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1 SENTRAL KRISELEDELSE 

1.1 Målsetting  

Sentral kriseledelse skal håndtere krisen på et strategisk nivå og skal ikke delta i operativ 

håndtering. Beredskapsplanen skal være et verktøy under kriser og uønskede hendelser slik at 

tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller begrenses. 

Krisehåndteringen i Ørland kommune bygger på de nasjonale beredskapsprinsippene ansvar, 

likhet, nærhet og samvirke (se Policy for begrepsforklaring). 

1.2 Organisering av sentral kriseledelse 

Ved hendelser, kriser og katastrofer beslutter kommunedirektør, ordfører og kommunalsjefene 

(sentral kriseledelse) beredskapsnivå – og om det skal settes rød beredskap (se Policy for 

begrepsforklaring). 

Sentral kriseledelse oppretter/mobiliserer operasjonsrommet (OPS), kriseledelsens stab og 

støtteapparat etter type hendelse og omfang.  

Lokal kriseledelse arbeider samtidig med håndtering av krisen innenfor sitt område. Tett dialog 

mellom lokal og sentral kriseledelse skal sikre samordning og koordinering av ressurser og 

informasjon.  

Operasjonsrommet er navet i håndtering av krisen, og all rapportering går via 

operasjonsleder. 

Tabell -1 Oversikt over sentralt og lokalt kriseledelsesnivå med ledelse, operasjonsrom, stab og 
støtteapparat. Hovedkommunikasjonslinjen går via Operasjonsrommet som er operativt 24/7 under 
en krise. 
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1.3 Ressurser  

Ved behov for bistand fra støttegrupper, personell med spesialkompetanse (rådgivning, 

supplering av kompetanse) evt. konkret bistand til håndtering, utløses dette via operasjonsleder. 

Meld inn behov til operasjonsrom/operasjonsleder. 

1.3.1 Interne ressurser  

Kommunalsjefene har oversikt over enhetsledere og ressurser innenfor hver sine ansvarsområder. 

En liste over de mest sentrale foreligger i vedlegg B. 

Støtteapparat som er etablert: 

- Kommunikasjon og informasjon – se kapittel 3 og vedlegg D for Plan for 

krisekommunikasjon 

- Tekniske tjenester/ressurser – se Beredskapsplan for drift 

- Befolkningsvarsling og evakuering – se kapittel 6 og vedlegg C 

- Psykososialt kriseteam – se kapittel 4 og Plan for psykososial omsorg 

- Rapportering og planarbeid – settes sammen ved behov og bistår kriseledelsen med å 

samle inn informasjon, utrede konsekvens ved mulig eskalering og utarbeide 

beslutningsgrunnlag. Bistår også med å utarbeide nødvendige rapporter til myndigheter 

ved behov. 

1.3.2 Eksterne ressurser  

En oversikt over de mest sentrale eksterne ressurser og samarbeidsaktører foreligger i vedlegg 

B. 

Oversikt over fagspesifikke ressurser og samarbeidspartnere foreligger i fagplanene. 

1.4 Stedfortredere og rullering av personell 

Alle kommunale ansatte med nøkkelrolle i krisehåndteringen skal settes opp med minimum en 

stedfortreder. Sentral kriseledelse, operasjonsrom og kriseledelsens stab bør ha minimum to 

stedfortredere.   

Dersom det er grunn til å tro at krisen vil vare utover 12 timer, utarbeides en rulleringsplan. HR-

ansvarlig er ansvarlig for at rulleringsplan utarbeides og iverksettes.  

Stedfortredere varsles/mobiliseres snarest. Det legges opp til en løpende rullering slik at ikke 

hele sentral kriseledelse skiftes ut samtidig. Stedfortrederne møter ca 30 minutters før vaktskiftet 

for å sikre overlapping/brief.   

