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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.

Så må vi ta frem gammel kunnskap 
eller skaffe oss ny om noe ganske 
skummelt. Pandemi hva er nå det.? Vi 
har en trygg del av verden å bo i, men 
lufta er for alle og den er overalt og 
slik er det med virus også. Beredskaps-
tanken er viktig i KFB og nå er tiden for 
å ta den i bruk. Rundt om i alle landets 
kommuner har de ansvarlige for hel-
seberedskap er stort arbeid i gang med 
planer for influensasyke innbyggere. 
De vet de kan bli avhengige av frivillig 
innsats hvis dette blir så galt som det 
fryktes. MEN de har ikke alltid oversikt 
over hvem de frivillige er.
Derfor er henstillingen nå klar. Ta kon-
takt med din organisasjon og meld fra 
at dere kan være hjelpere om nødven-
dig, eller du kan ta et initiativ Kontakt 
kommunelegen, som er den faglig an-
svarlige for planverket og da vil nok 
hjul rulle om det blir behov for hjelp. 

Husk at det finnes mange måter å 
hjelpe til på, men husk også på hvem 
som eier krisa og at dette er en dikta-
tursituasjon. Vi gjør som vi får beskjed 
om.
Fantasien vår er kanskje verre enn 
virkeligheten, men det som er sikkert 
er at vi kan ha en mulighet til å gjør en 
forskjell for mennesker i vårt nær-
miljø og det er jo det vi har som ho-
vedtanke med KFB.
Nå er det mulig at noen synes at det 
krisemaksimeres, og det kan være 
sant, men sikkert er det at det ligger 
mye læring i en slik situasjon som 
forventes å ramme hele landet og som 
vi har tid til å forberede oss på.
Det er viktig at vi har balansert og 
nøktern kunnskap.
 
La oss bruke den på riktig måte.

vi må engasjere oss

Under kriser, katastrofer og ulykker 
har media en avgjørende innflytelse på 
hvordan myndighetenes budskap når 
ut til befolkningen, hvordan det tolkes 
og oppfattes. Ja, så stor er innflytelsen 
at den kan være utslagsgivende for 
hvordan de ansvarlige fagmyndighe-
ters evne til kriseløsning bedømmes i 
ettertid. En kan like det eller ikke, men 
det er media som setter dagsorden. 
Det hjelper lite om en har verdens 
beste planer dersom en ikke opptrer 
profesjonelt som informasjonsutøver.
De som opererer som informasjonsan-
svarlige balanserer på slakk line. Pågå-
ende journalister tar ikke nei for et 
svar og leter med lys og lykte etter noe 
som kan skape overskrifter – og da 

helst negative. Slik vil det være så 
lenge krisen varer. Situasjonen krever 
løpende disiplin blant de mange utø-
vere på pandemiens arena. At fagfolk 
uttaler seg sprikende, er det værste 
som kan skje.
Mediahåndtering er et fag. Å være 
talsperson er en profesjon på linje med 
andre profesjoner. Det er ikke nødven-
digvis slik at at den som sitter høyest 
oppe i hierarkiet også er den som er 
best egnet til å opptre i media.
Ydmykhet og profesjonalitet på alle 
nivåer er det som skal til for å få det 
beste resultat.
 
Så får eventuell prestisje komme i an-
nen rekke.

Media – venn og fiende
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redaktør jan erik thoresen

leder anne-lise johnsen
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aktuell: 
Kjell Inge Bjerga
Seksjonssjef sivilmilitære  
relasjoner, IFS

– det sivilmilitære 
samarbeidet står 
sterkt

Nedbyggingen av Forsvaret vil svekke det sivilmilitære samarbeid, hevdes det 
fra ulike hold.
– Nei, tvert om. Sivil og militær sektor er mer sammenvevd enn noen gang.  
Når mobiliseringstanken er forlatt, er Forsvaret nødt til å samarbeide med sivile 
aktører, sier seksjonssjef Kjell Inge Bjerga ved Institutt for forsvarsstudier.
– Vi skal ikke være overrasket om vi nå får et sterkere fokus på forsvar av 
hjemme-områdene, mener han.

ved Institutt for forsvarsstu-
dier analyseres militærmak-
ten løpende i et bredt sam-

funnsmessig perspektiv. Det legges 
vekt på hvordan Forsvaret som sådant 
utvikles og hva som kjennetegner 
forholdet mellom forsvar, samfunn og 
politikk over tid. Ulike forsknings-

prosesser tar bl.a. for seg Forsvarets 
oppbygging og innretning for legiti-
mitet, rekruttering, doktriner, ope-
rasjonskonsepter og ledelsesformer 
i relasjon til det som skjer forøvrig, 
både nasjonalt og internasjonalt. 
Institutt for forsvarsopplysning er 
den eneste etat i Norge som tar for 
seg slike spørsmål.

de skarpe skiller er 
BorTe
– I dag anvendes Forsvaret i kom-
plekse operasjoner både hjemme og 
ute. Tidligere skarpe skiller er erstat-
tet av diffuse og glidende overgan-
ger. Ikke minst gjelder det i forholdet 
mellom krig og fred, sivilt og mili-

tært og mellom humanitære, politi-
liknende og militære operasjoner. 
Dette reiser nye utfordringer for 
Forsvaret, utfordringer som er dra-
matisk annerledes enn de en så 
konturene av en ti–femten år tilbake 
i tid. Derfor må analyser av dagens 
sammensatte problemstillinger ba-
seres på innsikt i lengre utviklings-

trekk og tverrfaglige tilnærminger, 
påpeker Kjell Inge Bjerga.
Som fagfelt har studier i forholdet 
mellom forsvar, samfunn og politikk 
lange tradisjoner. Det er hevet over 
tvil at dagens sikkerhetspolitiske si-
tuasjon og Forsvarets utfordringer 
hjemme og ute har økt behovet for 
analyser av strategiske grunnlagspro-
blemer og de militære virkemidlers 
plass i politikken og samfunnet forøv-
rig. Dette sier Bjerga seg helt enig i.
– De senere års vektlegging av hel-
hetlige tilnærminger til vanskelige og 
sammensatte konflikter understreker 
nettopp dette behovet. Og det er her 
en ser samordningen av et bredt 
spekter av sivile og militære innsat-
ser, understreker seksjonssjefen.

rollene endrer seg
– Forsvarets rolle endrer seg og der-
ved også de militære doktriner. Det 
er de som bereder grunnen for hvor- »

av jan erik thoresen

«Forsvaret har sterke røtter i det norske  
samfunn med vernepliktsordningen som  

et solid ankerfeste»
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dan og hva som skal vektlegges – og 
ikke minst på hvilken måte og hvem 
det skal samarbeides med. Bare fra 
2000 og frem til i dag har endrin-
gene vært store. Våre militære styr-
ker brukes mer ute sammen med 
våre allierte. Som en konsekvens av 
dette må søkelyset rettes mot den 
enkelte militære utøvers rolle og hva 
som forventes i utøvelsen av disse 
rollene. Dette får igjen stor betyd-
ning for hele oppbyggingen av For-
svaret, ikke minst med tanke på re-
kruttering og utdanning av mannskap 
og befal. Her ved Instituttet er vi 
sterkt opptatt av hvordan de mili-
tære doktriner utvikler seg. I dag 
legger doktrinen vekt på at en må se 
sivil og militær sektor i en bred sam-
menheng, ikke bare i utenlandsope-
rasjoner, men også her hjemme. Det 

faktum at Forsvaret er blitt mindre 
øker behovet for og nødvendigheten 
av at samarbeidet med sivil sektor 
må økes. Totalforsvaret innebar i 
utgangspunktet at det var det sivile 

aktuell: Kjell Inge Bjerga

samfunn som skulle støtte Forsvaret, 
men i dag er det motsatt. Dette skif-
tet skjedde i løpet av 1990-tallet som 
et resultat av nedbyggingen av mo-
biliseringsforsvaret. En slik utvikling 
er også felles for hele NATO-området 
og vårt naboland, Sverige. Det er få 
andre land som har et Heimevern 
som Norge. At Heimevernet er be-
vart er et godt signal om at det må 
samarbeides i vårt værutsatte og 
langstrakte land, sier Bjerga.

UgrUnneT frykT
Når Trygge Samfunn konfronterer 
seksjonssjef Bjerga med den frykt 
enkelte føler for at Forsvaret ikke 
lenger skal kunne bistå det sivile 
samfunn når spesielle hendelser 
inntreffer, har han dette å si:
– Sivil og militær sektor er mer sam-

menvevd enn noen gang. Men at det 
er skapt en slik frykt er forståelig. 
Mediebildet preges i overveldende 
grad av våre utenlandsoperasjoner. 
Og når baser og militære enheter 

nedlegges, kan det lett skapes et 
inntrykk av at Forsvaret kun er opp-
tatt av militært engasjement under 
fjerne himmelstrøk. Men frykten er 
ugrunnet. Forsvaret har sterke røtter 
i det norske samfunn med verne-
pliktsordningen som en solid for-
ankring. Dette prinsippet vil bestå. 
Noe annet er politisk utenkelig. Men 
vernepliktsordningen praktiseres 
annerledes enn før som en følge av 
at mobiliseringsstyrken er borte. En 
trenger færre, men får til gjengjeld 
de som er best egnet.

sTore UTfordringer
– Men Forsvaret har også store utfor-
dringer. Det at det er færre militære 
utøvere innebærer at slitasjen på 
mennesker og materiell blir stort. 
Utenlandsoperasjonene krever mann-
skap og befal med spesialkompetanse. 
Det kan vanskelig innkalles reserver 
som uten videre kan gå inn i rollene, 
påpeker Bjerga.
Han mener interessen for territori-
alforsvar av Norge øker.
– En skal ikke bli overrasket dersom 
pendelen svinger noe tilbake fra 
skarpe utenlandsoperasjoner til 
sterkere fokus på hjemlige områder. 
Russernes angrep på Georgia i fjor 
høst minnet både oss og andre na-
sjoner om at det ikke skal så mye til 
at verdensbildet endrer seg.

kvinner er vikTige
Ved Institutt for forsvarstudier har 
en forsket mye rundt kvinner i For-
svaret.
– I utgangspunktet var det slik at det 
var et mål i seg selv å få flere kvinner 
i Forsvaret. Så har det skjedd et in-
teressant skifte i begrunnelsen for 
hvorfor en ønsket økt kvinneandel. 
Etter at Norge for alvor ble engasjert 
i utenlandsoperasjoner ble en fort 
klar over at kvinner rett og slett 
kunne løse viktige oppgaver som 
menn ikke kunne klare. Gjennom 
våre studier ser vi klart behovet for 
at en må legge forholdene til rette 
for at kvinnene forblir i Forsvaret. 
Dette må vektlegges i tiden frem-
over. Forsvaret skal speile samfunnet 
både hjemme og ute, sier seksjons-
sjef Kjell Inge Bjerga.

