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KFB har som formål å styrke  
landets beredskap ved å:

Spre opplysning om Norges  
totalforsvar og beredskap.

Arbeide for å styrke det sivile  
samfunns muligheter til å møte  
krisesituasjoner i fred eller krig.

Søke å høyne og samordne  
medlemsorganisasjonenes  
innsats i beredskapssammenheng.

Fremme samarbeidet mellom  
disse organisasjonene og  
beredskapsmyndighetene.

KFB vil arbeide for å gjøre det  
norske samfunnet mer robust  
og mindre sårbart i en krisesituasjon,  
med vekt på kvinneperspektivet.
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Forsvarsdepartementet har utgitt  
en liten bok med tittelen «Støtte  
og samarbeid» med undertittel  
«Det moderne totalforsvarskon-
sept». Hensikten er å forankre  
totalforsvarskonseptet i forsvars-
sektoren. Boken gir en oversikt over 
gjeldene ordninger og retningslinjer.
Nærmere informasjon på: 
www.forsvarsdepartementet.no. 

En spørreundersøkelse Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og Beredskap 
(DSB) gjennomførte etter Vest Tank-
 ulykken i mai i fjor viste at befolk-
ningen i Gulen var svært misfornøyd 
med myndighetenes informasjon. 
Hele syv av ti mente at den ikke 
holdt mål. Mangelen på informasjon 
bidro til frykt og usikkerhet om 
tankenes innhold og de helsemes-
sige konsekvenser, og for mange  
var nettopp denne usikkerheten det 
verste å håndtere.
– Med helhetlig og korrekt informa-
 sjon på et tidligere stadium, ville 
opplevelsen av situasjonen trolig 
vært annerledes, medgir avdelings-
direktør Torill Tandberg i DSB.
Direktoratet har i etterkant hatt 
kontakt med befolkningen og fått 
viktige innspill til egen læring.

Sosial- og helsedirektoratet, 
Arbeids tilsynet, Vegdirektoratet og 
Direktoratet for Samfunnsikkerhet 
og Beredskap (DSB) har gått sam -
men om å utgi et nyhetsbrev med 
forebygging av skader og ulykker 
som tema. Tiltaket er et ledd i å øke 
kompetansen om skadeforebygging 
hos de som arbeider med slike 
spørsmål, både regionalt og lokalt.
Mer om dette på: www.dsb.no

 Poteten ser ut til å bli sentral som næringsmiddel 
verden over i årene fremover. Foto istock



Forsvarets museer er blant de fem mest besøkte av  
alle Norges over 700 museer. I 2014 vil alle museene  
til Forsvaret fremtre i «ny uniform».

Samfunnets tjenestetilbud vil bli redusert, men Norge kan langt på vei tåle  
et sykefravær på 10-15 prosent. Øker fraværet til 40 prosent blir det krise.

Hvert år er det over 30 
bussbranner på norske 
veier. Nå etterlyser bran-
sjen krav om automatisk 
brannslokking i bussene.

Forsvarsmuseet på Akershus festning Foto: Forsvarets Mediesenter





NUSB er den sentrale utdanningsinstitusjon 
for sivilt beredskap og er underlagt Direkto-
ratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB).

Senteret har som overordnet mål å formidle 
kompetanse om samfunnssikkerhet og bered-
skap til sivilt og militært personell på sentralt, 
regionalt og lokalt nivå.

NUSB samarbeider med relevante fagmyn-
digheter, herunder høgskoler og universitetet 
og Forsvarets utdanningsinstitusjoner, for å 
øke kompetansen i spørsmål som dreier seg 
om samfunnssikkerhet og totalforsvar.

Senteret tilbyr opplæring i:

Forebyggende tiltak med sikte på å redusere 
sårbarheten innen samfunnets infrastruktur.

Krisehåndtering med sikte på å redusere 
skadevirkningene av en krise- eller krigssi-
tuasjon og sikre befolkningens liv, helse og 
velferd.

Spesielle fagområder av betydning for sam-
funnssikkerhet og beredskap, med sikt på å 
understøtte både forebyggende og krise-
håndterende tiltak.

Høy kvalitet på undervisningen kjennetegner kursene på NUSB.



Elisabeth Sveri hedres av Patricia Flakstad fra NvKB



Harald Neegaard er generalsekretær i 
Institutt for Forsvarsopplyning. Han er 
kontreadmiral med 40 års tjeneste i 
Forsvaret og har blant annet vært sjef 
for tidligere Sjøforsvarets forsynings-
kommando.Han har også vært sjef for 
Plan- og budsjettstaben i tidligere 
Forsvarets overkommando.
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Divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Sosial- og helsedirektoratet.