Robust stedfortrederordning er nødvendig for å sikre at kommunal beredskap er operativ uansett tid 

på året og døgnet, samt for å kunne rullere på personell ved langvarige kriser.  
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2 VARSLING OG MOBILISERING 

Flytskjema for varsling og mobilisering ved kriser og beredskapssituasjoner: 

Enhetsleder 

Enhetens 
kriseledelse

Ansatte ved enheten

Kommunal enhet

Rådmann

Kommunaldirektør

Operasjonsleder

Kommunens sentrale 
kriseledelse

Ansatte i kommunen

Informasjon
Førstelinjen

Støtteapparat

Berørte enheter 

Fylkesmannens
beredskapsavdeling

Politi
Lokal redningssentral 

(LRS)

Andre samarbeidende 
instanser

Akutt - Ring nødetater direkte
110 – Brann
112 – Politi
113 – Medisinsk nødtelefon

Ordfører

Operasjonsrommets 
medlemmer
Kriseledelsens stab
Øvrige medlemmer

Den som oppdager 
hendelsen

Lensmann

 

2.1 Beredskapsrom 

Kriseledelsen disponerer ett primært beredskapsrom/operasjonsrom. I tillegg skal Sentral 

kriseledelse og krisestabens disponere hvert sitt rom i nærheten. IKT-ansvarlig er ansvarlig for at 

rommene er utstyrt ihht. liste over krav til utstyr og tilrettelegging i vedlegg A. 

 PRIMÆRE BEREDSKAPSROM ALTERNATIVE BEREDSKAPSROM 

Operasjonsrom  På Næringens hus 

Sted: Møterom Bruholmen 

Tlf: 72523557 -72515517 

Alternativ lokasjon 

Sted: TBD 

Tlf: 

Sentral 

kriseledelse 

På Næringens hus 

Sted: Møterom  

Tlf: TBD 

Alternativ lokasjon 

Sted: TBD 

Tlf: 

Krisestab Sted: TBD 

Tlf: 

Sted: TBD 

Tlf: 



 

 6 

 

2.2 Varslingsliste 

SENTRAL KRISELEDELSE – møter alltid, trer sammen på førstemøte og statusmøter  

OBS: Kommunalsjefene fungerer som stedfortredere for rådmannen 

 

Stilling Navn Tlf. mobil Stedfortreder 

Kommunedirektør – 

Beredskapsleder 

Emil Raaen 91760241 Assisterende 

kommunedirektør 

Ansikt utad – Ordfører Tom Myrvold 48867329 Varaordfører 

Assisterende kommunedirektør Marit Ervik 91644108 Utpekt kommunalsjef 

Kommunalsjef 

samfunnsutvikling og tekniske 

tjenester 

Thomas Engen 92644492 1.  

 

Kommunalsjef helse og familie Marit Ervik 91644108 1. Liz Raaken 

Kommunalsjef oppvekst og 

utdanning  

Annie Magdele 

Presthus Johansen 

93450296 1.Kjetil By Rise 

2 Anne M Risvik 

Kommunalsjef for 

organisasjon og utvikling 

Arild Risvik 91836350 1. Per E Lyngstad 

Loggfører Britt Brevik 92856648 1.Kirsten Aune 

OPERASJONSROM 

Operasjonsleder Tore Sem 95227013 1. Torkild Østrått 

2. Arne M Solli 

Senior 1 –  

Ansvarlig tekniske 

tjenester/ressurser 

Nils Braa 91103199 1. P R Dragsæth 

2. Ole Sørgaard 

Senior 2 –  

Ansvarlig for etterretning/div. 