«At Forsvaret er blitt mindre øker behovet  
for og nødvendigheten av å bygge nettverk  

med sivil sektor»

Sivil og militær sektor øver sammen. Foto: Forsvarets mediesenter.
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flere hundre bedrifTer må bedre sikkerheTen
Tilsynsmyndighetenes storsatsing viser at norske bedrifter, i hvertfall de små 
og mellomstore, i høy grad mangler risikovurderinger. – Et tankekors, mener 
Arbeidstilsynet.

På vårparten gjennomførte tilsyns-
etatene rundt 900 koordinerte til-
syn i en rekke norske bedrifter. Re-
sultatene viser at 334 av 561 små og 
mellomstore virksomheter ikke 
hadde kartlagt farer og potensielle 
problemer godt nok. Av tallene fra 
fellesundersøkelsen fremkommer 
det at jo større virksomhetene er, 
desto bedre er de til å foreta risiko-
vurdering. Mange små og mellom-
store virksomheter (1–20 ansatte) 
har mangelfull skriftlig dokumenta-
sjon på sine kartlegginger og vurde-
ringer av risiko. 76 prosent av leder-
ne i industrien har oversikt over hva 
som er de største risikoene i egen 
virksomhet, men fortsatt er det 24 
prosent som ikke har det. I varehan-

delen var tilsvarende tall 58 pro-
sent, mens det er hele 42 prosent 
som ikke hadde god nok oversikt.

Må øke BevissTheTen
– Dette er et tankekors. For å iverk-
sette gode tiltak er det viktig å ha 
oversikt over hva som er de største 
risikoer i egen virksomhet. Enkelt 
sagt gjelder det å se på hva som kan 
gå galt og hva du kan gjøre for å hin-
dre at det skjer, sier direktør Ingrid 
Finboe Svensen i Arbeidstilsynet i en 
kommentar. – Kartlegging av risiko 
er viktig for å forebygge ulykke og 
hindre helseskader. Målet med ak-
sjonen har vært å øke bevisstheten 
og kompetansen om risikoforebyg-
gende arbeid, sier direktøren.

Unik saTsing
Aldri før har så mange tilsynsmyn-
digheter gått sammen om en så om-
fattende innsats for sikkerheten i 
norske bedrifter. Statens forurens-
ningstilsyn (SFT), Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap 
(DSB), Arbeidstilsynet, Statens Strå-
levern, og Næringslivets sikkerhets-
organisasjon (NSO) har stått for or-
ganisering av aksjonen. I tillegg har 
tilsynspersonell fra fylkesmannen, 
brannvesenet og lokale elektrisi-
tetstilsyn deltatt.
Samtlige tilsynsetater er nå i gang 
med å analysere resultatene og vur-
dere tiltak for å følge opp de virk-
somheter som har mangelfulle  
rutiner.

Fo
to

: D
SB
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Tilsyn gir positive 
resultater

direktoratet for samfunns-
sikkerhet og Beredskap (dsB) 
gjennomførte 1575 tilsyn, 
markedskontroller og øvelser 
innenfor eget forvaltnings-
område i 2008. erfaringene  
er gode.

I tilsynsmeldingen fremgår det 
at tilsyn gir positive resultater 
og anses som nyttig av tilsyns-
objektene.

– Gjennom tilsyn kontrol-
lerer myndighetene bedriftenes 
systemer og kultur for helse, 
miljø og sikkerhet (HMS). Tilsyn 
bidrar over tid til økt bevissthet 
om sikkerhet i virksomhetene, 
heter det i meldingen.

Ved storulykkebedriftene har 
gjentatte tilsyn medvirket til at 
det i de senere år har vært få 
alvorlige ulykker.

Det er imidlertid spesielt 
mange avvik og anmerkninger 
hos virksomheter som for første 
gang har hatt tilsyn etter storu-
lykkeforskriften. Samtidig 
registreres det en gradvis forbe-
dring hos virksomheter hvor 
DSB har hatt gjentatte tilsyn 
gjennom mange år. Dette gjel-
der ikke bare storulykkebedrif-
tene, men det er en trend som 
også kan sportes hos andre 
virksomheter der direktoratet 
fører tilsyn.

Brannforskriftene for institu-
sjoner og overnattingssteder er 
skjerpet de senere år. Brannve-
senets tilsyn har medvirket til 
en betydelig større nedgang i 
antall branner i denne type 
bygninger. I 2008 ble det gjen-
nomført tilsyn hos 42 kommu-
nale og interkommunale brann-
vesen. Hensikten er å sikre at 
brannvesenet, både kommunalt 
og interkommunalt, gjennom-
fører lovpålagte oppgaver og at 
de ressurser som settes inn, 
oppfyller regelverkts krav.

en sTor dag for likesTilling
Årets likestillingspris gikk til tillitsmannsordningen 
og Vernepliktsrådet. – Vi har betydd mer for like-
stilling enn all verdens taler, mener landstillits-
valgt, Steffen Rogstad.

– Prisvinnerne har, på eget initiativ, satt fokus på likestilling og med et 
oppriktig engasjement har de nådd ut til mange, sa generalinspektør i 
Luftforsvaret, Stein Erik Nodeland, da han ga juryens begrunnelse for til-
delingen. Han påpekte også at prisvinnerne gjennom sine mange arrange-
menter og aktiviteter rundt om i landet har lykkes i å engasjere hele For-
svaret i likestillingssaken.

en foregangsfigUr
– Tillitsmannsordningen har i lang tid vært en foregangsfigur når det gjel-
der å få kvinner til å trives i Forsvaret og gjennom det å øke kvinneande-
len. Allerede i 2006 gikk vi ut med kravet om at verneplikten burde gjøres 
lik for begge kjønn. Selv om det vil gå noen tid før dette blir en realitet, vil 
nok fremtiden vise at tillitsmannsordningen har vært forutseende og 
fremtidsrettet, sa Steffen Rogstad i sin takketale.

kjønnsnøyTral verneplikT nødvendig
Prisen ble utdelt under Kvinnekonferansen 2009 ved Gardermoen militære 
flyplass. Et av innslagene på konferansen var et foredrag av organisasjons-
psykolog Nina Amble. På spørsmål om hvordan Forsvaret kan bedre rekrut-
teringen av kvinner, ga hun full støtte til Tillitsmannsordningens forslag.
– Kjønnsnøytral vernplikt er, etter min oppfatning, helt nødvendig. Da 
barna mine kom i den rette alderen så jeg hvor urettferdig systemet er. 
Mens jenta mi brukte et år på « å slappe av», som hun sa, måtte sønnen 
min dra i det militære. Jeg tror jenta mi kunne gjort det vel så bra i militæ-
ret som gutten, men det får jeg jo aldri svar på, sa Amble.

Generalinspektør Stein Erik Nodeland overrekker prisen. Foto: Erik Andreas Drabløs, Forsvarets Mediesenter.
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styrket  
beredskap til sjøs
Regjeringen har besluttet at 
ordningen med Redningsinn-
sats til sjøs (RITS) skal utvides 
fra fire til syv brannvesen i 
kommuner langs norskekysten. 
Beredskapen omfatter en spesi-
alstyrke fra hvert brannvesen, 
som har fått betegnelsen RITS, 
og som kan settes ombord på 
en havarist, enten fra sjøen eller 
fra luften

RITS er i første rekke ment 
som en bistand til redning av liv 
i de tilfeller hvor en ulykke er 
av så stort omfang at skipets 
besetning ikke er i stand til å 
håndtere den alene.

Stavanger, Ålesund og 
Tromsø er nå blitt nye RITS-
kommuner i tillegg til Oslo,  
Larvik, Bergen og Bodø. Dermed 
oppnås landsdekkende bered-
skap med om lag to timers 
responstid til de mest trafik-
kerte deler av norsk økonomisk 
sone.

forsvars
foreningens 
 stipend

Norges Forsvarsforenings sikker-
hetspolitiske stipend er ment 
anvendt som bidrag til seminar, 
kurs eller deltagelse på tilsva-
rende i Norge eller utlandet. Be-
tingelsen er at hovedinnholdet 
skal være til å bidra til opplys-
ning om Forsvarets betydning, 
frihet og trygghet eller om an-
dre vitale sikkerhetspolitiske 
spørsmål.

Årets stipend tilfalt Harald 
Bonaventura Borchgrevink.  
Stipendiet er på kr. 20.000 og 
vil bli brukt til prisvinnerens 
masteroppgave om «Ytringsfri-
het i vår sikkerhetspolitiske 
situasjon «.

Utdelingen fant sted i Den 
Norske Atlanterhavskomités 
lokaler.

færre blir mobbet, men...
Resultater fra Helse- og medarbeiderundersøkelsen i Forsva-
ret 2008 viser en nedgang i rapportert mobbing. Personelldi-
rektør Tom Simonsen mener økt fokus og bedre kunnskap er 
årsaken. Men det er ingen grunn til å være fornøyd. Forsva-
ret skiller seg negativt ut i et samfunnsperspektiv.

Forsvarets personelldirektør kan opplyse at tallene viser en nedgang fra 
12,2 prosent i 2007 til 5,5 prosent i fjor.

– Bakgrunnen for at vi årlig gjennomfører en slik anonym undersøkelse 
er at ansatte skal få uttrykke sin subjektive mening om det å være ansatt i 
Forsvaret. Dette gjør det lettere for oss som ledere å ta tak i de utfordrin-
gene vi har for bedre å legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø, 
sier Tom Simonsen.

Til tross for en nedgang i rapportert mobbing, mener personelldirektø-
ren at tallene er for høye, Det gjelder både mobbing og seksuell trakasse-
ring. Han presiserer at det ikke er akseptabelt at mobbing og seksuell tra-
kassering overhodet forekommer i Forsvaret.

