
6 av 10 er bekymret 

for boligbrann 
Det paradoksale er at nesten 

ingen har gjennomført en 

brannøvelse i egen bolig. En 

undersøkelse i regi av Norsk 

brannvernforening og 

Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap 

(DSB) viser at brann topper 

listen over ulykker nordmenn 

er redde for skal ramme 

boligen. 6 av 10 oppgir at de 

er mest bekymret for brann i 

boligen, langt foran frykten for 

vann- eller kloakklekkasje (22 

prosent), innbrudd (20 

prosent) skadedyr eller sopp 

(16 prosent) og andre 

hendelser. 

Direktør Elisabeth Aarsæther 

i DSB og direktør Rolf Søtorp 

i Norsk brannvernforening 

minner om at det ikke er lett å 

holde hodet kaldt når huset 

fylles med røyk og når 

kroppen fylles med adrenalin. 

- Øv på evakuering hjemme. 

Det skaper trygghet for barn 

og voksne. Og husk å ha en 

røykvarsler som fungerer, er 

parolen fra   

brannforebyggerne. 
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Helsedirektoratet: 
Nasjonal veileder for organisering på  
skadested 
 
I kjølvannet av terroranslagene 22. juli 2011 hvor samvirke,  
kommunikasjon og koordinering var noen av utfordringene,  
har det kommet en rekke nasjonale veiledere og prosedyrer. 
 
 

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen for helsetjenestenes 

organisering på skadested, som ble utgitt første gang i desember 2016. 

To år senere kom «Håndbok for redningstjenesten» og «Nasjonal 

veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten», som begge gir 

overdekkende føringer det har vært viktig å gjøre rede for i veilederen. 

Basert på innspill fra høringsinstansene, de overordnede dokumentene 

for høringsinstansene for redningstjenesten og evalueringen etter 

Trident Juncture i 2018 har veilederen blitt gjennomgått med utvidet 

omtale av samvirkepartnere utenfor nødetatene, en mer inngående 

beskrivelse av legevaktsentralenes rolle, oppdatering av 

handlingskortene og utvidelse av virkeområdet for veilederen til å 

omfatte sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt. 

- Dette er også viktig med tanke på å sikre at innsatspersonell fra alle 

nødetatene har en felles situasjonsforståelse for hvordan effektiv 

helseinnsats kan bidra til å redde liv og begrense skade, sier 

helsedirektør Bjørn Guldvog til tidsskriftet Ambulanseforum. 

________________________________________________________  

«Totalforsvars-

konferansen 2020» 

arrangeres  

21. oktober 
NTFs årlige «Totalforsvars-

konferansen» skulle opprinnelig 

vært arrangert 23. mars, men 

koronarestriksjonene satte en 

stopper for det. Ny dato er 

onsdag 21. oktober og stedet er 

det samme - Oslo Militære 

Samfund. Temaet er uforandret – 

«Gjør øvelse mester?  

Invitasjonen, som sendes ut i  

disse dager, viser at det vil bli satt 

fokus på hvordan det øves, hva 

det øves på, hvilke instanser 

som øver, samvirke, i hvilken 

grad det tas lærdom av øvelser 

og implementering av erfaringer 

i nye planverk. Øves det på de 

rette tingene? 

 

NTF vil selvsagt følge de 

restriksjoner myndighetene, til 

enhver tid setter for  

arrangementer og sørge for at 

konferansen blir arrangert på 

en trygg måte. 
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Viktig fellesoperativ 

øvelse: 

Når dette skrives er det stor 

aktivitet på Luftforsvarets base på 

Rygge, der det trenes på høy 

luftmilitær beredskap, under 

øvelse «Falcon Respons» 

- Dette innebærer at vi skal være 

klare til å motta avdelinger fra 

andre luftvinger på kort varsel. De 

skal på sin side være klare med 

styrkebeskyttelse, sikkerhet og 

logistikkunderstøttelse, sier major 

Tom Gøran Jodal ved Norsk 

luftoperasjonssenter (NADC), 

som ligger i Bodø. Både 

kampflyskvadroner og luftvern er 

blant avdelingene som opererer 

ut fra Luftforsvarets base Rygge. 