Lars Valdor 41552116 1. Arne Nordgård 

2. Svein E Morseth 

Loggfører Solveig Melum 97093051 1. Anne M Standahl 

 

KRISELEDELSENS STAB 

Kommunikasjons-ansvarlig Arild Risvik 91836350 1. Arnhild Hellem 
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HR-ansvarlig (personell) Per E Lyngstad 92409608 1.Gunn Karin Olsen 

 

Leder psykososialt kriseteam Karin Størseth 97084446 1.Toril Røstad 

 

IKT-ansvarlig Grete Jøssund  1.Geir Tillereggen 

Liaisoner 

Støtteapparat -

Kommunikasjon og 

informasjon 

Se Vedlegg D – 

Plan for 

krisekommunikasjon 

  

Støtteapparat – 

Tekniske tjenester 

Beredskapsvakt 

Drift 

  

Støtteapparat -

Befolkningsvarsling og 

evakuering 

Se Vedlegg C – 

Plan for 

befolkingsvarsling 

og evakuering 

  

Støtteapparat-Psykososialt 

kriseteam 

Se Plan for 

psykososial omsorg 

  



 

 8 

3 HÅNDTERING AV KRISER 

Arbeidet i kriseledelsen skal være forankret i en proaktiv tilnærming til ledelse.  

Kriseledelsens fokus skal være å etablere et situasjonsbilde basert på fakta om hendelsen, 

potensial for utvikling/mulig eskalering og identifisere og gjennomføre tiltak som kan styre 

utviklingen i ønsket retning.  

3.1 Hovedoppgaver 

 

Rollebaserte tiltakskort foreligger i vedlegg A.  

3.1.1 Sentral kriseledelse 

Primæroppgaver i ved hendelse: Beslutte beredskapsnivå, foreta initiell varsling og kalle inn 

operasjonsleder, kommunikasjonsansvarlig og evt. leder for psykososialt kriseteam til førstemøte. 

1. Avklare ansvarsforholdet til politi. (polititjenestemann kan inngå som liaison i kommunens 

kriseledelse, og innsatsleder politi og LRS kommuniserer med operasjonsleder i 

kommunen). 

2. Etablere situasjonsbilde på strategisk nivå – sette fokus. 

3. Raskt beslutte- og iverksette nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og 

psykososial omsorg. 

4. Utarbeide strategi for krisehåndteringen. 

5. Iverksette informasjonstiltak internt og eksternt. 

6. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner ved behov. 

7. Varsle Statsforvalteren om at beredskap er iverksatt. 

 

Tabell -2 Hovedoppgavene til sentral kriseledelse, stab og støttefunksjoner  

ROLLE HOVEDOPPGAVER 

SENTRAL KRISELEDELSE – møter alltid, trer sammen på førstemøte og statusmøter 

Kommunedirektør 

(beredskapsleder) 
- Lede sentral kriseledelse. 

- Holde kontakt med samvirkeaktører på strategisk nivå. 

Ordfører - Uttale seg på vegne av kommunen. Fokus i budskapet avklares 

med sentral kriseledelse og kommunikasjonsansvarlig. 

Kommunalsjef 

samfunnsutvikling og 

teknikk 

- Lede kommunal krisehåndtering sammen med ledergruppen. 

- Særlig ansvar for konsekvenser samt iverksetting av planverk 

og ressurser innen egen sektor (bygg, drift, vann, brann, 

oljevern, havner, landbruk) 

Kommunalsjef helse og 

familie 
- Lede kommunal krisehåndtering sammen med ledergruppen. 

- Særlig ansvar for konsekvenser samt iverksetting av planverk 

og ressurser innen egen sektor (helsetjenester, psykososial 

omsorg) 

Kommunalsjef oppvekst 

og utdanning 
- Lede kommunal krisehåndtering sammen med ledergruppen. 

- Særlig ansvar for konsekvenser samt iverksetting av planverk 

og ressurser innen egen sektor (barnehager og skoler) 

Loggfører - Fører logg i CIM; situasjonsbilde, beslutninger, gjennomførte 

tiltak, utvikling  



 

 9 

–Sentral kriseledelse - Sammenstille logg som grunnlag for rapport til myndigheter og 

evaluering i etterkant 

OPERASJONSROM – operativt 24/7 

Operasjonsleder - Lede og drifte operasjonsrommet 

- Jevnlig presentere oppdatert situasjonsbilde for sentral 

kriseledelse (statusmøter) og iverksette tiltak besluttet av sentral 

kriseledelse. 

