
Trygge samfunn
TidsskrifT for kvinners frivillige Beredskap (kfB)  nr 1 2013

Biologiske trusler
Tema: 

• godt rustet til skadebehandling
• et biologisk koldtbord 

• kan ikke kjøpe ferdige prosedyrer



2  T R Y G G E  S A M F U N N  1 • 2 0 1 3   1 • 2 0 1 3   

Utgiver 
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)

Besøksadresse: Skippergt. 17
Postadresse: Pb 796 Sentrum 0106 OSLO
Internett: www.kfb.no
E-post: kfb@kfb.no
Telefon: 22 47 82 60
Faks: 22 42 85 52

Redaktør
Jan Erik Thoresen
E-post: redaksjon@kfb.no
Mobil: 908 31 362 

Redaksjonskomité
Anne-Lise Johnsen, Hanne G. Garder  
og Jan Erik Thoresen

Utgivelser
Tidsskriftet utgis fire ganger i året
Opplag: 7 300 eks.

ISSN 1890-5285
 
Abonnement
Tidsskriftet sendes gratis til interesserte.
Abonnement kan tegnes ved å sende
en melding til sekretariatet i KFB.

Innhold
Stoff fra tidsskriftet eller våre websider  
kan brukes fritt ved angivelse av kilde.
Artikler og debattinnlegg sendes  
redaksjonen. De som ønsker innsendt 
 stoff og bilder i retur må angi  
returadresse tydelig.
Innholdet i signerte artikler står for 
forfatterens eget syn, og representerer 
nødvendigvis ikke KFBs offisielle mening.  

Grafisk produksjon
Design: Aina Griffin
Layout: Sandvik design
Trykk: 07 Gruppen 
Forsidefoto: FFI

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.

Moteord
styreleder Anne-lise Johnsen

et biologisk koldtbord
redAktør JAn erik thoresen

Hvem skulle tross at «Beredskap» skulle 
bli et moteord? Ikke jeg i hvert fall. Det 
er kanskje ikke en helt korrekt beskri-
velse av tilstanden, men det er nå blitt 
et ord vi ser i alle sammenhenger både 
på godt og vondt. Noe har gått greit og 
annet har gått aldeles feil. Da begynner 
leting etter noen å henge skylda på for 
eksempel dårlig beredskap. I den siste 
tiden har vi sett resultatet av en stor 
bedrifts arbeid for å skape gode rutiner 
for sine ansatte når noe går galt. Godt å 
se at det faktisk virker. Andre ganger ser 
vi at det blir snakket om beredskap, 
men intet gjort annet enn drøftet. Det 
skapes ikke trygghet da. Det avholdes 
store og små øvelser og det blir avdek-
ket feil, men skjer det noe utover det; 
for det meste ganske tvilsomt. Det er 
vanskelig å måle resultat av en øvelse 
og i hvert fall hvis det ikke blir evaluert 
og evalueringsrapporten kan brukes av 
dem det gjelder til forbedring.

En annen side av det flotte ordet be-
redskap er at det dannes et bilde av at det 
forebygges og forbedres så mye at vi skal 
gå skadefrie gjennom livet. Usannsynlig. 
Vi rammes av store og små katastrofer. 
Hva gjør en katastrofe stor og hva gjør 
den liten? I alle tilfeller så er det med-
mennesker som rammes av det verste i 
verden, tap av en nær person eller noe 
lignende. Kjempeflott at Statoil er gode, 
men hva kan vi gjøre for at alle andre 
som mister sitt i en mindre skala enten 
det nå gjelder mediafokus eller antall? Vi 
vet alle at det ikke står store staber klar 
til å hjelpe når dette rammer enkeltmen-
nesket i en stor by. Hva kan vi gjøre med 
det eller ønsker vi å gjøre noe med det?

Ta del i ditt nærmiljø, lev med og 
hjelp til hvis du kan, bare ved å være 
nær og være medmenneske kan du bety 
mye. Det gjør lokalmiljøet ditt bedre og 
mer skikket til å tåle de små hendelser. 
For de er store for dem det gjelder.

