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Historikk
• Ett av flere oppfølgingstiltak etter 22/7

• Formalisert samarbeid Helsedir, POD og DSB juni 2012

• Utvikling av prosedyre, undervisningsprogram, implementering og 
oppfølging

• Prosjektet leverte på tid

• 1.juni 2016 har over 20 000 innsatspersonell vært innom PLIVO 

• Årlige øvelser er satt i system
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Gjennomføring	av	PLIVO-opplæringen
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Evaluering



Erfaringer
• For første gang i historien har nødetatene samarbeidet om utvikling, 

implementering og vedlikehold i et stort samhandlingsprosjekt

• Hensiktsmessig måte å implementere på

• Treningene er særdeles godt mottatt på lokalt nivå

• Bedre forståelse av de andres muligheter og begrensninger

• Bedre risikoforståelse

• Økt fokus på innsatsledelse og andre operative funksjoner

• Satt fokus på kommunikasjon i varslings/ utrykningsfasen



Erfaringer
• Synliggjort viktigheten av felles innsatsplan og felles 

situasjonsforståelse

• God kommunikasjon, handlekraft og framdrift fikser det meste

• Mindre stammespråk

• Utfordrende å få tre etater med ulik organisasjonsstruktur og kultur 
til å enes om detaljer

• Noen utfordringer i forhold til organisering/avstander /hvem som 
skal delta

• Økonomi, budsjettkamp!

• Det er ikke PLIVO-øvelse om ikke alle tre etatene deltar.

• Hver for oss er vi gode, sammen er vi fantastiske!



Suksessfaktorene 
• forankringen av mandat i de 3 direktoratene, POD, Helsedir og DSB

• Vedvarende nasjonalt fokus

• dedikerte mennesker fra alle 3 nødetatene i PLIVO arbeidsgruppen 
- en gruppe bestående av ikke altfor mange mennesker med forskjellig 

bakgrunn, med og uten "skoa på"

• fra prosedyre til implementering 
- arbeidsgruppa var med hele veien, fra første pennestrøk i prosedyren til 

implementering "ute i gata"
- Instruktøropplæring nasjonalt, regionalt og lokalt hvor alle nødetatene 

bidro like mye i planlegging, gjennomføring og evaluering
- felles nettkurs i NAKOS i forkant av teori- og øvelsesdag 
- sluttbruker kurs med motiverte og ivrige kollegaer 



Sideeffekter
• Direktoratene har fått mer kjennskap til hverandre

• nødetatene har fått mer forståelse om hverandres arbeid

• mye av handlingsmønsteret ved PLIVO kan overføres til andre oppdrag

• etablert et nettverk som styrker samvirket i hele landet  

• styrket samhandlingen, et felles faglig løft

• Utviklet mer felles språk og enhetlig tilnærming

• PLIVO- øvelsene har gitt god trening i bruk av felles talegruppe BAPS



Sideeffekter
• nettkurs NAKOS-portalen - etablert e-læringsportal som kan brukes 

videre

• Utarbeidet tiltakskort PLIVO for nødsentralene

• Blir kjent med hverandres kapasiteter.

• Hva har de andre etatene i «verktøykassa» .

• Er vi på nikk og fornavn jobber vi også bedre sammen under stress 
og harde utfordringer.



Overføringsverdi
• Mange mener at implementerigen av PLIVO prosedyren har vært en suksess
• Hvorfor kan vi da ikke gjøre dette på flere felt?

• CBRNE
• Redningsoppdrag
• Innsatsledelse
• Ordinære skarpe oppdrag

Oppdragsportefølje som krever samvirke, felles situasjonsforståelse og felles plan og 
der tiden er kritisk

Feks Litteratur:
- Håndbok for nødetatene – Farlige stoffer CBRNE – utgitt av DSB
- Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade,

Helsedirektoratet 
- Veileder – Redningstjeneste og personer med økt selvmordsrisiko – Norsk Folkehjelp
- Nasjonal veileder, søk etter savnet person på land – FORF
- Håndbok i NBC medisin – Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst



VEIEN VIDERE

• nødetatenes årlige øvelser er i gang
nye scenarioer – ”følge med i tiden”

• kommunikasjon mellom regionale og nasjonale instruktører for 
erfaringslæring 

• andre som skal/kan trene PLIVO?
- i akuttfasen er det nødetatene som får varsling, men andre kan også 
trene på sitt nivå

- mange skoler (lærere) har trent 
- kommuner trener kriseledelse
- frivillige kan bli brukt i etterkant av den akutte hendelen, mange 
oppgaver som skal utføres


