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PBS I, kap 9.62; Delledere utpekes ved behov. Eksempel på 
delledere er aksjonsleder, kortesjeleder, objektleder, samt leder for 
sperringer, samleplasser, osv. Utpekes av IL på stedet.
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– Under redningsoppdrag vil ledere fra brann og helse ofte være 

premissleverandører for stedsplassering av ILKO.

– Ledere i ILKO må se og oppfatte den faktiske situasjonen – fortløpende –

også for å vurdere farlighet og risiko. 

– Må raskt kunne gi ordrer, samt evt korrigere allerede iverksatte tiltak da 

situasjonen kan endre seg raskt. 

– Det krever nærhet til det som skjer.

– Fortløpende situasjonsrapporteringer til sentralene/staber skal komme 

fra lederne i ILKO. 

– De som deltar i operasjonen forventer en synlig og tydelig leder med god 

kompetanse – fra hver etat.
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Operativ Uteledelse

Kart over Sjursøya

Togulykke

Sjursøya



Både politi og brannvesen hadde med 
kommandobiler…….





Nasjonal prosedyre for 
nødetatenes samvirke ved ”Pågående 

livstruende vold” (PLIVO)

Fastsatt av 
Helsedirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
2. mars 2015



Fra forordet

En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte 
rask, kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som 
truer liv eller helse.

Prosedyrene er utviklet er utviklet i samarbeid mellom politiet, brann-
og redningstjenesten og helsetjenesten og skal sikre nødvendig 
samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell på tvers av 
politidistrikter, kommuner og helseforetaksgrenser.

Det påhviler den enkelte etatsleder, den lokale virksomhetsleder og det 
enkelte personell et ansvar for å gjøre seg kjent med prosedyrene, 
trene og øve disse i samarbeid med øvrige relevante etater.

Jon A. Lea                             Odd Reidar Humlelgård                 Bjørn Guldvog



• En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en 

eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med 

våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer og 

hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere 

gjerningspersonen(e) for å redde liv. 

• Brann og helse rekvireres for å bistå innenfor 

primæroppgavene; redde liv og være i beredskap for brann og 

identifisering av CBRN/farlige stoffer

Definisjon

Dvs ; alle innsatsmannskaper skal benytte den 
kompetansen de allerede har 

Hva er nytt ; koordinere innsatsen for å være mest 
mulig effektive samtidig i en pågående situasjon.



Mål

Rask identifisering av hendelser hvor det pågår livstruende vold

Gjensidig varsling og informasjonsdeling mellom politi, brann og helse

Etablering av sikker kommunikasjon 

Felles situasjons- og risikoforståelse og forståelse for 
handlingsmønsteret, samt et avklart forhold til egen og andre etaters 
kompetanse, ressurser, ansvar og oppgaver.

Rask nøytralisering av gjerningsperson(er)

Rask evakuering og stabilisering av skadde

Rask etablering av beredskap for branntilløp



Handlingsplikt og lydighetsplikt

Hele prosedyren er gjennomgått med etatenes verneombud, og 
direktørene for DSB, H-dir og POD har godkjent den handlings- og 
lydighetsplikt som er beskrevet.

Nødetatenes samfunnsoppdrag er å redde liv, og publikum forventer 
at vi handler. Det skal legges en forsvarlig plan, og sikkerhet for 
innsatspersonellet skal hele tiden ha stort fokus!



Handlingsplikt og lydighetsplikt

Med handlingsplikt forstås den plikt den enkelte etat, den enkelte 
enhet og det enkelte personell har til å redde liv, avverge eller begrense 
fare eller skade. 

Politiet har særskilt handleplikt når personers liv eller helse er i fare ved 
pågående livstruende vold, 

Med lydighetsplikt forstås her den plikt innsatspersonell er undergitt til 
å følge instrukser eller ordre fra overordnet personell eller annen med 
ordremyndighet.

Hvis naturlig fremrykningsakse 
åpenbart innebærer en uakseptabel 
risiko, må alternativ 
fremrykningsakse benyttes. 



• Direkte og konkret kommunikasjon med 
begreper alle forstår 

• Sambandsdisiplin 
• Felles situasjonsforståelse gjennom jevnlige 

situasjonsrapporter 
• Handlekraft og fremdrift 
• Forståelse for prosedyren og systematikken

Suksesskriterier 
i aksjonsfasen



Sitat Dave Grossman, amerikansk general:

Man stiger ikke opp til nye høyder i en krise! 
- Man synker ned til det nivået man holdt på 
treningene!



Nødmeldesentralene 

Kun politiets operasjonsleder kan iverksette/beordre en 
PLIVO.

Alle sentralene (110, 112 og 113):

Tildele ressurser

Felles TG - BAPS

Loggføre

Varsle - internt og eksternt iht planverk

Hvis 110 og/eller 113 mottar 
nødsamtale som oppfattes som 
PLIVO, skal samtalen settes over 
til politiets operasjonssentral.