Det er farlig å leve. Faktisk så farlig at 
en kan dø av det. Momento mori. I en 
travel hverdag skyver vi dette fra oss, 
men når katastrofer, ulykker og andre 
uønskede hendelser inntreffer, blir vi 
minnet om hvor skjørt livet er. Det 
moderne mennesket, omgitt av digi-
tale løsninger på det meste, må pent 
innse at det har sin begrensning.

 Det paradoksale er at jo mer høy-
teknologiske vi blir, jo mer risikofylt 
blir hverdagen. Livsforlengende medi-
siner til tross, dødelige bakterier og 
virus lever i beste velgående. Vel kan 
vi vaksinere oss ut av epedemier og 
pandemier, men vi er mange på denne 
forunderlige planeten, så mange at det 
alltid vil være noen som må lide. Kan-
skje har de rett de som hevder at na-

turen hevner seg når menneskene 
driver rovdrift på ressursene.

 En ting er når biologiske trusler 
springer ut fra naturen selv, noe annet 
er det når mikrober fremstilles kuns-
tig for å drepe og skade. For de som 
har onde hensikter er det bare å velge 
på det rikholdige koldtbord, det være 
seg miltbrannbakterier, koppevirus 
eller kolera. Ja, kanskje er byllepest, 
tyfoidfeber eller harepest å foretrekke. 
Gale forskere og vitenskapsmenn har 
det vært flere av opp gjennom histo-
rien. Det gjelder å være på vakt. Hel-
digvis arbeider mange gode krefter for 
å demme opp for elendigheten. Det 
kan du lese mer om i denne utgave av 
Trygge Samfunn.

Les, lær og reflekter.
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så langt tilbake som i 2001 inn-
gikk Forsvaret en avtale om å 
kjøpe 14 helikoptre av typen 

NH90. det skulle imidlertid vise seg at 
produsentenes ambisjoner om å lage 
verdens beste helikopter, krevde noe 
mer tid enn forventet. Norge er ikke det 
eneste landet som har måttet smøre 
seg med tålmodighet. Ingvild Jensrud 
ble utnevnt til skvadronsjef i 2003 med 
ansvar for operativ testing og evalue-
ring og har opplevd hvilke problemer 
forsinkelsene har forårsaket.

– I utgangspunktet innrettet Luft-
forsvaret seg i tillit til at de avtalte 
leveringstidspunkter skulle overhol-
des. Alt nødvendig personell var på 
plass i god tid, men ettersom tiden 
gikk ble stadig flere rekruttert til 
andre jobber i Forsvaret. Det dreide 
seg både om mannskaper som skulle 
utarbeide prosedyrer for drift og ved-
likehold og operativt personell. Jeg 
var også selv ute av prosjektet i flere 
år, forteller Jensrud.

– Dette dreier seg om en su-
peravansert flyvende datamaskin. 
Det innebærer at vi må utvikle egne 
prosedyrer og bli fortrolig med alle 
detaljer. Helikopteret er jo helt nytt 

og ikke prøvd ut tidligere. Det er nød-
vendig å gå systematisk til verks og 
ha for seg at de prosedyrene vi nå 
utvikler skal være standard i tyve, 
tredve år fremover. Intet må overlates 
til tilfeldighetene, understreker 
oberstløytnanten.

NH90 er tilpasset norske behov og 
klimatiske forhold. Seks helikoptre 
utrustes med rolleutstyr for antiubåt-  
og overflatekrigføring og skal stasjo-
neres på fregattene som har hoved-
base på Haakonsvern. Åtte helikoptre 
utrustet for kystvaktrollen og skal 
erstatte dagens Lynx-helikoptre.

Fleksibilitet er en egenskap som 
kjennetegner NH90. i løpet av få ti-
mer kan det tilpasses for ulike roller 

og oppdrag som søk og redning, kyst-
vakt, overflateovervåking og ubåt-
krigføring. Av- eller påmontering av 
ulike sensorer- eller våpenpakker gjør 
det mulig, opplyser Ingvild Jensrud.

