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Kjennetegn på kriser
• Trussel mot mennesker, liv og verdier
• Tidspress
• Vanlige mestringsmåter strekker ikke til
• Endringer både på individnivå, 

gruppenivå og organisasjonsnivå

2



Organisatoriske 
forutsetninger
• Beredskapsplaner.
• Tydelig ansvarslinjer.
• Gode tilbakemeldingsrutiner.
• Evaluering.
• Tilbakeføring av kunnskap til 

organisasjonen for å gi mulighet til 
læring.



Beslutningsprosess ved kriser

1. Samle relevant informasjon.
2. Prioritere oppgaver.
3. Analysèr alternativ.
4. Velg alternativ.
5. Iverksett løsninger.
6. Erkjenn problemet.



Fellestrekk evalueringsrapporter:
Problemer:
• Alarmering / Varsling
• Kommunikasjon / Informasjon 
• Ledelse/ Koordinering



Kommunikasjon / Informasjon
• Innad i egen organisasjon
• Mellom ulike aktører i 

redningsoperasjonen
• Til de berørte
• Til samfunnet - media



• God struktur gir trygghet, en viss 
forutsigbarhet

• Gode informasjonsrutiner
–Hvem gir informasjon
–Hvem får informasjon
– Ingen informasjon er også 

informasjon



• Forutsigbarhet i informasjon
– Faste tider
– Fakta så lang det er mulig
– Fremdrift



Oppfølgingsprinsipper
• Støttetjeneste på døgnbasis.
• Organisert telefontjeneste på 

døgnbasis.
• Evt. kunngjøring av tjeneste via 

media.
• Betjente samlingssteder.



Organisering i akuttsituasjonen
• Forventet fremmøte

– Pårørende, venner
– Andre

• Samlingsplass
– Omkomne
– Ulike rom for etterlatte
– Pårørende som venter
– Forpleining
– Skjerming



Psykososial intervensjon må 
omfatte
• Støtte gjennom identifisering, syning 

og minnestund.
• Organisert langtidsoppfølging.

– Prioriterte risikogrupper.
• Veiledning til rammede grupper.
• Psykologisk debriefing av involverte og 

hjelpere.



Stress
Når oppgaver og forventninger 

overstiger ressurser og 
kompetanse



• Reaksjoner og beslutninger i kritiske 
situasjoner er avhengig av:
– Ressurser som materiell og personell
– Kompetanse både kunnskap og erfaring

• På organisasjonsnivå og medarbeidernivå
– Samøvelser



12.10.4 Viderevarsling i helsevesenet 
over fylkesgrenser
På denne bakgrunn vil kommisjonen anbefale at nødetater 
regelmessig gjennomgår beredskapsplaner og varslingslister for 
å sikre at geografiske grenser ikke hemmer effektiv 
skadebekjempelse og effektive redningsaksjoner.



Tillit
• Tidligere erfaring på grunnlag av tidligere 

interaksjoner.
• Tillegger hverandre egenskaper og vurdere 

hverandre ut fra dimensjoner som 
troverdighet, pålitelighet og evne til å gi 
hverandre belønning.

• Økende tillit innebærer også større vilje til 
risiko.

• Tør be om tilbakemeldinger
• Refleksjonsevne



Reaksjoner som knytter seg til 
rolle og oppgaver skal 
bearbeides innenfor 

organisasjonens struktur og 
ramme



Kollegastøtte / Debriefing
Gruppe og organisasjonsperspektiv

• Stimulere gruppesamhold
• Helhetsforståelse for hendelsen
• Tydeliggjøring av roller, ansvar, 

oppgaver og delegering i situasjonen.



Situasjoner der debriefing er 
hensiktsmessig

• Selvmord hos kollega
• Langvarig redningsaksjon med 

mislykket resultat
• Hendelser med høy medieinteresse
• Hendelser som innebærer sterk 

følelsesmessig belastning



Oppfølgingsprinsipper

• Normaliser reaksjoner.
• Forberede rådgivning.
• Unngå belastning.
• Mobilisere gruppestøtte.
• Vær oppgavefokusert.
• Rehabilitering både på individuelt 

og profesjonelt nivå.



Gode strukturer gir 
forutsigbarhet og 

trygghet både for de 
berørte og for 

redningsaktørene.