– Dette tar vi svært alvorlig. I tillegg til en rekke tidligere iverksatte til-
tak vil vi nå, i samarbeid med Universitetet i Bergen, sette i gang et fors-
kningsprosjekt. Hensikten er blant annet å avklare hva som ligger i Forsva-
rets tall og finne metoder som kan redusere forekomsten av uønskede 
faktorer i arbeidsmiljøet, forklarer Simonsen.

Tross bedringen er det imidlertid ingen grunn til friskmelding. Det for-
holder seg i realiteten slik at en kvinne under 36 år med jobb i Forsvaret 
har tre ganger så stor sjanse for å bli seksuelt trakassert enn på arbeids-
plasser ellers i samfunnet. Når det dessuten er grunn til å tro at det fore-
ligger store mørketall, er det dessverre en svært lang vei å gå.

Side om side på øvingsfeltet. Foto: Forsvarets Mediesenter
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Studentene intervjuer innsatsleder Geir Olsen. Foto: Rune Haarstad.

realisTisk Trening
I kirurgibygget på Sessvollmoen vektlegges realistisk medisinsk praktisk  
trening. - Dette er vi alene om i Norden, sier spesialsykepleier og drifts-
koordinator Lotta Lyden ved kurssenteret i Forsvarets sanitet (FSAN).

For et år siden startet fullskala øvelser 
der personellet møtte utfordringer 
tett opp til virkeligheten. Før delta-
kerne går inn i lokalet blir de fortalt 
en historie om hva som er skjedd, 
men ikke hva som møter dem bak 
døren. Til hver case er det instruktø-
rer som følger med under scenariet 
gang. De veileder og støtter behand-
leren underveis, om nødvendig.

– God simulering er avhengig av 
instruktørenes kompetanse, erfaring 
og evne til å lage caser. Hver simu-
lering er tilrettelagt i forhold til det 
vi skal øve på, forteller Lotta Lyden.

Et eksempel på et scenarie kan 
være at det bygges skyttergrav der 
det legges inn rekvisitter og effekter 
som røyk, lys, varme og lukt. Dukker 
med reelle skader sminkes opp. Alt 

legges til rette for å lage en illusjon 
av virkelighet.

Mange MUligheTer
Forsvarets sanitet disponerer to ty-
per dukker i simuleringen.

Instruktørene har laget sykehisto-
rikk med bl.a. puls, blodtrykk og 
pustefrekvens som ligger ferdig og 
kan overføres dukken i forhold til den 
behandling den får. Dukken kan også 
«snakke» ved å bruke et trådløst mi-
krofonsystem. En instruktør kan da 
høre spørsmålene personellet stiller 
og gi svar. Forskjellen med å øve på 
levende markører og dukkene er at en 
på dukkene kan utføre prosedyrer.

– Eksempelvis er det mulig å legge 
thoraxdren, dekomprimere og intu-
bere. En kjenner puls, dukken puster 

og brystkassen hever og senker seg, 
forteller Lyden.

freMTidsreTTeT
I året som er gått er det blitt arran-
gert to akkuttmottak-simuleringer 
med dukke og levende markører. I 
tillegg har to kull med vernepliktig 
akademisk befal gjennomgått både 
et fullskalaforsøk og akkuttmottaks-
trening. Forsvarets sanitet forsøker 
å få med bredden i personellet som 
utøver sanitet og har dialog med 
bl.a. spesialstyrken, Militærpolitiet 
og Livvakten.

– Det er viktig å se fremover. Da-
gens unge bruker datateknologien 
på en helt annen måte enn for ti år 
siden, understreker driftskoordina-
tor Lotta Lyden.

Nærmere virkeligheten kommer en ikke. 
Foto: Nora Seland, Forsvarets mediesenter.
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norges Forsvarsforening ble stiftet i 1896 for nett-
opp å være pådriver for at Norge skulle ha sin 
egen hær, selv om vi på den tiden var i union 

med Sverige. Foreningen så dette som helt avgjørende 
for å kunne være en noenlunde likeverdig partner i 
unionen med vår storebror i øst. Maktbalanse var stikk-
ordet. Frykten for igjen å bli en marginalisert provins 
var sterk, og ikke uten grunn. Fred, frihet og selvstendig-
het ble senere foreningens parole, og den fredelige fri-
gjøringen i 1905 ville ha vært utenkelig uten vår egen 
oppgående hær som maktfaktor og riset bak speilet. 

Med dette som bakgrunn blir foreningens parole 
«forsvarssak er fredssak» spesielt tydelig som relevant 
historisk lærdom. Senere forsatte foreningens rolle som 
en oppgående vokter og pådriver når det gjaldt vår 
forsvars- og sikkerhetspolitikk gjennom kjente navn 
som Fridtjof Nansen og Roar Amundsen.

Gjennom de «harde tretti åra» advarte Norges For-
svarsforening sterkt mot forfallet av Forsvaret og den 
pasifisme som den gangen rådet i store deler av befolk-
ningen. Gjennom vårt tidsskrift, som den gangen het 
«Norges Vern», viste foreningens aktive skribenter en 
forbløffende evne til å se inn i og forstå fremtidens ut-
fordringer, både når det gjaldt den militærtekniske ut-
vikling og den volds politikk som materialiserte seg i 
Den andre verdenskrigen. Dette i motsetning til våre 
styresmakter som den gangen nærmest uttrykte at him-
melen var skyfri.

Undersøkelseskommisjonen av 1945, som Stortinget 
oppnevnte for å analysere hvorfor alt gikk så galt våren 
1940, omtalte da også Norges Forsvarsforenings arbeide 
for et sterkere og mer moderne forsvar i positive ven-
dinger. Mens kritikken ellers var svært grim når det 
gjaldt styre og stell for øvrig. Lærdommen man bør 
trekke av dette burde være krystallklar etter min me-
ning. Nemlig; at frivillige foreninger, som arbeider for 
folkelig og politisk fokus på avgjørende saker i vårt 
samfunn, er viktige demokratiske institusjoner som 
man bør lytte til. Slike frivillige foreninger eller organi-
sasjoner har ingen annen agenda enn å fremme den 
saken de står for, som i dette tilfelle var forsvarssaken.

Så kan man spørre seg selv om slike frivillige saks-
orienterte foreninger har den samme berettigelse i dag. 
Informasjons og media samfunnet har jo gjort det mu-
lig for folk å skaffe seg den informasjonen de ønsker og 
dermed orientere seg selv. Eller er det heller slik at det 

har blitt mye vanskeligere «å se skogen for bare trær»? 
At det ligger mye sannhet i det siste tror jeg faktisk folk 
flest er klar over. Et annet fenomen som gjør det vanske-
lig å orientere seg, og å holde fokus på de viktige og 
avgjørende sakene i samfunnet, er kortsiktigheten og 
det tabloide bombardement vi alle blir utsatt for. Infor-
masjons påvirkning og folks oppmerksomhet har blitt 
salgsobjekter i vårt kommersialiserte samfunn. 

Det er derfor, etter min mening, avgjørende viktig for 
samfunnsutviklingen at det finnes levedyktige saksori-
enterte organisasjoner og foreninger som bidrar til å 
ivareta samfunnets nødvendige langsiktighet gjennom 
historiske erfaringer og lærdom samt vedvarende fokus 
på saksområdet. 

«Jammen, nå er alt så annerledes enn før» hevder 
noen. Ja, mon det? Er det ikke slik at vi mennesker lærer 
av hva vi selv og andre har erfart, og at denne lærdom-
men er relevant fordi menneskenaturen ikke har foran-
dret seg vesentlig over tid? Jeg leste for noen år tilbake 
en bok skrevet av keiser Marcus Aurelius om hans tan-
ker og refleksjoner over livet og samfunnet den gangen. 
Det var påfallende hvor like de Romerske samfunnspro-
blemene var våre egne og ikke minst den lærdommen 
den keiserlige forfatteren trakk ut av sine erfaringer og 
tanker rundt disse. Den største forskjellen mellom hans 
verden for mer enn 1800 år siden og vår er den tekno-
logiske utviklingen. Mens mennesket, som individ og 
sosialt vesen med positive og negative tilbøyeligheter, 
har forandret seg svært lite. Men midlene og vår kunn-
skap om verden rundt oss har forandret seg både i 
mengde, detaljnivå og kvalitet. Denne utviklingen skjer 
nå i et forrykende tempo.

Grasrotorganisasjoner som Kvinners Frivillige Bered-
skap, Norges Forsvarsforening etc. er derfor nødvendige 
brikker i samfunnsstrukturen for å vokte og ivareta den 
nødvendige langsiktighet og fokus på sak. Dette for å 
sikre en positiv og fruktbar utvikling innen viktige saks-
områder som forsvar og samfunnssikkerhet. For å øke vår 
positive demokratiske innflytelse og gjennomførings-
evne, bør vi videreutvikle samarbeidet mellom frivillige 
organisasjoner innen feltet. Vi kan da bli et tydeligere 
korrektiv og bedre bidrag i de politiske prosessene hvor 
våre politikere synes å bli stadig mer opptatte i den kort-
siktige tabloide heksegryte hvor personfokusering er 
fremtredende, men hvor langsiktig strategier, saksdybde 
og bredde samt historisk erfaring er mangelvare.

Åge Hamang har vært generalsekretær i 
Norges Forsvarsforening siden 2007. Han er 
utdannet jagerflyger med 4700 flytimer bak 
seg og har tjenestegjort i fremtredende 
lederstillinger både i Norge og utlandet. 
Generalmajor Hamang har mottatt en rekke 
norske og utenlandske utmerkelser for sin 
innsats i Forsvaret.