– Vi er en «lære og prøve ut avde-

ling». Det er spennende og interes-
sant å være med på klargjøringen av 
NH90. Og så er vi selvsagt imponert 
når vi ser hvor godt utstyrt det er 
med kommunikasjonsmidler og da-
talinker som kan videresende taktisk 
kommunikasjon til både moderskip 
og samarbeidsstyrker. At NH90 er 
godt egnet til sjø og redning er ikke 
minst viktig med tanke på Norges 
engasjement i de værharde nordom-
rådene, påpeker skvadronsjef Ingvild 
Jensrud.

Norge har hatt et treningshelikop-
ter siden 2010. Det første NH90 ble 
levert i 2012. etter det er det mottatt 
ett til. Forsvarets logistikkorganisa-
sjon (FLO) har startet innfasings- og 

mottakskontroll av nok et helikopter 
som forventes ferdig levert i løpet av 
våren. Deretter håper Luftforsvaret at 
ytterligere 2–3 blir klare i løpet av 
året. Det siste NH90 er planlagt levert 
i 2016.

aktuell: 
Skvadronsjef, oberstløytnant  
Ingvild Jensrud

– kan ikke kjøpe 
ferdige prosedyrer

Oberstløytnant Ingvild Jensrud leder arbeidet med å teste og evaluere de nye 
NH90-helikoptrene som Luftforsvaret nå tar i bruk. Men leveringen har tatt 
lang tid. Seks års forsinkelse byr på store praktiske problemer. – Nå kan vi 
imidlertid glede oss over at ventetiden er over, sier oberstløytnant Jensrud.

«NH90 er godt egnet til søk og redning,  
ikke minst med tanke på Norges engasjement  

i nordområdene»
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«kfBs kvinnekonferanse 2012»:

VikTig å Ta Vare på familien

Hvordan er det å sitte hjemme når et familiemedlem arbeider i et konflikt-
område? støtte- og hjelpetiltak er høyt prioritert.

«KFBs Kvinnekonferanse 2012» tok opp 
et tema som berører svært mange. 
Stadig flere nordmenn er ute på opp-
drag i konfliktfylte områder. Det dreier 
seg ikke bare om personell fra Forsva-
ret, men også et betydelig antall perso-
ner fra frivillige hjelpeorganisasjoner, 
ambassadepersonell, politiet, Sivilfor-
svaret og næringslivet. På konferansen 
ble søkelyset satt på hvilke påkjennin-
ger familiemedlemmer, venner og kol-
leger utsettes for når de oppholder seg 
hjemme på et trygt sted. Hverdagen 
preges ofte av angst, uvisshet og tvil. 
Spørsmålet er hvordan oppdragsgi-
verne legger forholdene til rette for å 
hjelpe de hjemmeværende til å takle 
situasjonen best mulig.

oMsorg for Hele faMilien
Politisk rådgiver Atle Ottesen i For-
svarsdepartementet (FD) opplyste i 
sitt foredrag at Norge har hatt et 
omfattende engasjement i konflikt-
fylte områder fra 1947 og frem til i 
dag. Det dreier seg om 100 operasjo-
ner i 40 ulike land. 100.000 soldater 
har tjenestegjort i disse operasjo-
nene. Bare i Afghanistan har 7.000 
soldater utført ulike typer oppdrag.

– Vi føler et stort samfunnsansvar 
når vi sender ut soldater. Dette an-
svaret omfatter ikke bare soldatene, 
men også deres familier. Mange til-
tak er gjennomført, men mye gjen-
står til vi kan si oss helt fornøyd med 
situasjonen, sa Ottesen. Han under-
streket at Forsvarets engasjement 
starter lenge i forkant av at solda-
tene sendes ut, slik at familiemed-
lemmene skal kunne være forberedt 
på alenetilværelsen.

over 100 uTenlands-
sTasjoner
Underdirektør Gerd Pettersen i 
Utenriksdepartementet (UD) kunne 
fortelle at Norge har over 100 uten-

landsstasjoner. Mange av ambassa-
dene er små og det er 2.500 ansatte 
i utenrikstjenesten. I følge Pettersen 
pågår det løpende vurdering om 
hvor man skal være representert.

