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Hendelse

• Fest i tidligere bombebunkers ved St.Hanshaugen

• Kl 04:40 Melding om > 200 deltakere

• Kl 04:50 Gul beredskap – CO forgiftning av deltakere

• Ullevål tar i mot 25 pasienter; 6 er teamkrevende

• Alle pasienter er våkne – 5 får intensivbehandling

Samtidig pågående smittevernkrevende pandemi 
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Seleksjon

• Smitte ansatte

• Smitte pasienter

• Psykisk syke/rusavh

• Symptomatisk smitte

• Poliklinikk/DPS

• Somatisk avdeling

• Andre sykehus

• Fastlege/bydel

• FACT/forsterket bolig

• Psykiatrisk poliklinikk/DPS

• Andre psykiatriske avd.

• Avtalespesialister

• Rusinstitusjon

Klinikk psykisk helse og avhengighet
behandlingskjeden under pandemien

12.Mars 2020:

Karantene

Poliklinikk

KPHA

27.Oktober 2020:

Forvent-

ninger

og krav

Forvent-

ninger 

og krav

Forvent-

ninger 

og krav

Kapasitet døgnbeh



KRISEFASER:

• sjokkfase
• reaksjonsfase
• reparasjonsfase
• nyorienteringsfase



KRISE:
• depresjon
• dårlige tider
• kursfall, lavkonjunktur
• fare; 
• ulykke

• vendepunkt



http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/slik-skjedde-angrepene.php


Ekstraordinære Risikofaktorer:

•Omfang av terrorhandlingen

•Én – manns verk

•Barn og ungdom 

•Ikke første 10 leveår i Norge

•Samtidighet rammede – hjelpere

•Mange aktører



Organisering av pårørende sentre OUS:

•Hardt skadede pasienter - Ullevål

•Savnede og Døde - Rikshospitalet

•Ansatte – på stedet defusing/debriefing



”Sånn skulle vi jobbet bestandig!” 
• et inderlig ønske om å gjøre den egentlige 
jobben
• i komplementære team
• entydige meldinger til neste skift
• ingen omkamp eller redefinering

• hvordan gi den beste helsetjenesten?



beredskap



Tre aspekter for ledelse
Pandemi – Kovid-19 - Corona

• Strategi 

Beredskapsleder, beredskapsgruppe, scenarios

• Kultur

Mot, viljestyrke og lagånd

• Cool

Fight or Flight
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Klinikk psykisk helse og avhengighet
Klinikkleder Marit Bjartveit

Barne- og  
ungdoms-
psykiatrisk  

avdeling  

Forskningsleder
Suraj Thapa

Fag- og kvalitetsstab
Leder: Petter Bugge

HR-stab
Leder: Karin Erlimo

Økonomistab
Leder: Jon Kristiansen

Avdeling for  
rus- og  

avhengighets-
behandling

Nydalen  
DPS

(Distrikts-
psykiatrisk  

senter)

Leder:  
Erlend  

Hangaard

Leder:
Erik Ganesh 

Søegaard

Avdeling for  
psykisk  

helsevern,  
døgn-

behandling  

Leder:
Thor Børre  
Sangesland

Avdeling for  
psykisk helse,  
nasjonale og  

regionale  
funksjoner  

Leder:
Trond Haakon  

Noddeland

Forsknings- og
utviklings-
avdelingen

Leder:  
Andreas 
Ringen

Søndre 
Oslo DPS
(Distrikts-
psykiatrisk  

senter)

Akutt-
psykiatrisk 
avdeling, 
voksen

Leder:
Thorbjørn

Sundin
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Leder:  
Morten Ørbækl

Leder:  
Anne Beate 

Sætrang



13



Beredskapsgruppe i KPHA:

•Tverrfaglig gruppe fra KPHAs 8 

avdelinger som samles ved katastrofer

•Psykiatere, psykologer, sykepleiere, 

sosionomer, kontorfaglige, forvalter, 

jurist, informasjonsrådgiver



Politisk ledelse

Fagorganisasjoner

Befolkningen
(sosiale medier)

Forvaltning

Økonomisk ramme

Avtaler og overenskomster

Tillitsvalgte/Vernetjeneste

Interesseorganisasjoner

Retningslinjer

Lovgivning

Styring

Ledere og 
medarbeidere



Kultur for Beredskap

Intervensjon = Fight
Risiko: Manglende mestring

Abdikasjon = Flight
Risiko: Ansvarsfraskrivelse

Skylde på andre





De klassiske styringsparadigmer

Høy sentralisering

Verdibasert styring

Vektlagt 
brukermedvirkning

Utstrakt bruk av 
incitament i styring

Byråkrati



Tre strategiske satsningsområder for 
KPHA

Kunnskaps
-baserte 

og 
effektive 
pasient-
forløp

Ny 
teknologi 

og digitali-
sering

Utvikle og 
ta i bruk 

ny 
kunnskap



Fra instrumentell ledelse til revitalisering

Adaptiv ledelse

▪ Smittevern i utredning og behandling er i dag 
omfattende, kompleks og i utvikling

▪ Digitalisering av arbeidsoppgaver som 
vektlegger kvalitet og sikkerhet

▪ Ferdighetstrening gir erfaringsvolum

▪ Felles fordypning og evaluering bygger kultur



Lokasjoner for KPHA bygninger i Oslo



De 7 roller som helseleder



utspørrende



Adferd

• problemløsning

• kommunikasjon

• samarbeid

Teamets faktorer

Kompetanse

• utdannelse

• relasjonell kompetanse

• kreativ kompetanse

• emosjonell

• rasjonell

dynamiske kriterier stabile kriterier

21st Century’s Skills





beskyttende



De to mektigste krigere 
er:

• Tålmodighet 

• Tid Leo Tolstoj