Norges  
Forsvarsforening  
– en pådriver

gjesteskribenten: Åge Hamang
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Influensa A (H1N1) har slått til i Norge. Det innebærer en stor utfordring 
for landets samfunnssikkerhet og beredskap. Pandemien vil påvirke hele 
samfunnet og sette store krav til opprettholdelse av kritisk infrastruktur 
og viktige samfunnsfunksjoner. Først og fremst vil et omfattende fravær 
av arbeidskraft utgjøre en situasjon som vi som nasjon må være i stand til 
å håndtere. Er vi godt nok forberedt?

tema:

pandemisk 
influensa – 
hvor står vi?
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tema: pandemi

hva er pandemisk influensa?
Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus 
som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom men-
nesker. Sykdommen vil spres raskt over hele verden og kalles en pandemi. 
Pandemisk influensa oppstår med noen tiårs mellomrom, men en kan ikke 
på forhånd si når dette vil skje.

hvordan sTarTer en pandeMi?
Influensavirusene er i stadig endring. I de fleste tilfellene er endringene små. 
Dette er grunnen til at den vanlige influensavaksinen justeres i forkant av 
nesten hver eneste vintersesong. Men noen ganger oppstår et helt nytt virus. 
Dette kan skje ved at influensavirus hos mennesker blandes med influensa-
virus hos dyr eller ved at fugleinfluensavirus forandrer seg over tid. Det nye 
viruset som dannes, kan være opphav til pandemisk influensa dersom det 
smitter lett og er svært ulikt tidligere virus.
Oppstår det en influensaepidemi, vil Norge før eller senere bli berørt. Når 
en pandemi kommer til landet, vil sykdommen trolig spre seg til alle lands-
deler i løpet av uker.

hveM vil være UTsaTT for sMiTTe?
Fordi de færreste vil være immune mot det nye viruset, er sannsynligheten 
for å bli syk større enn ved sesonginfluensa. Ved sesonginfluensa er noen 
grupper mer utsatt for å bli alvorlig syke og få komplikasjoner. Det er grunn 
til å tro at dette også vil gjelde ved en pandemisk influensa. Inntil det nye 
virusets egenskaper er kjente er det likevel vanskelig å forutsi hvilke grupper 
som vil være mest utsatt.
Tidligere influensaepidemier har rammet forskjellige aldersgrupper ulikt.

hvordan Begrense sMiTTe?
Folkehelseinstituttet gir følgende råd:

HVORDAN BESKYTTE SEG?
Vaske hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert desin-• 
feksjonsmiddel. Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer.

HVIS DU MISTENKER AT DU ER SMITTET
Ta kontakt med lege eller legevakt via telefon• 
Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er • 
avkreftet.
Avhengig av symptomene dine vil legen vurdere om du skal behandles • 
med Tamiflu.

BESKYTT ANDRE MOT SMITTE HVIS DU ER SYK
Bli hjemme fra jobb til du føler deg frisk nok.• 
Hold sykt barn hjemme fra skole og barnehage.• 
Bruk engangspapirhåndklær foran munnen når du hoster eller nyser. • 
Kast papirhåndkleet etter bruk.
Host eller nye i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.• 
Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du • 
spiser.
Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ.• 

PLEIE AV SYKE HJEMME
La den syke ha kontakt med færrest mulig personer og oppholde seg  • 
i færrest mulig rom. Sørg for nok hvile og drikke til den syke.

norsk næringsliv:

dårlig forberedt på 
en pandemi
en rapport fra london school  
of hygiene & tropical Medicine 
plasserer norge langt ned på 
listen over de land som er 
vurdert.

Norsk næringsliv er dårlig forberedt 
dersom en pandemi skulle ramme 
Norge. En rapport fra London School 
of Hygiene & Tropical Medicine ran-
gerer oss på en 14. plass av de 30 
land som er vurdert. 
Forskerne har sett på hvor godt næ-
ringslivet i EU-landene pluss Tyrkia, 
Sveits og Norge har forberedt seg i 
tilfelle smitten skulle bre om seg. 
Best ut kommer Irland, Malta, Spania 
og Storbritannia.
Rapporten slår fast at et omfattende 
utbrudd kan føre til at mellom 15 og 
20 prosent av alle arbeidstakere vil 
trenge mellom fem og fjorten dagers 
sykemelding og at opptil 8 prosent 
kan bli sengeliggende.
I en kommentar til resultatene i rap-
porten sier overlege ved arbeids-
livsavdelingen i Næringslivets Hoved-
organisasjon (NHO), Unni Abusdal, at 
alle bedrifter bør utarbeide bered-
skapsplaner for en pandemi. 
– Bedriftene må tenke på hvordan de 
best mulig skal kunne unngå store 
forsamlinger for å redusere risikoen 
for smitte, påpeker Abusdal.
I følge Det europeiske smittevernin-
stituttet ECDC er planleggingsarbei-
det i Norge godt i gang, men at en 
kun er «halvveis til målet».

www.pandemi.no
Myndighetenes nettside om  

pan demisk influensa gir deg løpende 
oppdatering om utviklingen. 

En kan også ringe publikums
telefonen 815 55 015. 

Trygge Samfunns redaksjon hadde 
siste leveringsfrist 1. september.
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– internasjonalt 
smittevernsamarbeid  
viktig for norge
– Det er en fordel for norsk beredskap at vi er engasjert i EU og gjennom 
WHOs koordinering. Erfaringene derfra må dog tilpasses norske forhold,  
sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. 
Under en pandemi er han mest bekymret for helsevesenet, som vil få en  
dobbel belastning. – Det er nok vaksiner til alle, sier Aavitsland.
 av jan erik thoresen

- Vi må forvente at vi kommer til å få 
en pandemi i Norge. Vi ser for oss at 
den vil nå landet utpå senhøsten. I 
Australia er en nå inne i årets ordi-
nære influensasesong. Så langt ser 
det ut til at det nye viruset, som har 
betegnelsen A(H1N1), sirkulerer 

sammen med de tre sesongvirus 
uten å fortrenge disse. Australske 
eksperter anslår at en vil få en noe 
verre influensasesong enn normalt. 
Her i Europa er en fremdeles i forsin-
kelsesmodus, men det forventes at 
den store spredningen kommer utpå 
høsten. Her til lands er situasjonen 
fremdeles rolig, men det er fåfengt å 
tro at viruset kan holdes permanent 
borte, forklarer Aavitsland.

løpende sTaTUsrapporTer
Folkehelseinstituttet er en helt sen-
tral aktør. En av oppgavene er å avgi 
løpende statusrapporter til Helsedi-
rektoratet, Helse- og omsorgsdepar-
tementet og Helsetilsynet basert på 
det internasjonale situasjonsbildet.
– Erfaringene vi henter herfra må 
omsettes og tilpasses norske forhold. 
Det er nærmest umulig å forutsi 
hvor omfattende en pandemi kan 
gripe om seg. I pandemiplanleggin-
gen forutsetter vi et scenarie der den 
sprer seg raskt og varer i 3–4 måne-
der og at den når en topp etter 6 

uker. Vi ser for oss 70 prosent av 
tilfellene etter 8 uker og 99 prosent 
etter 15 uker. 50 prosent av befolk-
ningen smittes og 50 prosent av 
disse igjen blir syke. Vi anslår en 
sykdomsvarighet på 10 dager. 30 
prosent av de syke må søke lege, 4 

prosent av de syke må på sykehus, 1 
prosent av de syke trenger intensiv-
behandling og 1 prosent av de syke 
dør. Men jeg understreker at virke-
ligheten kan bli ganske annerledes. 
Likevel må vi ha en norm å plan-
legge ut i fra.

over en Million syke
– Omsetter vi prosentandelene til 
tallverdier vil vi se at 1.175.000 vil 
bli syke. Det vil dreie seg om 352.000 
legebesøk og 47.000 innleggelser. 
11.750 personer vil trenge intensiv-
behandling og et tilsvarende antall 
dør av pandemien. Skulle en slik si-
tuasjon bli en realitet vil belastnin-
gen på norsk helsevesen bli enorm. 
Vi må regne med at mange av de 
som arbeider i helsevesenet også 
blir satt ut av spill. Det vil redusere 
hjelpemulighetene vesentlig samti-
dig som hjelpebehovet øker sterkt. 
Sykehjemmene vil være særlig utsatt 
fordi bemanningen er lav og klien-
tene dårlige. For å kunne avhjelpe 
behovet noe, vil det være viktig å 

utnytte de ressurser som ligger i de 
frivillige organisasjoner, mener av-
delingsdirektør Aavitsland.

vaksinering
Senhøsten og vinteren er tradisjonelt 
den typiske «influensasesong» der 
mange lar seg vaksinere hos sin fast-
lege.
– De som vanligvis vaksinerer seg 
bør fortsette med det og i tillegg få 
en vaksine mot det nye viruset. Vi 
har bestilt nok vaksine til hele be-
folkningen og er klare til å sette i 
gang i november. Det er en utfor-
dring å bringe på det rene hvem vi i 
utgangspunktet skal gi den til. I ut-
gangspunktet kan alle bli smittet. 
Folk over 60 år ser imidlertid ut til å 

«Vi har bestilt nok vaksine til hele befolkningen 
og er klare til å sette i gang i november»

Avdelingsdirektør Preben Aavitsland i  
Folkehelseinstituttet.
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ha noe bedre immunitet, tatt i be-
traktning at de har hatt befatning 
med Asiasyken eller Hong Kong in-
fluensaen som er beslektet med 
svineinfluensaen, opplyser Preben 
Aavitsland.
Han medgir at en eventuell masse-
vaksinering vil bli en stor utfordring 
rundt om i kommune- Norge.
– Jo, det er en utfordring å nå alle, 
men vi har et apparat som står klart, 
om behovet skulle oppstå. I 1998 
holdt vi en øvelse i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten i Moss der 
vi massevaksinerte et stort antall 
personer i Mossehallen. Hver kom-
mune må imidlertid organisere seg 
på basis av lokale forhold og den 
logistikk den enkelte rår over. Skulle 
massevaksinering bli nødvendig, vil 
nettverkene til de frivillige organisa-
sjoner være av stor betydning. For-
øvrig vil alle mennesker ha nytte av 
vaksinen, selv om noen ikke kan 
vaksineres av medisinske årsaker. 
Den gir ingen bivirkninger utover 
det enkelte eventuelt kan registrere 
ved en vanlig influensavaksine.

ingen grUnn Til frykT
På Folkehelseinstituttet er en opp-
tatt av til enhver tid å forholde seg 
nøkternt og pragmatisk til smittefa-
ren og ikke bidra til å spre ugrunnet 
frykt blant folk flest.
– I utgangspunket har vi en god be-
redskap til å møte en pandemi. Myn-
dighetsansvaret er forankret i en 
pandemiplan der de ulike aktører 
står klare til å sette ut i livet de tiltak 
som måtte bli nødvendig. Og la meg 
sterkt understreke at det er vaksine 
nok til alle. Det er ingen grunn til å 
føle noen sterk bekymring. De aller, 
aller fleste av oss vil klare pandemi-
situasjonen godt. Det er viktig å 
følge de råd og anbefalinger helse-
myndighetene gir når pandemien 
kommer. For det gjør den. Spørsmå-
let er når og i hvor stor grad den vil 
slå ut, sier avdelingsdirektør Preben 
Aavitsland.

sjøforsvaret deltok i pandemiøvelse
– kommer det en pandemi til norge vil også Forsvaret bli påvirket, 
sier orlogskaptein ove opperud. – Personell i Forsvaret er ikke 
unntatt smittefare, sier han.

