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Polarcirkeln 

ERCA´s ansvarsområde:  
Finland 

• 5,4 M invånare 
 

• Geografiskt område: 338.000 km² 
 

• Officiella språk: Finska och 
Svenska - regionalt Same 
 

• EU-medlem: 1200 km Schengen 
gränsområde med Ryssland 
 

• Ett nödnummer112 
 

• En organisation som hanterar 112- 
samtal: ERCA 
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Lagen om nödcentraler 

 

• Huvudmål 
• Enligt lagen bör myndigheterna (polis, EMS, räddning, 

social) ge nödcentralsverket riktlinjer om behandling av 
nödsamtal 

• Operatörerna måste utföra riskbedömning, 
positionering och beslut om vilka resurser som larmas 

• Myndigheter larmas inte varje gång automatiskt 
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ERC och myndigheterna 

Nationell nivå 
• grupp med diverse myndigheter 

• Enskilda myndigheters 
utvecklingsgrupper 

Regional nivå 
• grupp med diverse 

myndigheter 
Enskilda myndigheters 

utvecklingsgrupper 
 



Nödcentralsverket i siffror 
Statistik från 2013 
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Nödcentralsverket 2013 

• Årsverk 698 (2012:746) 

• Operativa kostnader 67,7miljoner € 2012 
• 11,60 € / invånare 
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Nyckelsiffror 2013 

Inkomna samtal totalt 2013: 4,050,000 

Nödsamtal: 2,886000 

Larmanläggningar: 32,000 

Övriga: 1,132,000* 

1,678,000  samtal ledde till att myndighet larmades 

*Polisens egna uppdrag, sjukhustransporter och testande av automatiska larmanläggningar. 
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 ~ 0,9 M 
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Operatörens utbildningskrav 

Operatörexamen 
90 sp 

 eller 

Polisexamen 90 
sp 
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ERC Operatörexamen (90 sp) 

• 1 sp ≈  27  h 
• Utbildningen tar 1,5 år 
• Studierna arrangeras I kooperation med Räddningsinstitutet och 

polisyrkeshögskolan  
• Målsättningen är att studeranden klarar av processen från 

mottagandet av nödsamtal till att ge direktiv åt kunden.  
• Studierna omfattar till en stor del övningar i skolans simulator + 

praktikperiod vid en nödcentral.  
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Inträdeskrav till operatörutbildningen: 
 

• 18 års ålder  
• Studentexamen eller annan yrkesinriktad examen  
• God fysisk och psykisk hälsa 
• Tidigare arbetserfarenhet och språkkunskap ger extra inträdespoäng  
• Polisens grundexamen ger rätten att jobba i nödcentral 
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Operatörexamen (90 sp) 
GRUNSTUDIER 23 sp (620 h) 

• Språk, IT, administration, etc. 
 
PROFESSIONELLA STUDIER 67 sp (1 800 h) 
 
• Grunder om olika myndigheter (317 h) 

• Polis  (80 h) 
• Brand och räddning (54 h) 
• EMS  (20 h) 
• Anatomi, fysiologi  (50 h) 

 
• Operativa studier (1 490 h) 

• Praktisk övning (280 h) 
• Simulator (280 h) 
• Behandling av nödsamtal 

• EMD (160 h) 
• Polis (160 h) 
• Brand och räddning (80 h) 
• Socialvård (27 h) 

 
 
 



Social 
- Alltid 

Alarmering av olika myndigheter 

EMS 
A: Livshotande 

situation 
B: Okänd risk 
 
C: Låg risk 
 
D: Ingen 

risk/transport 

Polis 
 
A: Brådskande 

uppdrag 
 
 
B: ”Normalt uppdrag” 
 
C: Icke-brådskande 

uppdrag 

Räddning 
 
- Brådskande 

uppdrag 
 

 
- Icke-

brådskande 
uppdrag 

ENHETERNA ALARMERAS I HUVUDSAK AV DEN SOM TAR EMOT SAMTALET 

ENHETERNA ALARMERAS I HUVUDSAK AV UPPDRAGSFÖLJNINGEN 



Arbetsroller i centralen 

• Operatörer (call 
takers) 
• Svarar på 112-

samtal (och 
automatiska 
larmanläggningar)) 

• Bedömer behovet av 
hjälp 

• Positionerar 
uppringaren 

• Utför riskbedömning 
• Alarmerar de 

ändamålsenliga 
enheterna vid 
brådskande fall 

• ger instruktioner vid 
behov 

• Uppdragsföljning 
– Säkrar operatörernas 

alarmbeslut 
– Koordinerar resurser 
– Alarmerar 

ändamålsenliga 
enheter vid icke-
brådskande uppdrag 

– Assisterar 
myndigheter 

– Sköter om köuppdrag 
– Hjälper operatörerna 

vid behov 

• Skiftmästare 
– Ser till att allt fungerar 
– Hjälper operatörerna 

och uppdragsföljarna 
vid behov 

– Assisterar 
myndigheter vid 
behov 
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Operatörens uppgift 
 

Behandling av uppdraget 
Och riskbedömning 

112 nödsamtal 
• första information 
• positionering 

Resurser 

Kartan 
• säkrande av positionen 

DWS 

Alarmering av enheter 
Och VIRVE-taltrafik 

”Avgöra på basen av nödsamtalet: brådskande-icke brådskande” 
 
”I  mån  av  möjlighet  ge  råd  och  anvisningar  till  nödanmälaren” 

! 



Skiftmästare 

 

Uppdragsuppföljning 

 

 

Operatörer 

 

 

 

Operatörer för test av 
automatiska 
larmanläggningar 
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