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8.14 Samvirke mellom nødetatene 
•  Det er et mål for regjeringen å videreutvikle 

samvirket mellom nødetatene (politi, helse og brann- 
og redningsetaten). De frivillige har også en sentral 
rolle. Planer, lover og regler og teknologiske 
løsninger legger rammene for godt samvirke. Alle 
nødetatene må trene både på egen rolle og på 
samarbeid. God rolleforståelse og felles øvelser er 
sentralt for at samvirket kan foregå effektivt og bidra 
til å begrense tap og lidelse. 



Øvelse Tyr 2012 

Rolleavklaring mellom 
innsatsledelse, OPS og stab. 
Hvem gjør hva og ikke minst 

hvem har ledelsen 
(retningslinjer/rutiner for 

kommandoforhold) (PHS) 

Når brann og helse skal bistå 
politiet i usikre områder, er det 

påkrevd at kommandolinjene er 
klare og at kontakten mellom 
nødetatene i innsatsområdet 
etableres snarest for å ivareta 

mannskapenes sikkerhet 
(DSB) 

Foto: PHS 



Øvelse Tyr 2013 
Mer tydelig 

overføring av 
innsatsledelse 

mellom Fagledere 
brann og fra 

Fagleder brann til 
innsatsleder politi 

(DSB) 

De ulike aktørene på skadestedet bør ha 
felles gjennomgang av ulike styrende 

dokumenter om organisering og drift av 
skadested/samleplass/mottakssenter 

(Helsedirektoratet) 

Foto: PHS 



Samvirke  
BAPS 

Foto: DNK Foto: Jon Erik Myhr Andersen 
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Behovet for å se på 
beredskap i en helhet 



Ledelse 

Foto:DSB Foto: Jon Erik Myhr Andersen Foto: Jon Erik Myhr Andersen 



Påstand I: Dagens øvingsmetodikk/
erfaringslæring 

Planlegge Gjennomføre 
Evaluere 
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Neste 
øvelse/ 
hendelse 



Påstand II: 
•  Vi har for stor tro på 

læringseffekt fra enkeltøvelser 
og enkelthendelser 

•  Nødetatene lærer, men lite 
systematisk 

•  Læring etter øvelser fester seg 
primært hos person og ikke 
organisasjon 
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Overordnet målsetning 
–  å behandle de systemmessige 

forutsetningene som legger til rette for 
samfunnets ønskede beredskaps- og 
håndteringsnivå 



Bakgrunn 

•  Få frem læringsmomentene –  ruste oss for fremtidens oppgaver 
–  Det vi vet skjer -  det vi enda ikke har sett konsekvensene av  
–  Hva er ikke klart nok og hva må vi gjøre annerledes  ? 

•  Brannstudien beskriver behovet for evaluering og læring 

•  Målsettingen er å øke håndteringsevnen  
–  En balansegang – de som gjør sitt ytterste kan føle evaluering som 

krenkende 
–  Brann- og redningsvesenet er i svært liten grad evaluert 

systematisk tidligere 



Målet er å lære, ikke å fordele skyld 

 ”DSB ønsker ikke å ta 
fra noen honnør for de 
mange timer og den 

innsatsen som ble lagt 
ned i håndteringen av 

disse hendelsene.” 



Valdresekspressen 
•  Forenklet teknisk system for trippelvarsling 

•  Tilrettelegging for informasjonsdeling etter trippelvarsling 

•  Utbedre kjente svakheter i kommunikasjonsforhold 

•  Øvelse for å takle dårlige kommunikasjonsforhold 

•  Sikre bedre kvalitet og etterrettelighet i kildemateriale 

•  Fellesarenaer for styrking av samhandling og samvirke 

•  Kompenserende tiltak for å styrke reell bemanning 

•  Aktørenes egne tiltak (AMK og UDI) 

•  Avtale mellom etatene om forpliktende deltagelse og bidrag 
ifm evalueringsarbeid 



Gudvangatunnelen 

•  Planverk må være koordinert og øvet 
•  Økt kunnskap for å sikre optimale forhold for 

selvredning 
•  Etablering av regionale kompetansemiljøer for 

brannsikring i tunnel 
•  Planlegge for kjente sambandsutfordringer 
•  Raskere utkalling av større ressurser 
•  Viktigheten av å ivareta strategisk ledelse 



Lærdal, Flatanger og Frøya 
•  ROS-analyser og beredskapsplaner må følges opp 
•  Klargjøring av samvirke mellom aktører 
•  Tydelige krav til regionalisert ledelse av store/komplekse 

hendelser 
•  Bedre utnyttelse av 110-sentralen under hendelser 
•  Økt fokus på Enhetlig ledelsessystem 
•  Utrede behovet for lederstøtteordning for alle typer hendelser 
•  Gjennomgå skogbrannhelikopterbedskapen 



Derfor og til slutt 
•  Læringspunkter må følges opp lokalt, regionalt og nasjonalt 

–  Store og komplekse hendelser må ledes i et regionalt konsept 
–  Klargjøre roller, ansvar og samvirke mellom de sentrale aktørene 
–  Sikre god bruk av ressurser – på tvers av kommunene (regionalt) 
–  Revidere veiledninger (blant annet  ELS) 
–  Gjennomgå skogbrannhelikopterberedskapen og lederstøtte 
 

•  Evalueringene underbygger analyser og utredninger 
–  Politianalysen, Brannstudien og Nødmeldingsprosjektet i Drammen 
 

•  Finne gode arenaer for å gjøre en jobb sammen – Nasjonalt 
øvelses- og evalueringsforum? 

 



 
Takk for oppmerksomheten J 

Foto: Denny Omdal 