Bildene på side 12 og 13 viser typiske situasjoner for 
norske soldater i Afghanistan. Diskusjon om veivalg  
og taktikk, minerydding og patruljering. Farene truer 
og setter store krav til årvåkenhet.
 Alle foto: Forsvarets mediesenter



NASJONALT MILITÆRMEDISINSK 
POLIKLINIKK (NMP)

NMP består av en Allmennmedisinsk 
seksjon, en HMS-seksjon, samt Militær 
Psykiatrisk Poliklinikk (MPP). Sistnevnte er 
en underleggelse fra Kontor for Psykiatri 
og Stressmestring (KPS). MPP forestår den 
kliniske delen av KPS’ tjenester ved NMP 
for vernepliktige, vervede, tjenestegjø-
rende offiserer og veteraner.

KONTOR FOR PSYKIATRI OG 
STRESSMESTRING (KPS)

Representerer spesialisert psykiatrisk 
kompetanse med naturlig vekt på 
militærpsykiatri. Spesiell kompetanse på 
psykiske skader forårsaket av alvorlige 
psykiske belastninger i forbindelse med 
militær tjeneste.
Utarbeider bl.a. sakkyndige erklæringer 
etter oppdrag fra Statens pensjonskasse 
(SPK) som forvalter den gjeldende 
forsikringsordning. Har faglig ansvar for 

den kliniske behandling av psykiske 
lidelser ved NMP og de regionale 
stressmestringsteam.

FORSVARETS KRISETELEFON

En døgnåpen krisetelefon med grønn linje 
(gratis fra fasttelefon). Kan benyttes av alt 
Forsvarets personell og deres familier. Full 
anonymitet og diskresjon.

Telefon militært: 0510 3088
Telefon sivilt: 800 30 445

Forsvarets sanitet har sin portefølje i følgende sentrale leveranseområder:

Foto: Forsvarets mediesenter







Kirkens SOS har en døgnåpen krise-
telefon for mennesker som er i følel-
sesmessig eller eksistensiell krise og 
for den som tenker på å ta sitt eget liv. 
Det viktige Kirkens SOS kan tilby er et 
lyttende medmenneske som gir støtte 
og trøst i møte med den smerte som 
formidles. En kan ringe anonymt, krise-
telefonen har innen nummervisning. 
Alle medarbeiderne ved krisetelefonen 
har taushetsplikt.

DET OFFENTLIGE 
HJELPEAPPARAT
Selvhjelpsforståelse og praksis 
integreres oftere og oftere som en  
brikke i det offentlige hjelpeappa-
rat uten at det innebærer at det 
offentlige selv tar over selvhjelps-
arbeidet. For mennesker i en 
vanskelig livssituasjon er 
deltakelse i en selvhjelpsgruppe  
både et alternativ og et supplement.

FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Selvhjelpsarbeidet har en naturlig  
plass i ulike frivillige organisasjoner.

BRUKERORGANISASJONER
Selvhjelpsarbeidet er en viktig 
del av mange bruker- og 
pasientorgani sasjoner. Erfaring 
viser at selvhjelp som verktøy er 
egnet i brukerorgani sasjonenens 
arbeid for å styrke arbeidet med 
brukermedvirkning.

BRUKERMEDVIRKNING OG 
HJELPERSTYRKING
Brukermedvirkning vil si at de som 
berøres av en beslutning, eller er 
brukere av tjenesten, får innflytelse  
på beslutningsprosesser og 
utforming av tjenestetilbud. 
Stortingsmelding nr. 34 (1996-97).
Hjelpestyring handler om en 
oppøvelse av evnen til å forene 
følsesmessige situasjonsforståelse 
med tankemessig refleksjon og 
skapende kommunikative ferdigheter.

Å se seg selv i krigsoverskrifter dag etter dag 
er en sterk påkjenning for mennesker som er 
vant til å nyte tillit og anseelse.
I slike situasjoner blir mennesker på toppen 
ofte stående alene. De er ikke forberedt på 
kriser og negativ oppmerksomhet. Motgan-
gen kan oppleves som et sjokk og de føler seg 
urettmessig uthengt. Dette ødelegger selvbil-
det på en måte som noen ikke klarer å leve 
med, sier Weiseth.
– Ledere er ofte mer ensomme mennesker 
enn andre. De bruker sitt nettverk i liten grad 
når kriser oppstår, og andre er også forsiktige 

med å oppsøke og støtte lederen på vei ned. 
Dette kan gi en ekstra belastning i form av 
isolasjon og avvisning. De fleste av oss  
aksepterer kritikk for ting vi gjør, men vi er 
mye mer sårbare når kritikken rammer den vi 
er, påpeker Weiseth.
I Et intervju med NRK sier han at de fleste 
som får sin integritet krenket kan være i fare-
sonen for å ville avslutte livet.
– Det gjelder også sterke og ressursrike 
personer. Selvaktelsen er nok det mest ver di-
 fulle vi har. For samfunnstoppene blir fallet 
dypere og kjent for alle, sier Weiseth.
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Det var stor stas da Louise Bastviken ble utnevnt til kontreadmiral. Både  forsvarsminister Anne- Grethe Strøm-Ericksen og forsvarsjef Sverre Disen er fornøyd med utnevnelsen. 
Foto Forsvarets mediesenter