- Koordinere stabsmedlemmenes og andre ressursers (eks. 

liaisoner) innsats. 

- Holde løpende kontakt med innsatsleder politi/LRS. 

- Lede/koordinere kommunens bistand til politi/LRS og 

nødetater. 

- Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og 

utnytte alle tilgjengelige ressurser i kommunen og omgivelsene. 

- Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt 

eksterne) etter behov. 

- Holde løpende kontakt med Statsforvalterens 

beredskapsavdeling. 

Senior 1 – Ansvarlig for 

tekniske 

tjenester/ressurser 

- Ha oversikt over tilgjengelig utstyr og tekniske tjenester som 

kreves for kommunal håndtering av krisen. 

- Ansvarlig for logistikk, å fremskaffe transport, forpleining, ved 

behov for evakuering. 

Senior 2 ansvarlig for 

etterretning/diverse 
- Innhente informasjon fra skadested, berørte enheter, 

evakuertesenter, pårørendesenter osv 

Loggfører-OPS - Fører logg i CIM; situasjonsbilde, beslutninger, gjennomførte 

tiltak, utvikling  

- Sammenstille logg som grunnlag for rapport til myndigheter og 

evaluering i etterkant 

KRISESTAB – tiltrer ved behov 

Kommunikasjonsansvarlig - Fremskaffe oppdatert informasjon fra media til kriseledelsen 

- Medieovervåkning, inklusiv sosiale medier 

- Mottak av mediehenvendelser 

- Utforming av kommunikasjonsstrategi sammen med 

kriseledelsen 

- Kartlegge interessenter, valg av tilpasset budskap og 

hensiktsmessige kanaler 

- Utarbeide fokus, budskap samt briefe ordfører før kontakt med 

media 

HR-ansvarlig (personell) - Ha oversikt over antall skadde og berørte og hvilken 

oppfølging disse får synliggjøre særskilte behov.  

- Ha oversikt over personell som inngår/kan inngå i 

krisehåndteringen. 

- Ansvarlig for plan og gjennomføring av rullering. 

Leder psykososialt 

kriseteam 
- Kalle inn psykososialt kriseteam. 
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- Avklare behov for tiltak sammen med psykososialt kriseteamet 

(mottaks-, evakuerte- og pårørendesenter, helsetjenester, 

oppfølging). 

- Lede og koordinere ressurser innen psykososial omsorg. 

- Rapportere og gi faglig bistand til sentral kriseledelse. 

IKT/teknisk ansvarlig - Teknisk bistand til kriseledelsen, operasjonsrom og 

kriseledelsens stab. 

Liaison/eksterne som 

tiltrer kommunens 

kriseledelse 

- Være bindeledd mellom kommunen og ekstern aktør. 

- Fremlegge oversikt over behov for bistand, og bistand som kan 

tilbys. 

- Fremskaffe situasjonsbilde fra egen virksomhet/eget område. 

Liaison/utsendt til 

eksterne aktører 
- Sentral kriseledelses representant på skadested, hos politi, LRS 

evt andre aktørers kriseledelse. Har tett dialog med sentral 

kriseledelse. 

 

3.2 Fagspesifikke beredskapsplaner 

Kriseledelsen kan ved behov utløse fagspesifikke beredskapsplaner. Dette gjøres i dag gjennom 

kommunalsjef for aktuelt område. Følgende fagplaner kan være aktuelle: 

- Plan for psykososial omsorg 

- Smittevernplan 

- Infeksjonsforebyggende plan  

- Pandemiplan  

- Helse- og sosial beredskapsplan 

- Bortfall av vannforsyning 

- Knapphet på strøm 

- Evakueringsplan for Ørland helsesenter med tillegg 
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4 PLAN FOR KRISEKOMMUNIKASJON 

Ørland kommune har etablert en plan for raskt å innhente informasjon og å kommunisere med 

berørte og andre interessenter under og etter en krise.  