– UD legger sterk vekt på å følge 
opp medarbeiderne. Det er også lagt 
til rette for at familiene i størst mulig 
utstrekning skal kunne være med. 
Både før, under og etter tjenestegjø-
ring settes det inn bestemte tiltak, 
som eksempelvis egne samlinger for 
dem som måtte forbli i Norge. Det er 
etablert en egen kontakttelefon for 
pårørende. Etter hjemkomsten er det 
obligatorisk helsesjekk og samtale 
med psykolog som et ledd i debrifin-
gen. Vi har dessuten egne samlinger 
for barn, opplyste Pettersen i sitt 
foredrag.

Underdirektøren kom også inn på 
ulike sider ved det mandat UD har 

når det gjelder å hjelpe nordmenn i 
utlandet når ekstraordinære hendel-
ser måtte inntreffe, som eksempel-
vis jordskjelvet i Japan og tsunamien 
i Sørøst-Asia for noen år siden.

gjør seg Mange Tanker
– Familiene gjør seg mange tanker i 
en hverdag som ofte er preget av 
usikkerhet og frykt der mange prø-
ver å overbevise seg selv om at alt 
går bra. Barna sliter og de voksne 
utfordres hele tiden. De hjemmevæ-
rende ektefeller får god tid til å tenke 
og må akseptere at en «utejobb» er 
en jobb som alle andre. Det kan være 
en svært vanskelig situasjon, sa fa-
miliekoordinator Kjersti Flasnes ved 
Telemark Bataljon. I sin stilling kom-
mer hun nært innpå dem som sitter 
hjemme. Flasnes opplyste at det var 
tilrettelagt en egen «familiedag» før 

Av JAn erik thoresen
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Tøff aVgjørelse i sTressende miljø

aspirantene fikk føle presset da jenteopptak og seleksjon (jos)
kunne by på ekstreme utfordringer.

Av de 22 jentene som dro fra Haakonsvern var det 16 som fremdeles hang 
med da fem dager var gått. Gjennom mentalt og fysisk krevende øvelser som 
marsj, gjørmeløyper, presentasjoner og samarbeidsøvelser fikk aspirantene 
vist hva de kan. Det dreide seg ikke bare om å kunne presse seg selv, men 
også å ta vare på de andre aspirantene, være frempå, komme med forslag og 
ideer og våge å ta beslutninger. Alt dette for å vise at de er egnet som poten-
sielle ledere.

sTrenge krav
Alle de mentale og fysiske øvelsene bedømmes av selektørene på en skala 
fra 1 til 9. De med best karakter kan ha sikret seg en lederutdanning ved 
utskrevet befalskurs ved Harald Haarfagre (UBHH) eller Befalskurs Marine 
til våren. De mange erfarne selektørene og det forholdsvis lave antallet as-
piranter gjør at hver enkelt aspirant blir nærmere observert. En intensiv 
seleksjonsperiode gjør at jentene ikke kan gjemme seg i mengden, men må 
vise hva de kan.

MøTer fordoMMer
Seleksjonen har møtt fordommer siden den ble startet, både med tanke på 
lengden av selve seleksjonen og den fysiske delen. Dette mener befalet ved 
JOS er ubegrunnet.

- Varigheten på JOS er kortere fordi det som vi bruker en uke til på FOS 
(Forsvarets opptak og seleksjon), som legeundersøkelse, tester, intervju og 
oppkledning, gjennomfører vi på en dag under JOS. Dette er gjennomførbart 
da noe av dette gjøres i forkant av seleksjonen og at antall aspiranter er la-
vere. Ellers er kravene de samme for jentene her som på FOS. Aspirantene 
går gjennom akkurat det samme, opplyser orlogskaptein Christer Johannes-
sen, selektør og leder for seleksjonen.

utreise der det ble gitt tilbud om as-
sistanse fra fagpersonell.

eT BredT spekTer
– Veterantjenesten har et bredt spek-
ter av støtte- og hjelpetiltak. Å iva-
reta veteranene og deres familier er 
altoverskyggende. I perioden 1947 – 
2012 har rundt en million nordmenn 
blitt berørt, totalt sett. Veterantjenes-
ten samkjører mannskapene og deres 
familier og lanserer stadig nye pilot-
prosjekter som skal bidra til å løfte 
omsorgssaken ytterligere fremover, 
sa oberstløytnant Kåre Brændeland i 
Forsvarets Veterantjeneste (FST).