Sambandsmeldingen skal inneholde 
ordet ”PLIVO” + klartekst

Hvis mulig: formidle hvilken patrulje 
som er nærmest åstedet

Ordre fra OPS til politipatruljene; ”iverksett tiltak 
umiddelbart”

Ordre fra AMK til eget personell; ”kjør til definert OPM”

Ordre fra 110 til eget personell; ”kjør til definert OPM”

Nødmeldesentralene 



• HOT-zone – Område med størst risiko, dvs. område hvor det pågår 

voldshandlinger og/eller at det anses som sannsynlig at 

gjerningspersonen(e) oppholder seg. I denne sammenheng skal som 

hovedregel kun politi med nødvendig verneutstyr og våpen oppholde seg i 

HOT-zone ved PLIVO-aksjoner. 

• WARM-zone – Område med økt risiko for innsatspersonell, det vil si 

område hvor det ikke pågår voldshandlinger, men som er gjennomsøkt, 

men ikke finsøkt av politiet. Brann- og helsepersonell uten skudd- eller 

stikkbeskyttende verneutstyr kan drive innsats i denne sonen når dette er 

avklart med politiets innsatsledelse. Dette krever politiposter som sikrer 

mellom HOT- og WARM-zone. 

• COLD-zone – Område så langt fra trussel (gjerningspersonen(e)) at ingen 

aktive sikringstiltak er nødvendige. Innsatspersonell skal som hovedregel 

kunne ferdes fritt i denne sonen uten særlige sikrings- eller vernetiltak. 

(MRK: lite trolig at politiet har mulighet for å definere denne sonen i 

akuttfasen).

Soneinndeling 
HOT-, WARM- og COLD-zone er knyttet til risiko. 



VIKTIG!

Hvis politiet ikke har tilstrekkelig med mannskaper til både å søke 
etter gjerningsperson(er) med skytevåpen og samtidig sikre 
innsatspersonellet fra brann og helse, kan ikke WARM zone 
defineres, og brann/helse kan ikke starte sitt arbeid før 
gjerningspersonen(e) er nøytralisert.



PLIVO Tiltakskort 
i tidslinje.

AKSJONSFASEN (1)

POLITIET:
Første patrulje på stedet skal finne beste 
fremrykkingsakse, og deretter gå direkte i innsats
uten å vente på andre enheter. 
Mål; Raskest mulig kontroll på gjerningspersonen(e). 
En leder fra politiet bør være i ”hot zone” 
initialt for å sikre god fremdrift for innsatsstyrken.

BRANN og HELSE:
Kjøre til definert oppmarsjområde, (OPM) og være 
klar med utstyr og personell. Mentale forberedelser.

Oppmarsjområde (OPM) – PLIVO-prosedyren 
innfører forkortelsen OPM, som er 
oppmarsjområdet for brann og helse – utpekt av 
politiets operasjonssentral i samarbeid med 
innsatsleder. I OPM skal innsatspersonellet være i 
høyeste beredskap og klare til å gå i umiddelbar 
innsats på kommando fra egen leder. 

Venteplass for hjelpestyrker (STY) – Et definert område 
hvor bistandsressurser skal oppholde seg i påvente av 
nærmere ordre.

Forts.
Hvis POLITIET ikke har ankommet:
1. 
Hvis skytevåpen benyttes av gjerningspersonen(e) skal brann 
og helse kjøre til definert oppmarsjområde, (OPM) og 
klargjøre utstyr og personell. 
Mentale forberedelser.
2. 
Hvis kniv eller annet dødelig stikk/hugg/slagvåpen benyttes av 
gjerningspersonen(e) skal brann og helse selv vurdere om 
tiltak kan iverksettes mot gjerningspersonen(e) før politiets 
ankomst. F.eks ved at brann holder gjerningspersonen i 
sjakk med trykksatt slange, brannslukningsapparat 
eller lignende.

Politiets operasjonsleder skal ha overordnet
ledelse, samt være rådgiver for brann og helse. (Evt IL)

Politiet skal ikke avslå/nekte brann og/eller helse å 
iverksette tiltak mot gjerningspersonen(e) hvis de selv vurderer 
at de kan iverksette livreddende innstats. 





Aksjonsfasen - initialt

HOT ZONE



Aksjonsfasen - initialt

HOT ZONE



Aksjonsfasen - initialt

HOT ZONE + WARM ZONE









PLIVO på område 
uten solid dekning.

Ledere fra brann og helse i 
samme båt som IL?



U-05 B langt fremme. 
Kommunisere tett med U-05 ift 
fremdrift og soneinndeling.

Ved helikopter til disp: brukes til 
forflytning av innsatspersonell eller til 

Politibåt til forflytning av innsatspersonell samt til  
observasjon rundt øya – både ift folk i vannet og 
personer som kan utgjøre en trussel.

PLIVO på område 
uten solid dekning.



Etatsvise evalueringer før felles gjennomgang