I forbindelse med Øvelse Hordaland deltok personell fra Håkonsvern og 
Kysteskadronen sammen med aktører fra samfunnssikkerhetsfeltet i et sce-
nario som dreide seg om en influensaepidemi. Blant aktørene var Fylkesman-
nen, alle kommunene i Hordaland, helseforetakene, politidistriktet og Sivil-
forsvaret. Øvelsen var delt opp i tre faser: Planlegging, gjennomføring og 
evaluering. Den fungerte som en test på deltakernes evner til å håndtere 
kriser.

ikke UnnTaTT fare
Orlogskaptein Ove Opperud var selv en av de som deltok i øvelsen. Han 
understreker sterkt hvor viktig slik trening er.
– Det er viktig å øve på ting vi normalt ikke kommer borti. Forsvaret må bære 
foreberedt på at en pandemi også kan ramme oss og ikke bare det sivile 
samfunn. Personell i forsvaret er ikke unntatt smittefare, sier Opperud.

UTnyTTer egne ressUrser
Skulle det bryte ut en pandemi skal Forsvaret kun yte hjelp til sivile dersom 
de sivile myndigheter ikke klarer å mestre situasjonen ved hjelp av egne 
ressurser. Frem til det er Forsvarets viktigste oppgave å ivareta sine egne. 
Det er det de øvde på under Øvelse Hordaland.
– Vi har trent på å klare oss selv uten å belaste det sivile samfunn. Det inne-
bærer blant annet å utnytte egne ressurser som egen sykestue, sanitetsper-
sonell, bygninger og tilsvarende så langt det er mulig, forteller orlogskap-
teinen. Øvelsen ble greit avviklet, men den avdekket en del spørsmål 
Forsvaret ikke hadde tenkt gjennom.
– Nå må vi ta fatt i disse spørsmålene og, om nødvendig, lage en mer utfyl-
lende pandemiplan, sier orlogskaptein Ove Opperud.

Fo
to

: F
or

sv
ar

et
s M

ed
ies

en
te

r

TS_3-09_siste.indd   13 07-09-09   14:11:26



1 4  t r y g g e  s a m f u n n  3 • 2 0 0 9 t r y g g e  s a m f u n n  3 • 2 0 0 9  15 

– VikTig å oppreTTholde kriTiske funksjoner
– En pandemi kan føre til en betydelig belastning på samfunnskritiske om-
råder dersom fraværet av arbeidskraft blir høyt, sier seniorrådgiver Elisabeth 
Longva i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
– Alle virksomheter må nøye planlegge hvordan en skal kunne møte ut-
fordringene for å videreføre de viktigste deler av driften dersom krisen setter 
inn, sier hun. Longva påpeker nødvendigheten av at det foreligger en grunn-
leggende forståelse av at en krise også kan ramme en selv og ikke bare andre.

 av jan erik thoresen

– Vi har hatt rimelig god tid til å plan-
legge hvordan vi samlet sett skal møte 
pandemien når den slår ut i Norge for 
alvor. Det er umulig å fastslå med sik-
kerhet hvor hardt vi vil bli rammet, 
men i Nasjonal beredskapsplan for 
pandemisk influensa opererer vi med 
to scenarier. Det ene opererer med en 
fraværsforventing på 10–15 prosent 
når pandemien er på sitt høyeste og 
den andre med 40 prosent. De fleste 
vil nok takle et fravær på 10–15 pro-
sent forholdsvis bra, men kommer 
prosentandelen opp i over 40 prosent 
kan vi virkelig bruke betegnelsen 
krise, sier Elisabeth Longva.
Med base i Helsedirektoratet har hun 
nylig sittet sammen med represen-
tanter fra alle offentlige etater for å 
gjennomgå de respektives planer.

sTore UTfordringer
– Pandemiplanen legger premissene 
for departementene og deres sekto-
rer og det tverrfaglige samarbeid 
som er nødvendig. Tiltakene er først 
og fremst relatert til smittevern og 
sosial- og helsemessig beredskap, og 
planen bygger på at det kan være 
behov for omfattende tiltak både fra 
kommuner, fylkesmenn, spesialist-
helsetjenesten og sentrale myndig-
heter. Den enkelte virksomhet og det 
enkelte forvaltningsledd som blir 
berørt av planen må dessuten utar-
beide egne kriseplaner i tråd med de 
gjeldende prinsipper som er sty-
rende for alt arbeid innen samfunns-
sikkerhet og beredskap. 
Med mange aktører på banen er det 
selvsagt avgjørende viktig med godt 

samarbeid og koordinering av tiltak 
og utspill, understreker seniorrådgi-
veren.

kriTiske saMfUnnsfUnk-
sjoner
Ved en pandemi vil helsetjenesten 
møte utfordringer på to plan. For det 
første skal en opprettholde en for-
svarlig drift og for det andre møte 
økt etterspørsel forårsaket av pan-
demien. Helsetjenesten er spesielt 
sårbar for reduksjon av personell, 
spesielt medisinskfaglig personell.
– En operativ helsetjeneste er dessu-
ten avhengig av at andre samfunns-
kritiske virksomheter fungerer. Svikt 
i strømforsyningen og IKT (informa-
sjonsteknologi), vil eksempelvis 
være alvorlig. Her ser vi hvordan 
ulike funksjoner griper inn i hveran-
dre, sier Elisabeth Longva, som retter 
søkelyset mot transport og varedis-
tribusjon.
– Et fungerende transportsystem er 
kritisk både for persontransport og 
distribusjon av livsnødvendigheter 
som mat og medisiner. Samfunnet er 
avhengig av forutsigbare transporter. 
Også på dette området kreves det stor 
grad av spesialkompetanse, blant an-
net for å utføre trafikkstyring og ved-
likehold av materiell, strømleveranser, 
IKT og drivstoff, for å nevne noe. Igjen 
ser vi hvordan ulike samfunnsfunk-
sjoner griper inn i hverandre.

finans og Bank
For folk flest vil finans og bank, trygd 
og sosial stønad være kritiske tjenes-
ter. Selv om disse tjenestene ytes ved 

hjelp av automatiserte, IKT-baserte 
systemer, er flere av tjenestene i stor 
grad personellkrevende. Bortfall av 
nøkkelpersonell vil kunne redusere 
tilgjengeligheten til datasystemer 
som eksempelvis server utbetaling 
av sosial stønad og trygd.
– Andre kritiske tjenester innenfor 
IKT er TV og radio, trafikkavvikling 
for telefon, internettbaserte tjenes-
ter og nødnett og radiokommunika-
sjon. Deler av slike tjenester er rik-
tignok automatisert, men ved større 
tekniske feil vil tilgjengeligheten 
reduseres fordi tjenestene er avhen-
gig av teknisk spesialkompetanse, er 
de sårbare for økt personellfravær, 
forteller Longva.

krafTforsyning  
en  nøkkelfakTor
– En stabil strømleveranse er en 
nøkkelfaktor i samfunnsmaskineriet. 
Uten strøm vil det meste stoppe opp. 

Seniorrådgiver Elisabeth Longva i DSB.
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Norges vassdrags- og energidirekto-
rat har bedt alle sine enheter om å 
pandemiplanlegge for et fravær av 
arbeidskraft på 40 prosent, opplyser 
Longva.

koMMUnale TjenesTer 
kan raMMes
– Tjenester som renovasjon, brann og 
redning er i høyeste grad personell-
krevende og til dels avhengige av 
spesialkompetanse. Det samme gjel-
der drifting av skoler og barnehager, 
for å nevne noe. Og skulle en influen-
saepidemi sammenfalle med et kraf-
tig snøfall vil også drift av veinettet 
være en stor utfordring for en kom-
mune. Forøvrig vil jeg nevne at jeg 
har fått det beste inntrykk av landets 
Fylkesmenn og kommunene generelt. 
Det er liten tvil om at de tar situasjo-
nen på alvor og stiller godt forberedt, 
forteller seniorrådgiver Longva.

ingen kriseMaksiMering
– Når vi snakker om pandemi er det 
viktig ikke å krisemaksimere, men 
holde seg løpende til de fakta som til 
enhver tid foreligger, understreker 
spesialrådgiver Elisabeth Longva.

hveM er akTører innen pandeMiBeredskapen?

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (HOD)  Har det overordnede an-
svaret for hele helsesektoren og for samordning, planlegging og sentral 
koordinering av tiltak. 

HELSEDIREKTORATET (HDIR)  Har ansvar for å gi faglige råd til helse- og 
sosialtjenesten regionalt og lokalt og HOD. 

NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT  Er nasjonal faginstans for smittevern-
beredskap og skal overvåke den nasjonale og internasjonale epidemiolo-
giske situasjon og sikre nødvendig og forsvarlig vaksineberedskap. .

STATENS HELSETILSYN  Har det overordnede faglige tilsyn med landets 
helse- og sosialtjeneste, mens fylkesmannen bidrar til at den fastsatte 
helsepolitikken gjennomføres i primær- og spesialisthelsetjenesten.

STATENS LEGEMIDDELVERK  Skal sørge for riktig bruk av effektive og sikre 
legemidler, herunder vurdere spesielle vaksiner.

DE REGIONALE HELSEFORETAKENE  Har det operative ansvar i bered-
skapsarbeidet og skal i første rekke assistere personer som trenger innleg-
gelse ved sykehus eller har behov for ytelser fra poliklinikk, ambulanse-
tjeneste eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

KOMMUNEHELSETJENESTEN  Skal yte nødvendig helsetjeneste for alle 
som bor eller oppholder seg i en kommune.