HEDMARK FYLKESKOMITÉ 50 ÅR.
KFB Hedmark fylte 50 år 8. mars og 
begivenheten ble markert i forbindelse 
med årsmøtet på Terningmoen leir i 
Elverum.
I et intervju med avisen Østlendingen 
sier leder i fylkeskomiteen, Aud Engum, 
at beredskap må innarbeides i alle 
menneskers daglige liv.
- Beredskap er å forberede seg på en 
situasjon som kan oppstå i morgen. 
Mangelfull svømmeopplæring er et 
eksempel på at manglende beredskap 
kan koste liv. I dag reduseres tilbudet på 
grunn av innsparinger. Det er ikke 
akseptabelt, sier hun.
Aud Engum forteller at fylkeskomiteens 
ønske er å få opprettet en kommuneko-
mité i alle de 22 kommunene i Hedmark.

BEREDSKAPSMØTE I SANDNES
Over 50 personer deltok på et møte om 
beredskap i Sandnes Rådhus den 
27.mars i regi av KFB Rogaland. Daglig 
leder av KFB, Hanne Garder, orienterte 
innledningsvis om organisasjonens 
arbeid og den ressurs kommunene her 
hadde til rådighet. Rådmannen i Klepp, 
Ivar Undheim, presenterte sin 
kommunes beredskapsarbeid, som 
forøvrig er prisbelønnet. Norske 
Kvinners Nasjonalforening har lansert 
et nytt prosjekt, «Omsorgsarbeid». 
Beredskapsansvarlig i NKS Rogaland, 
Vilma Karin Andersen, fortalte 
nærmere om det. Forsamlingen fikk 
avslutningsvis en praktisk demonstra-
sjon av hjertestarter ved Anne Irene 
Osmundsen fra Stavanger Lottefore-
ning. Et vel gjennomført arrangement 
av KFB Rogaland.

Fra venstre Anne Irene Osmundsen, Bodil Løge 
Wiig, Vilma Karin Andersen,
Hanne Guro Garder og Ivar Undheim



LOTTEFORBUNDET FEIRER 80 ÅR
Som Norges første lotteforening  
feiret Oslo lotteforening 80-års 
jubileum på selveste Akershus festning 
27. mars. Festmiddagen fant sted på 
Artelleriloftet. Norges Lotteforbunds 
hovedmarkering vil finne sted senere.

I Lottebladet skriver forbundsleder 
Anne-Jorunn Bech: «Jeg vil at 2008  
skal bli stående som året da medlems-
tallet skjøt i været, året da ingen kurs 
ble avlyst, året da minst 40 nye  
A-lotter trådte inn i HVs rekker, året  
da vi for alvor befestet vår posisjons 
som landsdekkende formidler av  
kompetanse på sanitet...».

GOD KURSUTVIKLING
Lærlings- og utviklingsavdelingen  
i Negotias administrasjon har gjen-
nomført en spørre undersøkelse  
blant organisasjonens medlemmer  
for at de bedre skal kunne inkluderes  
i utformingen av kurstilbudene.
Resultatene viste at det var kurs innen 
konflikthåndtering, selvutvikling og 
motivasjon, arbeidsrett, lov- og 
avtaleverket og kommunikasjon som  
var mest etterspurt. Følgelig er det  
disse temaene som vil danne rammen 
for neste års kurstilbud. Med bakgrunn  
i den store interesse det har vært for 
kurset i Coaching i inneværende år,  
har Negotia besluttet å videreføre det 
også neste år.
– Vi mener coaching er noe tillitsvalgte 
vil ha høyt utbytte av, står det å lese på 
www.negotia.no.

VIKTIG INNSPILL FRA  
BYGDEKVINNELAGET
Norges Bygdekvinnelag har sendt 
innspill til FORUS (Forum for kvinner  
og utviklingsspørsmål) i forbindelse  
med Stortingets arbeid rundt  
Stortingsmelding nr. 11 «På like vilkår:  
Kvinners rettigheter og likestilling i 
utviklingspolitikken».
Bygdekvinnelaget understreker sterkt  
at det denne gang må utvises handling, 
ikke bare retorikk , med andre ord at 
frivilligheten ikke ene og alene skal 
anvendes i festtaler, men også bli 
verdsatt i konkret handling.
«Det er viktig at kvinneorganisasjoner 
blir tildelt mer penger til kvinnerelatert 
bistandsarbeid. I dag får de bare 
småpenger», heter det bl.a. i hørings-
uttalelsen.

