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Hendelser



Frontex operasjon Poseidon

• 2015 – 2017 Redningsskøyta Peter Henry Von Koss  reddet over 6000 
mennesker i perioden Juli 2015 – Juli 2017 under operasjon Poseidon 
i Middelhavet
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RS grunnleggende forståelse av debrifing 

«Et samkjørt team, vil ha opparbeidet tillit til hverandre, kjenner hverandre godt og 
vil føle seg trygge på hverandre. Det å føle seg trygg er en forutsetning for en 
psykologisk intervensjon (identifiser, starte håndtering av et problem på et så 
tidlig tidspunkt at problemet reduseres eller forsvinner). En debrifing kan brukes 
målrettet av leder for og ta vare på sine mannskaper. Man kan i en slik debrifing 
både vise interesse og omsorg for hverandre, støtte hverandre, skyldfølelse kan 
korrigeres, og det at man har gjort sitt beste kan fremheves. Videre kan man 
sørge for og få en felles historie fra hendelsen som er til og lære av og som skaper 
samhold fremfor at det blir en vedvarende påkjenning. Det gir også lederen 
anledning til å sjekke ut hvordan alle har det, og eventuelt snakke mere med den 
enkelte senere. «

Ref: Håndbok i Militærpsykiatri (Generalmajor Jon G Reichelt, Sjef for forsvarets Sanitet).
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RS kunnskapsbaserte tilnærming  

Håndbok i Militærpsykiatri
Generalmajor Jon G. Reichelt

Bevissthets trening, skape mental robusthet. 
Unique Mind ESP

Det er stadig mer oppmerksomhet rundt det vi kaller "posttraumatisk vekst". Dette 
handler om at folk som opplever tøffe ting og mestrer situasjonen, faktisk utvikler 
seg og vokser på opplevelsen. Det er også fullt mulig å oppleve både plager og 
positiv utvikling i etterkant av en hendelse.
Psykolog Sverre Sanden



Debrifing Beredskapsvakt HMSK
4

Gjennomføring og oppfølging

1.Beredskapsvakt 
varsles av 
fartøyet(eller HRS)
2.Får status på 
hendelse og 
mannskap
3.Melder inn til 
HMSK
4.Melder inn til 
Stamina Helse, 
beredskap
5.Avtaler oppfølging

1.Hva skjedde?
2.Hva ble gjort?
3.Hvilke valg ble tatt og 
hvorfor?
4.Hvor mye krefter og 
ressurser tok oppdraget?
5.Hva kan læres av 
oppdraget?

6.Viktig:
Taktisk debrifing  med  
politi,helse,brann,330 ,osv.

1.Får 
situasjonsrapport.
2.Oversikt på 
mannskap
3.Samtale med 
mannskap pr 
telefon 
4.Varsler 
mannskapsavdelin
gen, avtaler videre 
oppfølging.
5. Brifer Stamina,

21

Stamina 
1.Stamina følger 
opp mannskapet 
med tilbud om 
samtaler og videre 
oppfølging.
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Forberede fysisk og mentalt



«Alle skal komme hjem 
Helt hjem»


