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Det helhetlige 

utfordringsbildet

Uansett hva du rammes av 

så skal systemene virke

All hazards approach
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Det helhetlige utfordringsbildet



«Bygge utholdenhet og motstandskraft»
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«Ressursene MÅ finne hverandre»
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Tillit
Hvis vi som myndigheter, etater, næringsliv, frivillige 

organisasjoner ikke klarer å bygge utholdenhet og 

motstandskraft, eller klarer å håndtere det helhetlige 

utfordringsbildet – ja, da kan befolkningen miste tillit til oss!

- Utenforskap



Sentral
krisehåndtering i Norge



Samfunns-
sikkerhetshjulet

Kunnskap

Forebygging

Beredskap

Håndtering

Gjennopp-

retting

Læring



Erfaringer fra kriser

«Dette kunne jo ingen ha forutsett»

Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: DSB



Alvorlige hendelser 

som kan ramme Norge

Analyser av krisescenarioer 2019 

25 åpne risikoanalyser fordelt på 16 risikoområder som har 

det til felles at de inneholder farer eller trusler som kan 

utløse alvorlige hendelser for det norske samfunnet. 

Risikoanalysene går på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer for å få fram kunnskap og skape 

bevissthet om det brede spekteret av følgehendelser og 

konsekvenser.

DSB har utgitt risikoanalyser av scenarioer siden 2011.



Kilde: NOU 2016: 19
«Samhandling for sikkerhet  – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid.»

Hybride/sammensatte hendelser



«Hospitals must be 

prepared for every situation, 

particulary in times of war and 

mass disaster.»

Crises Response Journal/Jay Levinson



Når ressursene finner hverandre 
– eksempler på samvirke og samarbeid på beredskapsområdet



Krise eller ikke krise?

Foto: DSB Foto: DSB



SJØSAN 8.1.2015



Helseberedskapsøvelse



Masseskade KriseledelseCBRNE
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• Prioritering av personell og pasientgrupper

• Tilgang til kritiske ressurser/tjenester

• Raske og gode beslutninger  

Utfordringer for helse (og andre sektorer)



Totalforsvaret
Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber 

sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig

Foto: Starum



TRIDENT JUNCTURE 2018 
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Politi

«Det gylne triangel»

Regionalt 

totalforsvar



Erfaringer TRJE18
 Vertslandstøtte

 Samordningsrollen og 

samvirkearenaer

 Prioriteringsmekanismer

 Lovgivning i krig 

 Kommunikasjon 

 Håndtering av humanitær krise

 Sivile beskyttelsestiltak

Foto: Forsvaret



Samordning

Foto: Colourbox

 Bruk av etablerte 

krisehåndteringsmekanismer

 Informasjonsdeling kritisk

- rett informasjon til rett tid



Prioritering (1)

 Mellom sivilt og militært

 Mellom sivile sektorer

 Mellom landsdeler

 Personell

 Materiell

 Forsyninger
Foto: Colourbox



Situasjonsforståelse
 Sivilt og militært 

situasjonsbilde

 Situasjonsbilde som 

beslutningsgrunnlag 

– Fra hvem?

– Til hvem? 
Foto: Colourbox



Foto: Colourbox

Dilemma: 

DSBs tre roller
Samordningsrollen

• Sivilsamfunnet

• Sivil støtte til Forsvaret/ 

vertslandstøtte

Sivile beskyttelsestiltak

Fagmyndighet

• Brann og redning

• Transport av farlig gods



Dagens Sivilforsvar

 Støtte til nødetatene

 Evne til å levere beskyttelse 

ved alvorlig krise og krig

 Sivilforsvaret har håndtert store 

innsatser som: Utøya, flyktning-

situasjonen i Finnmark og 

skogbrannene sommeren 2018

Framtidens Sivilforsvar

 Varsling og informasjon

 Planlegge og gjennomføre evakuering 

 Tilfluktsrom og dekningsrom

 CBRNE

 Utdanning, trening og øving

 Krigsreserven, utholdenhet og evne til å 

levere beskyttelse og hjelp til 

livsoppholdelse over tid

Foto: Espen Bakketun



Totalforsvarsprogrammet 

2019-2020

 Satsningsområder: 
– Regionalt og lokalt nivå 

– Privat-offentlig samarbeid

 Planverk (vertslandstøtte, NBS, 
regionalt planverk)

 Lovgrunnlag (prioriteringsmekanismer, 
beredskapsordninger)

 Situasjonsforståelse – militær og sivil 

 Hybride hendelser

 Øvelsesregime

Foto: Forsvaret



Oppfølging og veien videre
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Sektor

Sektor

Sektor

Sektor

Ansvar for oppfølging

Nasjonalt
erfaringsseminar

Sivilmilitært



Det moderniserte totalforsvaret 2020

Foto: Geir Olsen, Fylkesmannen i Oppland



Sivil-militære øvelser 
Foto: Forsvaret



Hva betyr det å ha 

«befolkningen» 
som viktigste målgruppe?



Brosjyre
Bokmål, nynorsk, 

samisk, engelsk og for 

blinde



En kampanje om egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap



«Det er bra at folk begynner å 

tenke litt på hvor sårbart samfunnet 

vårt har blitt»
Innbygger

«På min radio finner jeg 

ingen kanal som heter 

podkast, selv om jeg har 

fått ny DAB-radio» 
Innbygger

«Jeg står litt fast på 

alternative do-løsninger»
Innbygger

«Jeg var innom apoteket 

for å kjøpe jod-tabletter, 

men fikk beskjed om at 

jeg var for gammel»
Innbygger



Har tenkt gjennom 

hvilke farer, ulykker og 
utfordringer som kan 

skje i hjemmet

44%

Har tenkt gjennom 

hva de skal gjøre  

ved lengre bortfall 

av strøm

35%

Befolkningens forberedelse på 

hendelser som kan skje i hjemmet

Har tenkt gjennom 

hvordan de kan søke hjelp 

eller informasjon ved 

bortfall av 

mobilnett/telenett/internett

27% 45% 47%



«Sammen er vi forberedt»
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