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 Oversikt - analytisk tilnærming 

 Konsekvensreduserende barrierer 

 Eksempel 

 Elementer som inngår i beredskap 

 Hvordan vet man at beredskapen er god nok? 

 Hvem har ansvaret? 

 

 

Innhold 



Trenger vi beredskap? 

Er beredskap en fallitterklæring? 
 

 

 Grad av usikkerhet knyttet til risikobildet 

 Grad av styrbarhet av risiko 

 Sannsynlig at det usannsynlige skjer? 

 Security  



Risikoanalyse, Beredskapsanalyse & 

Barrierer  

Konsekvenser  
Årsaker 

RA BA 

BA 



Konsekvensreduserende barrierer 

For alle faser ved en hendelse: 

1. Oppdage 

2. Varsle 

3. Evakuere 

4. Redde 

5. Bekjempe 

6. Normalisere 

 

 

 

teknologi 

organisasjon menneske 



Eks: Follobanetunnel -barrierer 

Faser for brann: 

1: Type deteksjon? 

2: Nødtelefoner i tunnel? 

3: Ventilere rømningsveier? Avstand mellom 

rømningsveier? Gangbanebredder? Hva er mest 

avgjørende for overlevelse? Rutiner for andre tog? 

4: Kameraovervåking? Ventilasjon? Branntog? Felles 

strategi for Oslo S? 

5: Branntog? Vannsystem? Ventilasjon? Er det godt nok 

å tilfredsstille TSI-krav? Hvilket handlingsrom har vi 

på Oslo S? 

6: se 5…  

 

   

 

 

1. Oppdage 

2. Varsle 

3. Evakuere 

4. Redde 

5. Bekjempe 

6. Normalisere  

 



Prosessen 

Risikoanalyse 

- Velge dimensjonerende scenarier (DFU)  

Beredskapsanalyse 

- Vurdere barrierer mot scenarieutvikling 

Beredskapsplan 

- Hvem gjør hva når? (bruk av barrierer) 

Hva kan gå galt?  

Hvor god vil vi 

være? 



Dimensjonerende hendelser (DFU) – 

hva er det? 

• Resultat fra risikoanalysen 

 

• Hva skal vi dimensjonere etter? 

 

• ”Takler du noe stort og komplekst, så 

takler du også mindre hendelser” 

Valg av DFUer er et viktig grep for at ikke planverket skal 

bli for omfattende. 



Elementer som inngår i beredskap 

  





God nok? Ressursvurdering 

• Hvilke ressurser har vi for å takle denne hendelsen? 

• Hvilke ressurser har våre samarbeidspartnere? 

• Hvor lang tid vil vi bruke på å aktivere disse 

ressursene? 

• Er vi beredt til å styre og koordinere ressursene? 

• Er ressurstilfanget, tidsbruken og ledelsen god nok, 

eller må vi supplere vår beredskap? 



Ansvarsfordeling 

• Hovedprinsipp: Likhetsprinsippet og 

ansvarsprinsippet 

• Ekstremt viktig at du ikke satser på at ”noen”, ”vi”, 

”man” eller ”en” skal komme deg til unnsetning. 

• Tydelige linjer, med forhåndsdefinert mandat 

• Sørg for å ikke stå i noen andres bed…. 



Sentralbordet  Varsler sikkerhetstjenesten 

 Varsler politiet 

 Varsler Akuttmottaket 

 Iverksetter alarmering i henhold til varslingsgrad ved katastrofealarm (gitt av fung. 

katastrofesjef). 

 Varsler foretaksledelsen 

Sikkerhetstjenesten  Sikrer skadestedet 

 Leder og organiserer skadested inntil Brann eller Politi ankommer 

 Bistår med evakuering 

 Klargjør bruk av talevarslingsanlegget 

 Iverksetter tiltak i henhold til egen instruks 

Akuttmottaket  Varsler kirurgisk sekundærvakt (fungerende katastrofesjef) samt anestesi 

sekundærvakt 

 

Prosedyre/handlingsplan/tiltaksplan 



Handlingskort 

Handlingskort for Vakthavende 
personell 
 

Godkjent: 
1/10-00 

Avdeling/enhet Gastrokirurgisk avd. Nr. 1 

   

Oppmøtested Vaktrommet 

Varsling fra Sentralbordet (9, nød: 70021) 

Varslingsoppgaver Varsle internt på avdelingen 

Beredskapsoppgaver  Iverksette avdelingsintern varsling 

 Utnevne innkallingsansvarlig 

 Gjennomgå avdelingen, melde til 
sentralbordet hvor mange pasienter 
avdelingen kan motta. 

 Frigjøre ressurser til mottaksteam 
og operasjonsteam i hht. 
varslingsnivå. 

 



God nok? Øvelse gjør mester! 

• Bedre med oftere enn stort, komplekst og sjeldent! 

• Bygg mental robusthet – øvelse, ikke prøvelse… 

• Viktigste er at navn har ansikter og at forventninger 

er avklart 

• Øv med samarbeidspartnere og nødetater 

• Tenk på at de på toppen stort sett ikke er der når du 

trenger dem (!?!). Tren også de som har 

stedfortrederrollene.  

• Evaluer store og små hendelser 

• Lav terskel for å sette beredskap 

teknologi 

organisasjon menneske 