Brændeland understreket at det 
var svært viktig å skape tillit til For-
svaret – også med tanke på den 
fremtidige rekruttering. 

– Vi har familiekoordinatorer i 
alle avdelinger. Veterantjenestens 
engasjement bygger på tre styrende 
dokumenter, nemlig Regjeringens 
handlingsplan, FSTs handlingsplan 
og Forsvarsjefens direktiv. Når det 
gjelder familiene spesifikt arrange-
res det familiesamlinger, hjelp til 
barnepass, finansiering av reiser og 
besøk, for å nevne noe, opplyste 
oberstløytnant Brændeland.

HøyT angsTnivå
Psykiater Lars Weisæth ved Univer-
sitetet i Oslo fastslo i sitt foredrag at 
angstnivået er høyere hos de hjem-
me enn hos soldatene.

– Når det er sagt kan problemene 
holde frem også etter at soldaten er 
kommet hjem, fra tjeneste. Ingen 
som har vært i nærstrid forblir upå-
virket livet ut. Det kan innebære en 
stor belastning på familien. Ameri-
kanske undersøkelser viser at det er 
stor mulighet for familievold de 
første månedene, spesielt fra de 
soldatene som har vært involvert i 
kraftige kamper. Depresjon og rus-
misbruk er begreper vi ofte forbin-
der med hjemkomne soldater. Men, 
det er grunn til å presisere at det 
store flertall av veteraner fra uten-
landstjeneste har bevart sin gode 
psykiske helse, sa Lars Weisæth.

«KFBs Kvinnekonferanse 2012» 
samlet nærmere 60 deltakere og ble 
ledet av KFBs styreleder, Anne Lise 
Johnsen. Fo
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Ingen fornøyelsestur.
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ingen fører TerrorTilsyn med  
jernbanen

statens jernbanetilsyn har verken kompetanse eller ressurser til å 
sikre jernbanen mot terror.

I dag føres det heller ikke tilsyn med terrorsikringen av T-banenettet i 
Norge.

Etter «Øvelse Oslo» i 2006 konkluderte Direktoratet for Samfunnssikker-
het og Beredskap (DSB) med at det er «en utfordring å ha oversikt og tilgjen-
gelige kapasiteter og å utnytte disse på en effektiv måte».

Til tross for dette er det nå, syv år senere, fortsatt ikke noe lovbestemt 
regelverk for å håndtere terror- og sabotasjeangrep mot jernbanen. Heller 
ikke er det noe formelt tilsyn på områdene.

Imidlertid understrekers det i Samferdselsdepartementet at Jernbanever-
ket og NSB har beredskapsplaner og at forskriftsarbeidet er igangsatt for å 
tydeliggjøre kravene. Regelverket skal sørge for at aktørene på jernbaneom-
rådet kan takle et omfattende terror – eller sabotasjeangrep på tog eller T-
bane i Norge.

Men i Statens jernbanetilsyn, som er blitt pålagt av departementet å ut-
arbeide forskrifter for terrorsikring, opplyses det at de mangler både kom-
petanse og ressurser til arbeidet.

realisTiske øVelser – kValifiserT eValuering
forsvarets operative hovedkvarter (foH) styrker forsvarets evne til å håndtere 
kriser og væpnet konflikt i samhandling med sivile beredskapsetater.

norge har 25.000 
tilfluktsrom

rommer 2.5 millioner mennesker 
i en krisesituasjon.

