
 

PROSEDYRE FOR HVORDAN NORSK FOLKEHJELP SKAL OPPTRE I FORBINDELSE MED ALVORLIG 
HENDELSE UNDER KORONASITUASJONEN 
Prosedyren beskriver hvilken forventning som finnes i organisasjonen til å håndtere slike hendelser og hvilke 

tiltak som skal iverksettes. Med alvorlig hendelse menes at et mannskap har blitt alvorlig syk, alvorlig skadet 

eller død i forbindelse med koronasituasjonen.  

Operativ ledelse: På stedet/lokalt 
Dette er ledelsen på stedet der hendelsen har funnet sted, og kan for eksempel være Beredskapsleder eller 
operativ leder. 
Det kan også være ressurspersoner som mobiliseres og innsettes av overordnet organisasjonsledd 
dersom den eksisterende lokale ledelsen er berørt eller av andre årsaker ikke klarer å ivareta det 
lokale behovet. 

Etterarbeid og rapportering 
Ved behov avholdes et møte med de involverte for å drøfte hendelsen, erfaringer og håndtering. 
Initiativ til et slikt møte tas av SSU, BLPD, det berørte lokallag eller berørte mannskap.  
Ved behov skriver hvert nivå en rapport om hendelsen. Det utarbeides et erfaringsnotat 
av administrasjonen på bakgrunn av rapportene som forelegges SSU til behandling. 
Alle alvorlige hendelser og nesten-hendelser skal rapporteres til BLPD eller 
dennes stedfortreder, som igjen rapporterer videre til Nasjonal Beredskapsleder. 
Langtidsoppfølging etter kriser besørges av den ordinære helsetjenesten. 

 
Prinsipper for mediehåndtering 
Strategisk kriseledelse, i samråd med BLPD og eventuelle ressurspersoner utarbeider en plan for kontakt med 
media. All kommunikasjon med mediene skal forankres i strategisk kriseledelse. Spesielt dersom det er Norsk 
Folkehjelp som «eier» hendelsen skal man så snart som mulig opprette kommunikasjonslinjer til media, og 
tilstrebe å formidle et budskap innen en time. 
Kommunikasjonen skal formidle empati, ansvar og handlekraft. Den skal ha fokus på mennesker, 
deretter miljø og til sist materiell og økonomi. 

Enkel sjekkliste for lokal Beredskapsleder eller operativ leder 
Oppgaver løses og tiltak iverksettes i samråd med innsatsleder og andre ressurser. 

☐Iverksatt tiltak for å sikre liv og helse  

☐Iverksatt tiltak for å få oversikt over situasjonen og begrense skadeomfang  

☐Iverksatt tiltak for å ivareta direkteberørte mannskap  

☐Registrert alle berørte av hendelsen  

☐Videre tiltak er planlagt i samråd med lokal kriseledelse 

☐Ved behov varsle kommunens kriseteam  

☐Varsle Norsk Folkehjelp sentralt om hendelsen? vakttelefon: 40404405  

 

Enkel sjekkliste for Beredskapsleder per politidistrikt 
Iverksette plan i henhold til disse prosedyrene, ved tvil konferere med Nasjonal Beredskapsleder. 

☐Bidratt til å ivareta utøvende ledelse 

☐Gitt den lokale sanitetsgruppen/mannskaper nødvendig støtte.  

☐Har kontinuerlig kontakt med operativ ledelse og strategisk ledelse om situasjonen, omfang og tiltak 

☐Etablert kontakt med leder og sanitetsleder i berørt lokallag 

☐Vært i kontakt med media.  

☐Opprettet en nettbasert møteplass for berørte sanitetsgruppe  

☐Kvalitetssikret at det lokalt har blitt iverksatt kontakt med den berørtes familie 

 

  



 
Enkel sjekkliste for strategisk kriseledelse 
Består av leder SSU, NBL og en person fra administrasjonen. BLPD kan inkluderes i strategisk kriseledelse og 
bistå med lokal kjennskap til politidistriktet. 
☐Ivaretatt overordnet ledelse 

☐Gitt nødvendig støtte og veiledning til lokal kriseledelse 

☐Mobilisert og styrt ressurser fra Norsk Folkehjelps administrasjon og evt. andre ressurs personer 

☐Sikret faglig bistand ved hendelser som kan få juridiske etterspill 

☐Iverksatt informasjonstiltak innad i Norsk Folkehjelp, deriblant telefonmøte med Sentralt Sanitetsutvalg 

☐Iverksatt informasjonstiltak eksternt 

☐Planlagt for langsiktig håndtering av hendelsen 

☐Tatt stilling til når innsats avsluttes/nedtrappes 

 
 

OVERSIKT OVER BEREDSKAPSLEDERE I NORSK FOLKEHJELP 
 

PD Posisjon Navn Tlf 

Finnmark BLPD Raymond S. Limstrand 92660466 

  NK BLPD Daniel Sivertsen 90773600 

Troms BLPD Ole Morten Isaksen 90751379 

  NK BLPD Kenneth Molund 90083641 

Nordland BLPD Eiolf Steinvik 90195865 

  NK BLPD Øivind Rødelv 90932064 

Trøndelag BLPD Anne Mette Johnsen 90754743 

  NK BLPD Andreas Nårstad 41521199 

 Møre og Romsdal BLPD Rune Toven 90726267 

  NK BLPD Carl F. Karlsen 93205139 

Vest BLPD John Roger Ingebrigtsen 45426505 

  NK BLPD Robin Skjellum 95170352 

Sør-Vest BLPD Arne Alsvik 90893473 

  NK BLPD  Odd Terje Kvål  93233582 

Agder BLPD Svein Skaare 90889988 

  NK BLPD Odd Terje Kvål 93233582 

Sør-Øst BLPD Jørgen Sætre 91578516 

  NK BLPD Gøran Trælnes 94977785 

Øst BLPD Erlend Aarsæther 93459282 

  NK BLPD Tomas Muribø 93405736 

Oslo BLPD Erlend Aarsæther 93459282 

  NK BLPD Siw Lilly Osmundsen 93224537 

Innlandet BLPD Ivar Windju 40020726 

  NK BLPD Tor Erik Knutsen 41376661 

Nasjonal NBL Roger Bjerknes 95893873 

  NK BLPD Erlend Aarsæther 93459282 

 