ANDRE AKTØRER  Vil naturlig få en stor belastning under en pandemi. 
Nær sagt alle samfunnssektorer vil bli berørt. Internasjonalt vil bl.a. FN, 
Verdens Helseorganisasjon (WHO), Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), 
EU og de nordiske land spille en viktig rolle.

En pandemi kan ramme distribusjon av medisiner, mat 
og andre livsnødvendige produkter.
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over 9 millioner 
doser pandemi
vaksine

i løpet av høsten får norge lever 
9.4 millioner doser pandemivak-
sine. det betyr at alle nordmenn 
kan få inntil to doser av vaksinen 
hvis det er behov for det. den er 
klar til bruk i slutten av september.

Når de første vaksinedosene er ferdig 
produsert i september, vil det bli 
startet kliniske forsøk. De første re-
sultatene fra disse vil foreligge i slut-
ten av september. Fordi ny influensa 
A (H1N1) foreløpig regnes som en 
mild sykdom, vil pandemivaksinen 
sannsynligvis ikke bli tatt i bruk i 
Norge før den er godkjent av EMEA 
(European Medicines Agency), opp-
lyser Norsk folkehelseinstitutt. EMEA 
er EUs organ for godkjennelse av nye 
medisiner.

Vaksinen vil bli distribuert av Folke-
helseinstituttet til landets kommu-
ner og sykehus på samme måte som 
den årlige influensavaksinen. Selv 
om en har nok vaksine til alle kan de 
likevel bli nødvendig å prioritere, 
slik at de som har størst behov for 
vaksinen kan få den først. Hvilke 
grupper som skal tilbys vaksinen i 
første omgang vil avhenge av hvor-
dan epidemien rammer på den sør-
lige halvkule i deres vintersesong. 
Helse- og omsorgsdepartementet vil 
gi anbefalinger om hvilke grupper 
som bør prioriteres når tiden for 
vaksinasjon nærmer seg.

seks av Ti  
vil ikke vaksineres

En undersøkelse In Fact har gjort for 
VG viser at 59 prosent av befolkningen 
har bestemt seg for ikke å ta imot 
tilbudet om gratis vaksine mot svine-
influensa. Nesten 25 prosent av de 
spurte har ikke bestemt seg, mens bare 
drøyt 16 prosent har bestemt seg for 
å ta imot tilbudet. Dette kan ha sam-
menheng med den usikkerhet som 
knyttes til eventuelle bivirkninger.

svartedauen er ikke død

Svartedauen, som er alle pandemiers mor, herjer fortsatt 
flere steder på kloden. Den holdes under kontroll av Verdens 
Helseorganisasjon (WHO). I disse pandemitider, da hysteriet 
har lett for å spre seg, kan det være nyttig å se saken i et 
historisk perspektiv. Det vi har å stri med i dag er småtterier 
sammenlignet med tidligere tider.
 av jan erik thoresen

Hong Kong influensaen i 1968 er den foreløpig siste store pandemien. Før 
den, i 1957, herjet Asiasyken. I det forrige århundre var imidlertid spanske-
syken den desidert verste. I tidsrommet 1917 til 1920 tok den angivelig livet 
av nærmere 40 millioner mennesker. I Norge døde 15.000. Alle disse tre 
influensavariantene stammet fra fugleinfluensa som muterte og derved skaf-
fet seg egenskaper som menneskeinfluensa.
Imidlertid er det Svartedauen som er alle pandemiers mor. Ikke mange er 
klar over at den fortsatt tar livet av mennesker, bl.a. i Sentral-Asia, Kasakh-
stan, Kina og til og med i USA. Pesten holdes under kontroll av Verdens 
Helseorganisasjon (WHO), men det siste store utbruddet skjedde i Kongo for 
tre år siden der den tok livet av et femtitalls mennesker på kort tid. I en 
15-års periode fra 1989–2003 registrete WHO rundt 3.000 dødsfall grunnet 
pestbasillen. Mens en på 1300-tallet var uten behandlingsmuligheter, står 
helseteam klare med gode behandlingsformer i dag. En regner med at 2.000 
–3.000 mennesker smittes hvert år, men dødsprosenten er forholdsvis lav.

nesTe sjanseløs
På 1300-tallet var en nærmest sjanseløs dersom en fikk Svartedauen. De 
fleste døde etter 3–5 dager med sterke smerter. I Norge ble nærmere 60 
prosent av befolkningen utryddet og i Europa alene mener historikerne at 
25 millioner mennesker mistet livet. Det innebar en halvering av verdens-
delens befolkning. Svartedauen kom til Norge vinteren 1348/49. Skipsrotter, 
sannsynligvis fra Ukraina, spankulerte i land i Bergen med pelsen full av 
lopper. Loppene satte seg på menneskene og på denne måten spredde pes-
ten seg. Etter denne epidemien fulgte flere og 300 år senere kom et nytt og 
voldsomt pestutbrudd som igjen halverte befolkningen.

naTUrens redskap
Innen EU er det opprettet et forskermiljø som studerer oppblomstringen av 
Svartedauen-pesten. Nå kobles blant annet klimaendringer til den økte ut-
bredelsen. Det er særlig enkelte dyrearter som blir hardt rammet. Blant 
annet er prærieulven i ferd med å bli utryddet flere steder i USA.
I dag står vi rustet til å ta imot pandemier på en helt annen måte enn før. 
Disse sykdommene er tross alt naturens redskap for å balansere livet på 
denne kloden. Når vi nå opplever å få en såkalt svineinfluensa, er den, til nå, 
tross alt for en bagatell å regne i forhold til hva verden har opplevd før. 
Dødeligheten og styrken på denne influensaen viser seg ikke å være ster-
kere enn de årlige influensaene vi mennesker har å stri med. Sett i et hel-
hetsperspektiv kan det kanskje forholde seg slik at flere mennesker blir syke 
av frykten for å bli syk, enn av selve sykdommen.
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må kartlegge utfordringene
Norske virksomheter må sette seg i stand til å sikre kontinuitet i viktige  
leveranser til tross for høyt personellfravær. Sårbarhets vurderinger skal styrke 
robustheten mot ekstraordinære hendelser – som en pandemi. 
Det er laget en egen veileder.

Gjennom et planstøttesekretariat 
samarbeider Helsedirektoratet og 
Direktorater for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB) om beredskap i 
forkant av en ventet pandemi av 
influensa A (H1N1). Det er utarbei-
det en veileder som gir støtte til ut-
arbeidelse av planer for norske 
virksomheter.
– Målet er at veilederen skal gi prak-
tiske råd om planleggingen for hvor-
dan en kan takle en pandemi på en 
god måte. Blant de mest sentrale 
spørsmål er hva som skjer når syke-
fraværet øker utover hva en normalt 
kan forvente, hvilke deler av virk-
somheten som vil bli hardest ram-
met og hvordan utfordringene og 
konsekvensene best kan håndteres, 
forklarer direktør Jon A. Lea i DSB. 
Veilederen er utarbeidet i nært sam-
arbeid med Helsedirektoratet. Den 

primære målgruppen er virksomhe-
ter med ansvar for kritiske sam-
funnsfunksjoner. Veilederen skal 
forøvrig være gjenstand for løpende 
utvikling og oppdatering.

kriTiske TjenesTer
Arbeidskraft er gjennomgående en 
kritisk innsatsfaktor i de samfunns-
funksjoner planstøttesekretariatet 
har valgt å fokusere på. Det dreier 
seg om personellkrevende oppgaver 
med høy grad av spesialkompetanse. 
De kritiske tjenesten er helse, trans-
port og varedistribusjon, lov og or-
den, informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi (IKT), finans og bank 
(herunder arbeidsformidling, trygd 
og sosial stønad), kraftforsyning og 
kommunale tjenester.
Veilederen opererer med to pandemi 
scenarier, ett der fraværet av arbeids-

kraft ligger på 10–15 prosent og ett 
der fraværsprosenten er 40. Konse-
kvensene er oppsummert i en egen 
tabell.

alvorlige konsekvenser
Konsekvensene av de to scenariene 
vil variere, men i «worst case» vil 
følgene av en pandemi bli svært al-
vorlige. Redusert tilgang på perso-
nell vil eksempelvis kunne føre til 
svikt i leveranser av mat, medisiner 
og drivstoff. Mangel på nøkkelperso-
nell som driver trafikkstyring vil 
være kritisk, og tog og fly blir i verste 
fall stående. Uro i befolkningen kan 
medføre hamstring og en forsterket 
mangel på varer og kontanter. Kon-
sekvensene av en alvorlig pandemi 
kan også bli finansiell ustabilitet 
både på nasjonalt og globalt og at 
bankenes likviditet kan svekkes.
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som ungdommer flest var også 
Ingvill Eidsvåg i tvil om hva 
hun skulle ta fatt på da gym-

nasietiden var over. Sammen med en 
skolevenninne besøkte hun en ut-
stilling der Forsvaret hadde en stand. 
Det ga opptakten til en visitt på La-
haugmoen. De ble begge enige om å 
søke opptak på Befalsskolen og av-
talte at den som eventuelt ikke kom 
inn skulle reise som au pair til Eng-
land.
– Så ble det altså jeg som ble tatt 

opp mens min venninne holdt ord 
og dro til England. På Befalsskolen 
var det 47 jenter på kullet og av dem 
var det syv som fullførte. Miljøet på 
skolen var særdeles godt. Jeg stor-
trivdes og ble motivert til å gå vi-
dere. I ettertid har jeg tenkt mye 

over hvor viktig det er å ha enga-
sjerte og dyktige instruktører som 
evner å skape glød og interesse. Det 
er jo det som skal til for at en tar 
beslutningen om å satse på en mili-
tær karriere. Gode lærekrefter er 
rekrutterende, understreker Ingvill 
Eidsvåg.