«Harald  V» på tokt



SOGN OG FJORDANE 
Reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

SØR-TRØNDELAG 
Liv Aasen Mjelde 
905 38 051 
liv.mjelde@smartcall.no

TELEMARK 
Åsne Fjeld 
971 18 822 
aasnefj@online.no

TROMS 
Emmy Iversen 
977 62 598 
emmyiversen@yahoo.no

AUST-AGDER
Margit Eikesnes 
928 32 922 
margit@gat.no

BUSKERUD 
Kari Harm 
917 28 547 
kaharm@online.no

HEDMARK 
Aud Engum 
992 76 217 
ka-stem@online.no

HORDALAND
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155 
bhodneland@gmail.com 

MØRE OG ROMSDAL 
Anne-Lise Johnsen 
412 48 664 
anne-lise@
eideprestegjeld.no

NORDLAND 
Lillian Grøsnes 
913 49 819 
lillian.grosnes@tnett.no

NORD-TRØNDELAG 
Inger Dalsunet 
994 72 911 
jdalsaun@online.no

OPPLAND 
Wenche Rollstad 
402 44 896 
twencher@start.no 

OSLO OG AKERSHUS 
Åse Marie Pettersen 
934 62 919

ROGALAND 
Bodil Løge Wiig 
913 94 668 
wiiggard@online.no

VEST-AGDER 
Borghild Allende 
994 78 353 
ballende@broadpark.no

VESTFOLD 
Inger-Lise Grinde 
411 20 084 
ilgri@online.no

ØSTFOLD 
Inger Rognehaug 
908 56 626 
inger.l.rognehaug@
storebrand.no





- Det kan settes opp på tre til fire dager. 
Etter litt mer trening tror jeg vi kan klare 
det på bare to, sier sjefen for Forsvarets 
innsatsstyrke, Geir Gregersen.

Til disposisjon har han 70 sanitetsfolk 
som står klar til å dra av sted til et kon-
fliktområde dersom EU skulle ha behov 
for det. Foruten Norge er også Finland, 
Sverige, Irland og Estland medlem av 
«Nordic Battle Group».

STOR FORBEDRING
Det nyeste sykehuset ble levert i februar. 
Standarden er meget høy og ikke minst 
er det trygt. En kan operere mens krigen 
raser utenfor uten å tenke på at splinter 
kan få noen ødeleggende effekt. Også 
farlige gasser er en beskyttet mot. I til-

legg egner sykehuset seg til bruk un-
der ekstreme værforhold. Det fungerer 
like bra enten der er 40 minusgrader 
eller 49 varmegrader utenfor, forteller 
Gregersen.

SOM ET SIVILT SYKEHUS
Det nyeste sykehuset har 15 sengeplas-
ser, men det finnes 50 senger som kan 
settes inn ved behov. Et av rommene er 
operasjonsrom, men akuttrommet kan 
hurtig omgjøres til ytterligere et opera-
sjonsrom, om nødvendig.

– Sykehuset fungerer på samme 
måte som et sivilt sykehus med høy tek-
nologisk standard. Skulle en eksempel-
vis befinne seg i Afghanistan og trenge 
hjelp til en operasjon fra en lege i Norge, 
er det lagt til rette for at operasjonen kan 
TV-overføres, opplyser Geir Gregersen.

Norge venter nå på levering av ytterli-
gere et feltsykehus. Den samlede pris-
lappen på de to nyeste sykehusene er 
300 millioner kroner.

Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
PB 796 Sentrum, 0106 Oslo

Det var Seksjon for internasjonal virk-
somhet ved Forsvarets stabsskole som 
arrangerte NORDCAPS (Nordic Coordi-
nated Arrangement for Military Peace 
Support) Disarmament, Demobilisation 
& Reintegration Planning Course (trekk 
pusten!) på Akershus festning med del-
takere fra 21 land.

– Når FN velger å gå inn i et land 
med militære styrker, så er gjenoppbyg-
ging på alle nivåer viktig. Alle deltakerne 
på kurset hadde en grunnleggende 
kunnskap om temaet, så dette var en 
slags videreføring, forteller den svenske 
kurssjefen, major Herbert Carlèn.

Det var FN som ba Norge, Sverige, 
Tyskland og Canada om å igangsette  
videregående kurs.

Herbert Carlèn understreker betyd-
ningen av at den nasjonen det gjelder 
må være aktivt involvert.

– Foregår gjenoppbyggingen eksem-
pelvis i Sudan, må styret i landet støtte 
arbeidet og bidra til at lokalbefolkningen 
samarbeider, sier major Carlèn.

På et feltsykehus må det ofte arbeides under 
høytrykk. Foto Forsvarets mediesenter
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