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Bakgrunn og fokus

Prosedyrer for informasjonsdeling mellom ulike aktører ved tverrsektorielle

hendelser er (til dels): 

• Underspesifiserte 

- Hvilken informasjon bør deles med hvem og når?

- Hvilket format skal benyttes for situasjonsrapportering?

- Hvordan bør kartstøtte utnyttes?

• Ikke internalisert

– Mangelfull opplæring og trening

– Personavhengig

• Utilgjengelige

- Omfattende planverk av pdf-dokumenter 
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Aktiviteter

• Innsamling av prosedyrer og tiltakskort for analyse og kategorisering

- Tilgang og innsyn en utfordring her

• Analyse av øvelser og reelle hendelser

– Skogbrann i Agder i 2019

– INSITU skogbrannøvelse april 2021

– Ekom-utfall i en kommune i Agder

• Studie av erfaring med innføring av live video streaming i

110-sentraler

Steen-Tveit, K., Munkvold, B.E. and Radianti, J. Using Live Video for Communication between Lay

Bystanders and Emergency Dispatchers in Command and Control Centers.
International Journal of Emergency Management.
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INSITU skogbrannøvelse 2021



Overordnet formål: bidra til økt erfaring med hvordan kartbasert situasjonsbilde

kan deles fra innsatsleder til sentrale myndigheter

- Gi en helhetlig oversikt over hvordan de ulike beredskapsaktørene bidrar til 

etablering av felles situasjonsforståelse gjennom bestilling og deling av 

informasjon

- Evaluere hvordan de enkelte aktørene selv opplever deling av situasjonsbilde, 

deres informasjonsbehov og forslag til forbedringer

- Bidra til bedre utnyttelse av tilgjengelig kartverktøy (DSB skogbrannkart) i 

kombinasjon med Nødnett. Gi innspill til videre utvikling av kartfunksjoner og 

symboler.
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Formål med skogbrannøvelsen
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Dag Auby Hagen,
Statsforvalteren i Agder



• På lokalt nivå har nødetatene begrenset tid og ressurser til å proaktivt dele 

informasjon -> oppfordrer derfor øvrige aktører til å be om informasjon

• Leverandører av kritisk infrastruktur (tele, kraft) benytter egne kartløsninger

som ikke kommune eller statsforvalteren har tilgang til via sine systemer

• Situasjonsrapportene delt under øvelsen kommer til ulik tid, på ulike kanaler,

og er mangelfulle mht. forventet utvikling, konsekvenser og tiltak 

• Statsforvalteren og DSB opplever det som krevende å bearbeide

kartinformasjon fra lokalt nivå

• På nasjonalt nivå er Krisestøtteenheten primært interessert i forventet utvikling, 

konsekvenser og videre tiltak 

-> videreformidling av kartinformasjon fra lokalt nivå blir for detaljert
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Noen utfordringer ved informasjonsdeling identifisert i 
evalueringen



Utdrag fra evalueringsrapport 

Regional samordning styrkes ved proaktiv deling av informasjon og at de som skal 

rapportere til Statsforvalteren har en reell mulighet til å skaffe og dele oppdatert 

relevant informasjon. 

I evalueringen pekes det på utfordringene med ulike rapporteringsmaler og -hjul, 

manglende/varierende kvalitet på rapportene og ikke bearbeidet kartgrunnlag 

tilpasset mottaker. 

Rapportene kommer til ulik tid, og eksempelvis har man ikke fått inn rapporter 

innen møtet i Fylkesberedskapsrådet (FBR) skulle avholdes:

«Når infoen først blir presentert i FBR, blir man reaktiv. Situasjonsbildet bør være 

klart og kjent, og kun justeres i FBR. Da vil man kunne være proaktiv, og man 

(diskuterer og) beslutter, og ikke informerer og diskuterer. For å bøte på dette bør 

det raskt etableres et rapporteringshjul med standardiserte rapporteringsmaler 

som sendes i en kjent rapp-arkitektur som også gjenspeiles i sambands-

arkitekturen.»
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- Grundig opplæring i bruk av aktuelle støttesystemer bør prioriteres 

- Trenger bedre prosedyrer og maler for situasjonsrapportering

- Behov for ledelsesstøtte/dedikerte roller for informasjonsdeling og oppdatering 

av kart 

- Øvelsen har gitt detaljerte innspill til videreutvikling av

kartstøtte mht. funksjonalitet og brukervennlighet

- Regionalt og nasjonalt nivå etterspør funksjonalitet for

enkelt å kunne bearbeide situasjonskart

- Integrasjon av eksisterende og nye støttesystemer

bør vektlegges i videre arbeid

- Kartstøtte bør utnyttes bedre i evaluering av hendelser og øvelser

- Behov for å øve mer på bruk av Nødnett med fokus på sambandsplaner
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Læringspunkter og anbefalinger fra øvelsen



Arbeidet med redningsplanverk stopper ikke når planen er lagt og 

matet inn i beslutningsstøttesystemene man har. Det er 

grunnleggende viktig å arbeide med å operasjonalisere planverket i 

tiltak som gjennomføres i den daglige tjenesten, å drive opplæring 

og ikke minst å sikre lojalitet til planverket for at planverket skal 

være et viktig støtteverktøy.