4.1 Mål med krisekommunikasjonen 

- Sikre profesjonelt og effektivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid under krisen. 

- Formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte. 

- Varsle berørte ved behov for evakuering. 

- Bidra til å trygge berørte og andre interessenter, og å begrense hendelsens 

skadevirkninger. 

- Bidra til arbeidsro slik at selve krisen kan løses best mulig. 

4.2 Informasjons- og kommunikasjonsprinisipper 

Kommunens informasjonsberedskap og krisekommunikasjon opererer etter statens 

kommunikasjonspolitikk 1: 

Åpenhet 

I sin kommunikasjon med innbyggeren skal kommunen være åpen, tydelig og tilgjengelig. 

Medvirkning 

Kommunen skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og 

tjenester. 

Nå alle 

Kommunen skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte. 

Aktiv 

Kommunen skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter. 

Helhet 

Kommunal kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet. 

 

Hva kan sies? 

Kommunikasjon om årsak, hendelsesforløp, skadde og døde er primært politiets oppgave. Ved 

tvil om hva som kan sies – kontakt politiet. 

- Gi videre kun informasjon som er bekreftet og frigitt av politiet 

- Fortell sannheten 

- Vis åpenhet 

- Vis medfølelse og ansvar 

- Unngå omgåelse og unnskyldninger 

- Ikke diskuter skyldspørsmål 

- Vær forsiktig med å kommentere hendelser som kan bli etterforsket som straffbare 

handlinger 

- Vær tydelig på hvem som skal uttale seg og hvem som gir bakgrunnsinformasjon  

- Kommuniser mest mulig direkte med ulike aktører (berørte, ansatte, myndigheter) 

Prioriter fokus i kommunikasjon i denne rekkefølgen: 

1. Mennesker (berørte, pårørende) 

2. Miljø/dyr 

3. Materielle verdier 

4. Omdømme 

 
1 Plan for krisekommunikasjon er bygget på følgende veiledninger fra DSB; Veileder krisekommunikasjon, 
2016 og Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2014. 



 

 12 

Tabell - 3 Hjelpemidler tilknyttet krisekommunikasjonsplanen foreligger som Vedlegg D, se tabellen 

under for oversikt over innhold. 

KAPITTEL I 

VEDLEGG D 

HOVEDOVERSKRIFT INNHOLD 

1 Kommunikasjonsstrategi - tabell med hvilke 

kommunikasjonsoppgaver som må 

gjøres når 

2 Kontaktlister - interne og eksterne kontakter 

- ekstra ressurser  

- media 

- samarbeidspartnere 

3 Tiltakskort/ oppgavebaserte 

sjekklister 

 

- betjene servicetorg/telefon  

- mediemottak 

- medieovervåking 

- tekstproduksjon (mediesvar,  

- arrangere pressemøte 

- mottak av presse/ etablere 

pressesenter 

4 Bakgrunnsinformasjon - faktaark om kommunen 

- statistikk 

- organisasjonskart 

- bilder, kart etc. 

5 Tekniske beskrivelser - webpublisering 

- sosiale medier 

- utstyr i krisestabsrommet 

- sky-lagring (Dropbox etc.) 

- SMS-system 

- CIM 

6 Maler - medieovervåkning 

- pressemelding 

- talemelding til kommunens sentralbord 

- skriftlig 1.melding (web, Facebook, 

Twitter) 

- logger 

6 Utstyrsbagger - pressemøte 

- reise til skadested, evakuerte- eller 

pårørendesenter 
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4.3 Rolle- og oppgavefordeling i krisekommunikasjon 

4.3.1 Sentral kriseledelse 

Ved hendelser som ledes av sentral kriseledelse er ordfører ansvarlig for kommunikasjon utad 

(medieuttalelser, pressemøter, intervju, møte berørte osv). Ansvaret håndheves i samarbeid med 

sentral kriseledelse og kommunikasjonsansvarlig. 