Naturlig nok er tilfluktsrommene plassert i 
områder der en regner med at behovet er 
størst. De offentlige tilfluktsrommene er byg-
get for å verne mennesker som måtte opp-
holde seg i nærområdene når en krisesitua-
sjon skulle kreve det. Det er de respektive 
kommuner som eier og vedlikeholder rom-
mene.
   En del tilfluktsrom er private. De er bygget 
og dimensjonert for personer som normalt 
bor på eiendommen der tilfluktsrommet er. 
Også her gjelder regelen om at vedlikeholdet 
er et eieransvar.
   Standarden på tilfluktsrommene varierer 
som følge av at de er bygget under ulike 
forskrifter og kvaliteten på vedlikeholdet.
   Generelt sett vil de fleste kunne bidra til å 
redusere skadevirkningene fra konvensjo-
nelle våpen som følge av trykkbølger og 
splinter. Der det er installert mekanisk venti-
lasjon med ABS-filter vil også skadevirknin-
gene fra kjemiske og biologiske våpen bli 
redusert. Mange rom vil dessuten kunne 
medvirke til å redusere strålingen fra radio-
aktivt nedfall og, i noen grad, direkte stråling 
under kjernefysiske sprengninger.
   Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansva-
ret for tilsyn med både offentlige og private 
tilfluktsrom.

For kort tid siden gjennomførte FOH 
den årlige «Øvelse Gram». Scenario-
et omfattet en opptrappet krise mel-
lom Norge og et fiktivt land. Til 
sammen var 600 presoner involvert. 
100 av disse inngikk i spillstaben 
mens de resterende var spillere. I 
tillegg til personell fra hovedkvarte-
ret deltok et betydelig antall perso-
ner fra forskjellige forsvarsgrener.

Generalmajor Rune Jakobsen, som 
er sjef for operasjonsstaben i FOH, 
understreker at realistiske øvelser 
med kvalifisert evaluering og læring 
er selve bærebjelken i Forsvarets 
operative evne.

– Uten slike solide plattformer 
som referansepunkter vil vi ikke 
bare miste ferdighetene til å løse 
våre oppdrag, men også forståelsen 

for hvor vi står operativt sett, hvor vi 
skal videre og hvordan vi kan forbe-
dre oss, understreker Jakobsen.

– Vi stresstester hovedkvarteret, 
videreutvikler vårt nasjonale plan-
verk og gjennomfører eksperimenter 
for videre utvikling. Dette er ikke 
bare kjernevirksomheten for FOH – 
det dreier seg om Forsvarets viktig-
ste øvelse, sier generalmajoren.

Forsvarets operative hovedkvarter.  
Foto: Sara Pedersen Stene (FOH).
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Politiets håndtering av instruksen 
«skyting pågår» har vært blant de 
mest omtalte forholdene etter at An-
ders Behring Breivik uforstyrret fikk 
gå rundt på Utøya og drepe ungdom-
mer 22. juli 2011. Nå har alle polititje-
nestemenn i operativ tjeneste i Oslo 
passert obligatorisk test der de har 
måttet håndtere en såkalt «skyting 
pågår» på en skole.

I et intervju med NTB sier lederen 
for politioperativ fagutvikling i Oslo 
politidistrikt, Jo Vhile, at det er vik-
tig å øve jevnlig på ekstreme tilfeller.

– Det at vi øver på en skole betyr 
ikke nødvendigvis at vi bare forbe-
reder oss på en skoleskyting. Det er 
i bunnen polititaktikk vi øver, forkla-
rer Vhile.

sprik i planene
Avisen Verdens Gang har forespurt 
landets fylkeskommuner om hvilke 
beredskapsplaner de har. Svarene 
viser store variasjoner. Gjennomgå-
ende hevder de beredskapsansvar-
lige at de vil satse på varsling over 
mobiltelefonen og begrunner dette 
med at det er noe alle ungdommer 
har. Det paradoksale er imidlertid at 
mobiltelefonene jo skal være avslått 
når undervisningen pågår – og hva 
når det er kroppsøvingstime?

kriTiske Til Manglende 
engasjeMenT
Noen skoler har hatt samtaler med 
politiet eller, i det minste, planer om 
samtaler. Noen skoler har investert i 
talevarsling mens andre er i ferd 

med å etablere program som gjør 
det mulig å sende ut tekstmeldinger 
til mange mobiltelefoner samtidig.