Sammen med kapasiteter fra 

både NATO, Heimevernet, 

Forsvarets Spesialstyrker og 

Sjøforsvaret skaper øvelsen en 

god arena for å trene både 

Luftforsvaret, samvirke og alliert 

samarbeid. 

- I det store bildet er øvelse 

Falcon Response 2020 ment å 

trene på kontinuitetsplanlegging 

og få mest mulig ut av øvelsen 

gjennom samvirke med andre 

egne styrker og allierte. Målet er 

å hente ut flere synergier, som 

bidrar både operativt og 

økonomisk i de forskjellige 

aktivitetene som trenes, sier 

major Jodal. 

 

  
Foto: Lufttvern fra Ørland gjør klar en 

NASAMS III launcher under øvelse FR20 

på Rygge /  FMS 

Mangler nødnett-

terminaler 
Organisasjonen Norske  

Redningshunder mangler 125 

nødnett-terminaler for å kunne 

være fullt ut operative under 

leteaksjoner. Dette kom fram 

under NRKs program «Norge i 

dag», der beredskapsleder Stig 

Mebust ga uttrykk for at 

situasjonen er bekymringsfull. For 

Norske Redningshunder kan 

mangelen på nødnett føre til tap 

av menneskeliv, i og med at ny- 

godkjente hundeførere ikke kan 

gå ut på leteaksjoner.  

Foto: NRH  

- Myndighetene har bestemt at 

nødnett skal brukes, også av de 

frivillige organisasjonene. Vi ber 

Justis- og beredskaps-

departementet komme på banen 

og vise at de mener at Norske 

Redningshunder er en viktig 

ressurs ved å kjøpe inn flere 

terminaler. På den måten kan vi 

gjøre en enda bedre jobb for den 

frivillige redningstjenesten i 

Norge, sier beredskapsleder 

Mebust. 

Samarbeid om 

militære operasjoner 
Forsvarsdepartementet opplyser 

at Norge, Sverige og Finland har 

inngått en forsvarsavtale. Avtalen 

er en oppfølger av møtene 

mellom de tre landenes 

forsvarsministre i 2018 der man 

etablerte enighet om å styrke den 

politiske og militære dialogen og 

samarbeidet i fred, krise og 

konflikt. 

 

Samarbeidet skal gjøre det 

enklere å gjennomføre felles 

operasjoner og støtte  

hverandre militært. I samarbeidet 

vil man bygge videre på 

erfaringene fra øvelser som Cold 

Respons, Trident Juncture og 

tidligere øvelser på tvers av 

landegrensene. Avtalen er ingen 

forsvarspakt, men åpner for å 

koordinere det skarpe planverket 

mellom nasjonene. Blant de tiltak 

som skal realiseres er å etablere 

en politisk styringsgruppe med 

representanter fra de respektive 

forsvarsdepartementer, få på 

plass en militær planleggings-

gruppe og føre en løpende dialog 

om relevante sikkerhetsspørsmål 

i regionen. 

 

Utenlandske 

skytjenester bekymrer 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

(NSM) er bekymret for den 

samlede nasjonale avhengig-

heten av utenlandske sky-

tjenesteleverandører og hva 

denne avhengigheten kan 

medføre ved potensielle kriser og 

konflikter! 

 

For noen virksomheter bør bruk 

av skytjenester derfor vurderes 

opp mot behovet for nasjonal 

kontroll og nasjonal beredskap. 

NSM observerer et jevnt trykk av 

ulike typer digitale operasjoner 

mot norske mål, også mot 

virksomheter som ivaretar viktige 

samfunnsfunksjoner. Operasjon-

ene blir mer sofistikerte og 

komplekse og hendelses-

håndtering blir dermed mer tid- 

og ressurskrevende. NSM erfarer 

at løsepengevirus i økende grad 

rammer norske virksomheter og 

råder alle til å være varsom med 

å åpne filer med ukjent innhold og 

være kritisk til uventet kontakt på 

e-post og sosiale medier. NSM 

oppfordrer norske virksomheter til 

å melde seg på varslingslisten 

hos Nasjonalt Cybersikkerhets-

senter. 
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