hjälporganen.

Organisationen
bör finnas nära
hjälporganen.
En framtida organisation bör utgå från
dagens regionala
SOS-centraler. Det är
en väl förankrad
modell bland hjälp
organen i hela landet.

Medborgarna ska
ges likvärdig service
oavsett var i landet de
befinner sig. Nationella
riktlinjer behövs för att
säkerställa en större
likvärdighet i händelse
av sjukdom, olyckor och
andra akuta kriser.

Avtalsmodellen
måste finnas kvar.
Den nationella
alarmeringsfunktionen
ska verka på uppdrag av
hjälporganen, som på
så vis har rådighet över
sina resurser.
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”En lastbil kör över folk
på Drottninggatan”
Sophie Abrahamsson, krisberedskapssamordnare på SOS Alarm,
berättar om krissamordningen i samband med terrorattacken på
Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017.
”En lastbil kör över folk på
Drottninggatan”.
Så inleddes det första samtalet
om terrordådet den 7 april.
Det togs emot kl. 14.53.
Ärendet hanterades inlednings
vis som en trafikolycka.
Samtalet följdes av fler. Det
tog dock inte många minuter
innan det stod klart att något
mycket allvarligt inträffat.
– Vi hade 15-20 separata samtal om skadade
personer från adresser utmed hela Drottning
gatan. Dessutom visste vi att det är en gågata.
Det stod snabbt klart att det inte var någon
normal händelse.
Krisberedskapsfunktionen på SOS Alarm arbetar
med omvärldsbevakning och har till uppgift att
upptäcka och analysera allvarliga händelser
såsom större olyckor eller samhällsstörningar.
När en potentiell händelse uppstår tas genast
kontakt med berörda myndigheter och aktörer.

kunde samtalen kopplas till en
operatör vid någon av de andra
larmcentralerna. Trots en mer än
tre gånger så hög belastning, var
svarstiderna inte längre än vanligt.
I Stockholm sköter SOS Alarm
även ambulansdirigeringen.
Efter attentatet på Drottninggatan
samordnades hela ambulansinsatsen
där, med 17 ambulanser, akutläkarbilar och psykiatriska vårdteam.
SOS-operatörerna kan på sina datorskärmar
se alla ambulanser och fordon från räddningstjänsten. Polisfordon, däremot syns inte eftersom
polisen har ett eget system. Därför fick insatsen i
efterhand kritik för att ambulanspersonal
skickades till en brottsplats utan att veta om
det fanns polis på plats.
– Om attacken hade inträffat i en region med
egen larmcentral hade insatsen varit mer
problematisk. Utan att kunna se vare sig
ambulanser eller polisfordon får vi mycket
svårare att bedöma omfattningen, samordna
insatsen och ge korrekta lägesbilder.

– Först tog vi kontakt med Länsstyrelsen,
MSB och Regeringskansliet så att de kunde
aktivera respektive krishanteringsarbete.
Därefter bistod vi Länsstyrelsen med att
sammankalla till regional samverkanskonferens.
Alla inblandade aktörer samlades hos oss i berget
under S:t Johannes kyrka i centrala Stockholm.

Sophie Abrahamsson berättar om knivmorden
på ett IKEA-varuhus i Västerås 2015. Efter att
ha kopplat det initiala 112-samtalet vidare hade
SOS Alarm ingen kunskap om händelse
utvecklingen och kunde inte heller bidra med
någon nationell lägesbild.

Under den första timmen kom det in 317 samtal.
I normalfallet brukar det komma cirka 100
samtal. SOS Alarm har nationell mottagning,
så när alla operatörer i Stockholm var upptagna

– Den gången var det begränsat till IKEA i
Västerås. Men vi måste kunna agera snabbt och
samordnat. Det går inte när vi inte har någon
överblick, förklarar hon.

När du ringer 112 är det till SOS Alarm du
kommer. Våra medarbetare och SOS-centraler
finns i hela landet.
Varje dag ser vi till att ambulans, polis,
räddningstjänst, jourhavande präst och
andra aktörer inom svensk jourverksamhet
och krisberedskap kan göra sitt jobb.
Vi är helt enkelt navet som skapar ett
tryggare och säkrare Sverige för alla.

Följ oss i sociala medier

sosalarm.se