Trivdes i nord-norge
Etter Befalsskolen ble det tjeneste 
som sersjant et halvt års tid i Brigade 
N med et etterfølgende halvår på 

Gardermoen flystasjon. Men tiden i 
Nord-Norge hadde gitt mersmak og 
Eidsvåg dro atter nordover, denne 
gang som fenrik.
– Deretter gikk jeg på Krigsskolen på 
Gimlemoen fra 1986–88. Også her 
var miljøet helt topp, selv om det 

bare var to kvinner blant de 100 på 
kullet. Etter endt skolegang dro jeg 
tilbake til Gardermoen som tropps-
sjef på rekruttskolen der. Så gikk 
ferden nok en gang nordover. Der 
tjenestegjorde jeg som troppssjef i 
Panservernbataljonen i to år. En 
spennende og utfordrende oppgave. 
Senere ble det noen år som ass. G4 
Forsyning i Brig 1 før jeg dro til Lil-
lehammer og Jørstadmoen. Her fikk 
jeg muligheten til å utdanne meg 
som diplomøkonom med etterføl-
gende tjeneste ved hærstaben på 
Huseby og Kolsås. Jeg ble kontorsjef 
på intendanturdivisjonen i FLO før 
jeg kom tilbake til Forsvarets Over-
kommando.

Til kosovo
I perioden 2003 -04 var Ingvill Eids-
våg økonomiansvarlig og sjef for 
feltposttjenesten for de norske styr-
kene i Kosovo.
– Det var en kjempespennende pe-
riode der jeg fikk erfaring både med 
drift og nedleggelse av det norske 

En avtale mellom to venninner førte Ingvill Eidsvåg 
til en karriere i Forsvaret.
– Jeg kunne havnet som au pair i England, men 
heldigvis ble det en militær løpebane. Det har jeg 
aldri angret på, sier hun. Den fungerende sjef for 
HV02 har en imponerende erfaringsbakgrunn og 
har ett overordnet ønske: At Heimevernet skal få 
midler til å øve mannskapene godt nok.

av jan erik thoresen

forsvaret 
eller au pair 

i england

profilen

«I Forsvaret har jeg vært så heldig å bli kjent med 
en rekke spennende nettverk som jeg har stor 

glede av å være en del av»
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engasjementet der. Samlet sett om-
fattet Norges bidrag rundt 800 me-
nige og befal. Da vi skulle avvikle var 
det liksom ikke bare å lukke døren 
igjen etter seg. Avvikling er en pro-
sess i seg selv med mange utfordrin-
ger en kan ha nytte av ved en senere 
anledning, sier Eidsvåg.

nk sTaBssjef i hv02
Etter oppholdet i Kosovo har hun 
gjennomgått både Stabsskolen 2 og 
Forsvarets høgskole.
– I min tid i Forsvaret har jeg vært så 
heldig å bli kjent med en rekke spen-
nende nettverk som jeg har hatt stor 
glede av å være en del av. Den dag i 
dag har jeg kontakt med mange 
rundt om i landet. Vi treffes så snart 
det byr seg en anledning og pleier 
sosial omgang. Dette er noe av det 
fine ved å være i Forsvaret. Mulighe-
ten til å komme rundt og bli kjent 
med mennesker over hele landet. Alt 
legges til rette for at en skal trives. 
Også da jeg fikk barn var det ordnet 
på beste måte for hele familien.
Hun har nå vært NK Stabssjef i HV02 
på Lutvann i Oslo i to år og er for 

tiden fungerende stabssjef. Det var 
da hun kom dit at hun fikk tilbud om 
å gå på Forsvarets høgskole.
– Jeg var så heldig å være elev ved 
det første Sjefskurs 1. Opplegget var 

fantastisk flott. Tre måneder uten ett 
eneste dødpunkt med førsteklasses 
forelesere. Jeg kan nesten ikke få 
fullrost studiet, sier en inspirert Ing-
vill Eidsvåg.

Trenger penger  
Til øvelser
Hun er aktivt med i Nettverk for 
Kvinnelig Befal som kasserer i avde-
ling Oslo og glødende opptatt av at 
de unge som kommer inn i de ulike 
våpengrener ivaretas på beste måte. 
Og så er hun temmelig utålmodig når 
det gjelder kvinneandelen i Forsvaret, 
som hun mener øker for sakte.
– Det som ligger meg sterkt på hjer-

tet er situasjonen for Heimevernet.  
I flere år har vi, som følge av ressurs-
knapphet, ikke kunnet øve innsats-
styrkene rundt om i landet. Jeg kan 
ikke understreke sterkt nok hvor 

viktig det er å kunne samtrene jevn-
lig og derigjennom opprettholde 
lokalkunnskapen. Mannskapene må 
føle at de er verd noe, at de er vik-
tige for samfunnet. Øvelser styrker 
dessuten både motivasjonen og mo-
ralen. Uten et veltrimmet Heimevern 
taper samfunnet muligheten for lo-
kal og umiddelbar innsats når en 
hendelse inntreffer. Det har ikke 
samfunnet råd til. Vi tåler ikke 3 år 
uten øvelser. Jeg velger å tro at de 
bevilgende myndigheter nå innser 
alvoret og at vi neste år får bevilget 
de nødvendige midler, sier Ingvill 
Eidsvåg engasjert.

«Uten et veltrimmet Heimevern taper samfunnet 
mulighet for lokal og umiddelbar innsats  

når en hendelse inntreffer»

Flere unge jenter bør søke seg til Forsvaret. Foto: Forsvarets Mediesenter
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NYTT fra KFB

Studietur til MoSKvA
KFBs tidligere styreleder, Gretha thuen, 
står bak en studietur til Moskva i tids-
rommet 7.–10.mars 2010. det arbeides 
nå med det faglige programmet som 
bl.a. vil omfatte besøk i den norske 
ambassaden og møte med de russiske 
soldatmødrene foruten diverse foredrag 
rundt olje, gass og forsvarssamarbeid. 
deltakerne vil bli innlosjert på dobbelt-
rom og prisen vil ligge på anslagsvis 
13.500 kroner pr. person. Antall delta-
kere vil bli begrenset. interesserte kan 
melde seg på allerede nå til KFBs styre-
leder, Anne-lise Johnsen, på mobil 
412 48 664 eller Gretha thuen på mobil 
917 16 403. 
endelig program og pris vil senere bli 
lagt ut på www.kfb.no

HøyAKtuelt SeMiNAr oM 1325
den 17. september setter KFB søkelyset 
på eus implementering av FNs Sikker-
hetsråd resolusjon 1325 (2000) om kvin-
ner, fred og sikkerhet. Med støtte fra 
utenriksdepartementet arrangeres 
seminaret «europeisk samarbeid 2009»  
i den gamle Krigsskolens lokaler i toll-
bugaten 10 i oslo.
invitasjon og program er lagt ut på 
www.kfb.no 

kUrs i «psykisk førsTehjelp» 
Den 9. og 10. oktober vil det bli arrangert kurs i «Psykisk førstehjelp» på 
Helgelandsmoen utenfor Hønefoss i regi av KFB Buskerud og KFBs sekreta-
riat i Oslo I utgangspunket er kurset ment lagt opp som en studiering over 
tre kvelder, men som et prøveprosjekt vil kurset på Helgelandsmoen bli 
gjennomført over to sammenhengende dager. Skulle det vise seg å være 
vellykket, kan det være ønskelig å gjennomføre det på tilsvarende måter 
også andre steder i landet. KFB vil komme nærmere tilbake til de erfaringer 
en får fra Helgelandsmoen.

kfB på realisTisk flykTningøvelse
Den 22. juni deltok ni representanter som markører på en øvelse i regi av 
FNs høykommissær for flyktninger. Øvelsen var lagt til området rundt Sivil-
forsvarets anlegg på Starum.
Tre av deltakerne kom fra KFB Oslo og Akershus, to fra Oppland og tre fra 
Buskerud i tillegg til KFBs styreleder, Anne-Lise Johnsen.
Leder for KFB Oppland, Wenche Rollstad, forteller at det dreide seg om en 
meget realistisk øvelse der KFB-representantene, utkledd som flyktninger, 
ble «fløyet» til grensen og plassert i en flyktningleir. Der ble de systematisk 
forhørt av representanter fra FNs høykommissær. Det hele var dramatisk, 
spennende og lærerikt.
– Det var en flott opplevelse for oss all, sier Rollstad, og uttrykker håp om at 
enda flere FKBere blir med neste gang.

åreTs linderUdseMinar 5. og 6. noveMBer

Stedet denne gang blir den gamle krigsskolen i Tollbugaten 10 (T-10) i Oslo. 
Som vanlig vil seminarets første dag omhandle foredrag om temaer som 
grenser opp mot selve krisespillet som finner sted dagen etter.
Årets krisespill tar utgangspunkt i et militær fly fra en fremmed makt som 
styrter nær Tromsø lufthavn. Flyet viser seg å ha et kjernevåpen omborde. 
De konvensjonelle sprenglegemene i våpenet sprenger uten at det blir en 
kjernefysisk kjedereaksjon. Likevel blir det en kjernefysisk lekkasje til om-
givelsene som skaper panikk blant befolkningen. Situasjonen setter det si-
vilmilitære samarbeidet på en hard prøve.
Fullstendig program og invitasjon er lagt ut på www.kfb.no

kfB sør-Trøndelag i Beredskapsdialog

KFB Sør-Trøndelag var i juni på besøk til Frøya kommune for å stille spørsmål 
om beredskapen der. På møtet med kommuneadministrasjonen orienterte 
lederen for KFB Sør-Trøndelag om KFBs aktiviteter og hva organisasjonen 
kan bistå med i en krisesituasjon. Kommunalsjef Per Gundersen og ordfører 
Hans Stølan orienterte om beredskapen og kunne fortelle at siste ROS-
analyse ble gjort i 2007.
Fløya kommune har ikke noe beredskapsråd og det var noe uklart hvor ofte 
det ble holdt øvelser. Ordføreren oppfordret KFB Sør-Trøndelag til å komme 
med en uttalelse om ambulansebåten som Helse Midt-Norge truer med å 
nedlegge til stor bekymring for hele øysamfunnet.
Delegasjonen fra KFB besøkte også Sula, en av de seks øyene der ute i havgapet 
med ca. 70 fastboende. Dessverre viste det seg at det var store mangler med 
beredskapen. KFB Sør-Trøndelag har sendt en rapport til Fløya kommune.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

gave soM redder liv
For en tid tilbake ble Redningsselskapets redningsskøyte på Hvaler, «Horn 
FlyerB, høytidelig døpt under en seremoni ved Honnørbrygga i Oslo.
Gudmor var Cornelia Horn, som er datter av giveren, Hans Herman Horn. 
Horn-familien har også vært involvert i donasjoner av to andre skøyter gjen-
nom skipsmeglerfirmaet R.S. Platou. Disse to skøytene sammen med «Hva-
lerB, som Hans Herman Horn donerte gjennom sin stiftelse i 2002, har 
reddet 55 menneskeliv, berget 105 fartøyer fra forlis og assistert mer enn 
2.850 fartøyer!
I sin takketale fremholdt Redningsselskapets president, Lars Hellandsjø, den 
store betydning det har at det finnes mennesker som Hans Herman Horn, som 
er villig til å gi de summene som skal til for å bygge nye redningskøyter.