I boken «Året uten sommer», be-
skriver forfatteren, Erika Fatland, 
angrepet på Utøya som Norges første 
skoleskyting. Hun påpeker at hendel-
sen har mange likheter med skyte-
dramaer på skoler i Tyskland, Finland 
og USA. «Målene var dessuten skole-
liknende med seminarer og undervis-
ning av ungdommer», sier Fatland i et 
intervju med VG. Hun stiller også 
spørsmålet hvorfor hver eneste fyl-
keskommune i landet skal utarbeide 
sin egen plan med de kvalitetsfor-
skjeller og sprik det medfører. «Må vi 
oppleve en skolemassakre her i lan-
det før et nasjonalt planverk kommer 
på plass», spør Erika Fatland.

mangler nasjonalt planverk for skoleskyting
en rundspørring blant fylkeskommunene viser store ulikheter i hvilke plan-
er skolene har for å varsle elever og lærere om en pågående skoleskyting.

STORE FORSKJELLER
Dette svarer fylkene på spørsmålet: Hvilket planverk har fylkeskommunen for hvordan de skal håndtere en pågående skoleskyting?

Oslo Politiet har ansvaret, kontakt dem. Utdanningsetaten har en over-
ordnet beredskapsplan for hele virksomheten.

Vest-
Agder

Varierer fra skole til skole. En arbeidsgruppe ser nå på den over-
ordnede kriseplanen til fylket, sammen med Agder politidistrikt.  
Vi har også et anbud ute for sms varsling.

Akershus Vi har som forutsetning at skolene lager lokalt tilpassede planer. 
Akershus arbeider nå med bedre varsling ved ekstreme hendelser.

Rogaland Alle skoler skal lage en egen innsatsplan for terror. Mange har det, 
men ingen oversikt over hvilke. Alle skoleledere har hatt kurs i 
terrorangrep.

Østfold Har laget «Tiltaksliste ved ekstreme hendelser på skolen»,  
installerer talevarsling på alle videregående skoler innen 2014.

Horda-
land

Hordaland har per i dag ikke et overordnet planverk for håndtering 
av en slik akutt situasjon som en skoleskyting er.

Vestfold De videregående skolene skal ha egne beredskapsplaner, men de 
er til dels mangelfulle når det gjelder skarpe situasjoner. Vestfold 
har varslingssystem per sms og bruken vil defineres i vidre arbeid 
med beredskapsplaner.

Sogn- og  
fjordane

Skolenes kriseplaner gir ikke retningslinjer for hvordan elever og 
ansatte skal forholde seg under pågående skyting.

Hedemark De fleste videregående skolene har vært i kontakt med politiet. 
Noen skoler har utfordringer til varsling. Det er satt i gang et 
arbeid for å forbedre de tekniske varslingssystemer ved skolene.

Møre og  
Romsdal

Alle skolene har egne planer for blant annet angrep mot skolene.

Oppland Etablerte arbeidsgruppe i 2008. Planene skulle være ferdig til 
skolestart 2009. De har vært etterspurt av fylkesopplæringssje-
fen. Talevarsling ble anbefalt i 2008, men på grunn av store  
økonomiske konsekvenser ble det ikke prioritert.

Sør- 
Trøndelag

De færreste av skolenes beredskapsplaner inneholder rømnings- 
og evakueringsplaner. Vi jobber med å få på plass felles sms- 
varsling og er i gang med å implementere en «skyting pågår»-
instruks.

Buskerud Den enkelte skole lager sin egen beredskapsplan med utgangs-
punkt i den overordnede planen til fylket. Annethvert år har de 
øvelser for de videregående skolene. I mai var tematikken  
skoleskyting.

Nord- 
Trøndelag

Vi regner med at skolene har egne planer og har ikke noe fylkes-
kommunalt regelverk på dette området, men satser på lokale pro-
sedyrer i samarbeid med lokalt politi. Vi har gode muligheter for 
varsling gjennom PC’er. Dessuten har flere skoler nå et system for 
hurtigvarsling på sms til elever og lærere.

Telemark Laget i 2009 en beredskapsplan for skolevold, som omfatter  
hendelser med voldelige trusler eller væpnet angrep.

Nordland Alle videregående skoler har planer, men ingen omhandler  
skyteepisoder.