4.3.2 Enhetens kriseledelse 

Ved hendelser som kun utløser lokal beredskap er enhetsleder ansvarlig for informasjon og 

kommunikasjon. Enhetsleder kan også få delegert dette ansvaret selv om sentral kriseledelse er 

iverksatt, dersom dette er mest hensiktsmessig. Krisekommunikasjon utøves i samråd med sentral 

kriseledelse. 

 

Tabell- 4 Oversikt over hovedoppgaver i informasjons- og kommunikasjonsberedskapen 

ROLLE HOVEDOPPGAVER 

Ordfører - Uttale seg på vegne av kommunen. Fokus i budskapet avklares 

med sentral kriseledelse og kommunikasjonsansvarlig. 

Sentral kriseledelse - Beslutte fokus for informasjonsstrategien 

- Beslutte informasjonstiltak internt og eksternt. 

- Kommunisere med samvirkeaktører, på strategisk nivå. 

Enhetens kriseledelse - Informerer sin kommunalsjef og kommunikasjonsansvarlig i 

kommunen. De avgjøre i felleskap om kommunens 

kommunikasjonsansvarlige skal bistå og om det er behov for å 

øke bemanningen på servicetorget. 

- Fremskaffe oppdatert informasjon til kriseledelsen 

Kommunikasjonsansvarlig - Fremskaffe oppdatert informasjon til kriseledelsen 

- Utforming av kommunikasjonsstrategi sammen med 

kriseledelsen 

- Utarbeide fokus, budskap samt briefe ordfører før møter med 

media 

- Sammenstille situasjonsbilder fra sine kommunikasjonsressurser 

og krisestab 

Kommunikasjonsressurs 

(2 personer) 

- Medieovervåkning, inklusiv sosiale medier 

- Mottak av mediehenvendelser 

- Innhente faktagrunnlag om hendelsen og mulig utvikling 

- Kartlegge interessenter, valg av tilpasset budskap og 

hensiktsmessige kanaler 

- Tekstproduksjon (tekst til internett, intranett, sosiale medier, 

oppdaterte mediesvar, pressemeldinger, faktaark) 

- Utarbeide kortfattet tekst med klarert informasjon til 

servicetorg (telefon og skranke) 

Servicetorg - Mottak av henvendelser 
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 - Henvise interessenter til oppdatert informasjon på politiets, evt 

kommunens nettsider. 

- Henvise berørte til politiets pårørendetelefon og evakuerte- og 

pårørende senter (dersom opprettet) 

- Henvise media til kommunens mediekontakt, evt til pressesenter 

(dersom opprettet) 

Leder for psykososialt 

kriseteam 
- Koordinere og formidle informasjon mellom sentral 

kriseledelses, psykososialt kriseteams aktiviteter og de berørte. 

- Ved behov/ønske fra politiet eller kriseledelsen kan 

psykososialt kriseteams fagmedlemmer få delegert oppgaven 

med å uttale seg til media og publikum, eks. prest, lege, 

psykolog. 

Linjeleder - Formidle klarert informasjon fra sentral kriseledelse til egne 

ansatte  

- Henvise til intranett og politiets nettside 
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5 PLAN FOR BEFOLKNINGSVARSLING OG EVAKUERING 

Evakuering av lokalbefolkningen besluttes og iverksettes av politiet/LRS. 

Kommunen har hovedansvar for etablering og drift av evakuerte- og pårørendesenter og 

eventuell innkvartering. 