Fra Redningshåndboka, pkt. 3.4



Eksempel: EKOM utfall kommune i Agder
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Scenario: 

Før: 
- Værmeldinger i forkant av hendelsen varsler store mengder tung snø. 

Betegnelsen farlig vær benyttes.
- Statsforvalter, energi- og teleselskaper monitorerer situasjonen nøye.
- Aktuell kommune informeres i forkant.
- Energiselskaper setter organisasjonen i gul beredskap. Velger en proaktiv 

tilnærming til situasjonen. Avbryter blant annet en pågående øvelse. 

Eksempel: EKOM utfall kommune i Agder



Utarbeidelse av PT:
- Analyser
- Erfaringer
- Kartlegging av 

brukere
- Evalueringer

Operasjonalisering av 
PT:
- Tilgjengelighet
- Lettfattelig / 

utvetydig
- Støttende
- Hensiktsmessige

Evaluering / revisjon av PT:
- Umiddelbart etter, eller 

som notater under 
hendelse

- Tilgjengelig
- Åpen prosess

Beslutningspsykologi

Prosedyrer og tiltakskort (PT) som støtte for å oppnå en felles situasjonsforståelse

PT= Prosedyrer og tiltakskort



Kort om beslutningspsykologi 



Lydlogg

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/_noen-har-kapret-bussen-og-drept-mange_-1.12393271








Forslag til kategorisering av prosedyrer

Type: Mål: Eksempler

Individuelle Gi individer beslutningsstøtte
i forbindelse med en
bestemt handling

• Medisinske tiltak for 
ambulansepersonell

• Støtte til teknikere ute i felt

Rolle-
avklarende

Sikre adekvat forståelse av 
egen og andres roller

• Norsk indeks for medisinsk 
nødhjelp (NAKOS, 2018) –
rolleavklaring

• Nødnetts reglement -
rolleavklaring

Samhandling / 
koordinering

• Felles situasjonsbevissthet

• Felles operasjonelt bilde

• Felles situasjonsforståelse

• Nasjonale 
trippelvarslingsprosedyrer

• Prosedyrer for pågående, 
livstruende vold (PLIVO) 



- Tunge prosesser i større virksomheter

- Mange ledd – mange aktører som skal påvirke og mene noe

- Utkast i Word – sendes på epost

- Spørsmål om ressurser og kostnader påvirker arbeidet med prosedyrer 
og tiltakskort

- Revisjoner er tidkrevende

- Evaluering etter bruk er utfordrende. Noen funn kan peke mot at det 
nedvurderes.

- Noen opplever at prosedyrer og tiltakskort ikke er tilstrekkelig forankret 
hos dem som skal benytte dem.

- Logging av bruk er så å si ikke-eksisterende

- Utvikling av prosedyrer og tiltakskort på tvers av organisasjoner pekes 
på som svært utfordrende av noen respondenter. Forskjellige 
perspektiver, kulturforskjeller og ressursutfordringer pekes på som 
mulige årsaker.

- Implementering og bruk krever engasjement og vilje i de aktuelle 
organisasjonene. Ref. Nasjonale trippelvarslingsprosedyrer og PLIVO. 

Hva kjennetegner arbeidsprosessen knyttet til prosedyrer 
og tiltakskort 



Sjekkliste prosedyrer og tiltakskort (PT):

- Vil ordlyden i PT føre til en ønsket handling 
i en reell hendelse?

- Er PT lettfattelig og intuitiv?
- Er PT tilgjengelig i et hensiktsmessig 

format?
- Er PT tilgjengelig for rett person til rett tid?
- Er PT internalisert i organisasjonen?
- Er PT forankret i organisasjonen?
- Gir PT bruker reell støtte?
- Er PT tilstrekkelig forankret i adekvat 

analysemateriell?
- Er PT dynamisk, og tilgjengelig for 

evaluering / revisjon etter «skarp» bruk?
- Er PT med på å sikre at bruker handler ihht

gjeldende prinsipper for beredskap? 
(Proaktiv, nærhet osv.)

Bør denne utvides, og ha 
et større fokus?
«Utføre: 
• Utarbeide prosedyre / tiltakskort
• Opplæring og informasjon»

Fra Redningshåndboka, side 92.



Formater: Påvirker formatet operasjonaliseringen
av prosedyrer og tiltakskort?

PDF`en forbannelse..

Eksempel fra Sivilforsvaret

https://content.clicklearn.dk/public/5096c1c4-b5b3-4a28-ae85-9f66be3fb0f0/L%C3%A6ringsportal-PLIS-Tjenestepliktige.1044/L%C3%A6ringsportal-PLIS-Tjenestepliktige.htm


Diskusjonsspørsmål

1. Hvilke erfaringer har dere med utvikling av prosedyrer (som virker!)
Hvilke ressurser brukes i dag som støtte for dette?

2. Hvordan innføre og operasjonalisere prosedyrer best mulig?
(også med hensyn til ressursknapphet i kommunal kriseledelse etc.)

3. Hvordan bør opplæring i samhandlingsprosedyrer gjennomføres?

4. Hvordan bør samhandlingsprosedyrer tilgjengeliggjøres enklest mulig
(format, plattform, kanaler)

5. Hvordan kan evaluering og vedlikehold av prosedyrer best gjennomføres