Bygdekvinnenes hjelpefond 

For å møte utfordringene i dagens kvinneliv og jordbruk, har Norges Bygde-
kvinnelags årsmøte vedtektsfestet at midler fra hjelpefondet også skal nyt-
tes til juridisk «førstehjelp». 
Medlemmer som får behov for juridisk bistand ved skillsmisse, uhell, ulyk-
ker eller andre vanskelige situasjoner, kan kontakte NBKs sekretariat der en 
kan snakke med en rådgiver om veien videre.
Fondet betaler for denne førstehjelpen. Alle medlemmer i Norges Bygdekvin-
nelag og de som driver gårdsbruk, kan også søke om økonomisk støtte fra 
fondet.

krever lik oMsorgslønn

Norges Kvinne- og Familieforbund krever at staten overtar ansvar for om-
sorgslønn, oppgraderer og forbedrer den. Omsorgslønn er lovfestet, men det 
er opp til hver enkelt kommune å vurdere omfang og lønnsnivå. Den gir 
heller ikke fulle rettigheter når det gjelder syke- og feriepenger. At en fami-
lie tar seg av sine nærmeste, sparer det offentlige for store summer i forhold 
til om all pleie skal utføres av offentlige. Kvinne- og Familieforbundet mener 
at alle som utfører pleie og tilsyn får en lønn de kan leve av og pensjonsret-
tigheter.
Forbundet har sendt brev til alle politiske partier og bedt om at omsorgsløn-
nen legges inn i trygdesystemet og at retningslinjene må bli like over hele 
landet.

leder NAto-KoMité oM GeNder
Kommandørkaptein Patricia Flakstad vi 
bli den neste lederen av Natos Commit-
tee on Gender Perspectives (NCGP). 
Komiteens hovedoppgave er sterkt knyt-
tet opp mot FNs Sikkerhetsråds resolu-
sjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. 
Flakstad har god erfaring med dette 
arbeidet fra stillingen som leder for 
Nettverk for Kvinnelig Befal (NvKB) og 
som Norges delegat til Committee on 
Women in Nato Forces (CWiNF). Patricia 
Flakstad er nå flyttet til Brüssel der hun i 
tre år skal ha ansvaret for all standardi-
sering i NAto. Hun vil tiltre som leder 
for NCGP i 2011. Parallelt med sitt uten-
landsopphold skal hun fortsatt være 
leder av Nettverk for Kvinnelig Befal.

KurS i GeNerell StABStJeNeSte 
For lotter
i samarbeid med Heimevernets Skole- 
og Kompetansesenter på dombås utvi-
kler Norges lotteforbund nå et kurs i 
generell stabstjeneste for lotter.Kurset 
skal danne en plattform for videre spe-
sialisering innenfor de ulike grenene av 
stabsarbeid. Kompetansen fra dette kur-
set vil sette lotter i stand til å bekle 
stabsstillinger i Heimevernets krigsorga-
nisasjon eller i andre staber av militær 
eller beredskapsfaglig art. en felles mål-
setting for Heimevernet og lotteforbun-
det er å øke kvinneandelen i Hv ytterli-
gere. det arbeides for å kunne 
uteksaminere det første elevkullet alle-
rede i 2010.

Se etter NøKKelHullet  
i ButiKKeN
den skandinaviske matvare-
merkingen, «Nøkkel hullet», 
er nå lansert i norske dagligvarebutik-
ker. det grønne nøkkelhullet symbolise-
rer at matvaren inneholder mer fiber og 
lite fett, salt og sukker. Nasjonalfore-
ningen for folkehelsen har lenge arbei-
det for å få til en slik merkeordning.
– vi ser at det arbeidet vi har gjort 
gjennom de siste fem årene har gitt 
resultater. et jevnt press fra oss har 
medvirket til at symbolmerking av mat-
varer nå er blitt en realitet, sier sek-
sjonsleder Carina Alm.
Kriteriene for hvilke matvarer som kan 
få «Nøkkelhullet» er fastsatt av norske, 
svenske og danske mat- og helsemyn-
digheter i fellesskap. 
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h.M. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
frU ferner er kfBs  

høye BeskyTTer

hovedsTyreT
leder  
annelise johnsen    
styreleder@kfb.no

nestleder 
reidun sørlie (nbk)    
reidun@gronnhverdag.no

MedleMMer  
annesophie bondeson (k&f)    
bondeson@yahoo.no

målfrid kvarteig (nff)    
birger.kvarteig@roros.net

anne hatlevik (nfk)    
annehatl@haugnett.no

eva arntzen (nlf)   
morarntzen@yahoo.no

synnøve lohneknudsen (negoTia) 
slk@negotia.no

may britt manin (nssr)    
maybritt.manin@maricom.no

patricia flakstad (nvkb)    
pflakstad@mil.no 

inger løwen (pefo)    
inger.løwen@pefo.no

kFB er et samarbeidsorgan  
for følgende landsomfattende 
humanitære, kuturelle og
faglige organisasjoner:

nasjonalforeningen  
for folkehelsen (nff) 

negoTia  

neTTverk for 
kvinnelig Befal (nvkB)

norges Bygdekvinnelag (nBk)

norges fiskarkvinnelag (nfk)

norges kvinne- og  
faMilieforBUnd (k&f)

norges loTTeforBUnd (nlf)

redningsselskapeT (nssr)

personellforBUndeT (pefo)

sekreTariaTeT

org. sekr. / daglig leder
hanne guro garder    
hanne.garder@kfb.no

kontor-/ 
ProsjektMedarBeider
monica h. andresen    
monica.andresen@kfb.no

redaktør 
jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no

fylkesledere 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 
kirkeverge@
eideprestegjeld.no

NordlANd 
lillian Grøsnes 
913 49 819 
lillian.grosnes@tnett.no

Nord-trøNdelAG 
toril Bjørken Skjørholm
906 37 592
torbis@online.no

oPPlANd 
Wenche rolstad
402 44 896
twencher@start.no 

oSlo oG AKerSHuS 
Åse Marie Pettersen 
934 62 919
lakelangfjell@tele2.no

roGAlANd 
Bodil løge Wiig 
913 94 668 
bodil.l.wiig@kleppnett.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 
rognehau@online.no
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Følgende er til salgs gjennom sekretariatet. 
send bestilling på email: kfb@kfb.no 

eller til postadresse kFB, Pb 796 sentrum 0106 oslo
husk å spesifisere størrelse ved kjøp av piqueskjorte.

profileringsarTikler 

piqueskjorte med kfB-logo 
s,M,l,Xl,XXl  160,-

Caps (blå) 55,-

Tursekk, stor (sort) 220,-
Tursekk, liten (sort,blå) 200,-

sett med lommelykt og kniv 212,-
Mini Maglite aa (14,5 cm) 175,-

førstehjelpsveske  70,-
førstehjelpsboks m/plaster 15,-

handlevognmynt 10,-
leppepomade 15,-
refleks «snapper» 15,-
kulepenn 10,-

Bøker 

kvinnenes forsvarshistorie – 
værnø og sveri 175,-

kvinners frivillige 
Beredskap 50 år 50,-

gaver i Tinn fra askvoll BrUg 

drikkebeger 
(2. stk i gaveeske m/logo) 325,-
kammerstake (m/logo) 275,-
lyseslukker 200,-

piqueskjorTe 160,- og Tursekk 220,-

med kfblogo

caps 55,- 

  
fØrsTehjelpsVeske 70,-.
kan feste på beltet. inneholder bl.a. :plaster, 
kompresser, elastisk bandasje og saks.
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hvordan skape 
et trygt og 

robust samfunn?
klikk deg inn på 

www.kfb.no

returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
PB 796 Sentrum, 0106 oslo

Når norske militære, det være seg 
kvinner og menn, skal tjene landet 
under fjerne himmelstrøk, må de 
være forberedt på å møte helt spe-
sielle utfordringer. Som eksempel-
vis i den store FN-leiren Camp Star 
utenfor Abechè i Tsjad der kloak-
ken flyter fritt i en grøft bare tre 
meter fra forlegningsteltene.
Major Eli Ristin Nergård, som er 
veterinær ved det norske feltsyke-
huset, forklarer at søppel og mat-
avfall har gjort at rotter er et helt 
vanlig syn i leiren.
– Rottene kan i tillegg til å spre 
smitte også tiltrekke seg farlige 
slanger. Den åpne kloakken er i 
seg selv en utfordring og skaper 
dessuten gode klekkeområder for 

mygg med malariasmitte, påpeker 
majoren. Nergård frykter at regn-
tiden skal føre til flom og at kloak-
ken vil spre seg utover i leiren. 
Den norske etableringsstyrken har 
imidlertid sørget for å få hevet 
tomten, der selve feltsykehuset 
ligger, med over en halv meter for 
å unngå store oversvømmelser.
– På sikt vil FN forsøke å grave ned 
rør, men en midlertidig løsning er 
å installere kloakktanker som tøm-
mes daglig, sier Eli Ristin Nergård, 
som er spesielt bekymret for ma-
lariasmitten.
– Vi har egne myggfeller som jeg 
sjekker jevnlig for å kunne over-
våke den såkalte Anopheles-mygg-
bestanden. Det er denne myggar-

ten som overfører malariasmitten. 
De norske soldatene bruker medi-
siner for å beskytte seg i tillegg til 
at alle sover med myggtelt og el-
lers dekker seg til på best mulig 
måte, forteller major Nergård fra 
Camp Star i Tsjad.

roTTer, mygg og kloakk
– Vi har mange hygieniske utfordringer her, sier major Eli Ristin Nergård, veterinær  
ved det norske feltsykehuset i Tsjad. Det lukter ikke godt i FN-leiren Camp Star,  
men bedring er på gang.

Veterinære Eli Ristin Nergård sjekker jevnlig myggfellene.
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