Følgende hendelser identifisert i ROS-analysen kan utløse behov for befolkningsvarsling og 

evakuering: 

- Natur- og ekstremværhendelser (stormflo, lyngbrann, inklusiv bortfall av kritisk 

infrastruktur) 

- Storulykke (trafikk, fly, båt, bygningskollaps) 

- Omfattende forurensing (miljø, vann, mat) 

- Storbrann 

- Ondsinnet handling/terror/gisseltaking  

- Forhøyet trusselnivå ved flybasen 

5.1 Kommunens hovedoppgaver i evakueringsarbeidet 

 

1. Utpekes/foreslås mottaks-/evakuertesenter og informasjon om innkvartering, innenfor og 

eventuelt utenfor kommunen.  

2. Utpeke/foreslå samlingssted for pårørende.  

3. Avklare med politi om kommunens oppgaver i befolkningsvarslingen. 

Tilby kommunal bistand til politi med evakueringsansvarlig og evakueringsmannskap (se 

tiltakskort i vedlegg C). 

4. Avklare og beskrive personellets oppgaver og roller ved evakuering knyttet til 

transportkapasitet, registreringsoppgaver, loggføring, forpleining, informasjonsoppgaver, 

ivaretakelse av omsorgsfunksjoner (se vedlegg C og Plan for psykososial omsorg). 

5. Gi informasjon om kommunens psykososiale kriseteam, eventuelt innkalling av ekstra ressurser 

som kan utgjøre et slikt støtteapparat for behandling av skadde, personer med psykiske 

problemer og omsorgsbehov. 

 

Plan for befolkningsvarsling, evakuering og forpleining foreligger i Vedlegg C. 
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6 PSYKOSOSIAL OMSORG I KRISER OG KATASTROFER  

Ørland kommune har etablert et eget psykososialt kriseteam, jf Lov om helsemessig og sosial 

beredskap. Planen for psykososial omsorg er utarbeidet etter nasjonal veileder2 om anbefalte 

tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.  

6.1 Mål med psykososial omsorg 

Psykososialt kriseteam skal etablere kontakt, gi en oversikt over personer som kan bistå og å 

sette i gang hjelpetiltak etter behov.  

Psykososialt kriseteam gir hjelp og støtte, oppretter (evt. skaffer oversikt over mulige) 

støtteordninger til mennesker som opplever å være i en krisesituasjon. Psykososialt kriseteam 

samarbeider med og bistår annet hjelpepersonell. 

6.2 Varsling og mobilisering 

Melding om utkalling kommer fra ulike instanser som AMK, legevakt, politiets operasjonssentral, 

prest, lege, pårørende, arbeidsgiver, sykehuset eller andre. Sentral kriseledelse beslutter 

iverksetting av Plan for psykosial omsorg i samråd med leder for psykososialt kriseteam. 

Leder for psykososialt kriseteam mobiliserer deler eller hele sitt team etter behov. 

Gruppen møtes hvis behov, og medlemmene iverksetter tiltak alene eller sammen. Gruppens 

medlemmer informerer hverandre og fordeler oppgaver. Arbeidet følges opp, og medlemmene 

veileder og støtter hverandre underveis. 

Figuren på neste side gir en oversikt over politiets tiltak for ivaretakelse av involverte og 

pårørende. Kommunen har primært et ansvar for å drifte og ivareta berørte på evakuerte- og 

pårørendesenter (se bokser merket i blått). 

 
2 Helsedirektoratet; Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, 2016 
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7 NORMALISERING 

Normalisering besluttes av sentral kriseledelse i samråd med politi, evt. andre 

samarbeidsaktører. Melding om overgang til normal drift følger samme vei som varsel om krise. 

Sentral kriseledelse, stab og sentral ressurser samles for å lage en plan for etterarbeidet.  

Sentral kriseledelse beslutter: 

1. Når krisen er over og at videre normaliseringsarbeid skal ivaretas gjennom kommunens 

vanlige driftsorganisasjon. 

2. Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at 

kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. 

3. Videre oppfølging av berørte i form av psykososiale tiltak avklares med leder for 

psykososialt kriseteam.  

4. Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av innsatspersonell. 

5. Opplegg for og gjennomføring av evaluering med evalueringsrapport 
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