Aust-
Agder

Beredskapsplaner for de videregående skolene delegert til den 
enkelte skole ut fra nærhetsprinsippet. Per i dag jobber flere av 
skolene med å revidere planene til også å omhandle skole skyting.

Troms Intet svar
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de vikTigsTe funnene

•	Seks av ti virksomheter har ikke 
kartlagt hva som kan utgjøre en 
risiko for arbeidstakerne sine, sam-
funnet og miljøet.

• Mer en halvparten har ikke gjort en 
risikovurdering. Det vil si at de ikke 
vet hva som er de største farene i 
virksomheten og hva det er viktigst 
at de tar tak i først.

• Halvparten har ikke iverksatt tiltak 
for å hindre at farlige situasjoner 
oppstår, og de mangler rutiner for å 
rette opp og begrense skaden der-
som kritiske hendelser skjer.

• Det er de største virksomhetene 
som jobber best med å forebygge 
farer og skader. Det er særlig små 
og mellomstore bedrifter som man-
gler oversikt og tiltak for å fore-
bygge og håndtere farer og poten-
sielle problemer.

• Verksteder, bygg, anlegg og industri 
er de bransjene med størst 
forbedringspotensial.

• Det er ikke markante geografiske 
forskjeller i funnene.

landsomfattende risikoaksjon avslører svakheter

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre 
risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. – Nedslående, mener Arbeidstilsynet. 

Den landsomfattende risikoaksjonen 
er gjennomført av Klima- og foru-
rensingsdirektoratet, Fylkesman-
nens miljøvernavdelinger, Statens 
strålevern, de lokale brann- og eltil-
syn, Næringslivets sikkerhetsorgani-
sasjon og Arbeidstilsynet.

Inspektørene har vært ute i rundt 
450 virksomheter over hele landet 
for å undersøke om de gjør nok for å 
kartlegge og redusere risiko.

ikke BliTT Bedre
I fjorårets aksjon manglet 25 prosent 
av de kontrollerte virksomhetene 
oversikt over risiko. I årets aksjon er 
det hele 60 prosent som har for dår-
lig oversikt over farene på arbeids-
plassen. At resultatene er så mye 
dårligere enn fjorårets kan i hoved-
sak forklares med at flesteparten av 
tilsynene er gjennomført i små og 
mellomstore virksomheter. I fjor var 
det tilsyn i flere større bedrifter.

– Uansett vil jeg karakterisere re-

sultatene som nedslående. Arbeids-
plassen skal være et trygt sted. Ingen 
skal oppleve å bli syk eller skadet på 
jobb. Virksomhetene må forebygge 
hendelser som kan sette omgivelsene 
i fare. For å kunne iverksette gode 
tiltak er det viktig å ha oversikt over 
hva som er de største farene. Årets 
aksjon viser at mange har en jobb å 
gjøre, understreker direktør Ingrid 
Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

øke sikkerHeTen
Målet med aksjonen er å øke sikker-
heten på norske arbeidsplasser og 
for samfunnet og miljøet. Inspektø-
rene har gjennomført kontroller i 
blant annet bygg- og anleggsvirk-
somheter, verkstedbedrifter og i 
næringsmiddelindustrien. Dette er 
tredje gang tilsynsmyndighetene 
gjør en felles innsats for å bidra til å 
forebygge og redusere konsekven-
sene av ulykker som rammer men-
nesker og miljø.

eT helheTlig siTuasjonsbilde i 70 år

Forsvaret skal skaffe et helhetlig situa-
sjonsbilde for politiske myndigheter 
og Forsvarets operative ledelse. Nylig 
kunne Etterretningstjenesten markere 

sitt 70års jubileum. Det startet med 
opprettelsen av Forsvarets overkom-
mandos 2- avdeling i London i 1942. 

eT Tydelig BeHov
– Arbeidet under krigen gjorde det 
tydelig at Norge hadde behov for en 
selvstendig nasjonal etterretningstje-
neste, også i fredstid, forteller gene-
ralløytnant Kjell Grandhagen, som er 
sjef for Etterretningstjenesten.

Utviklingen av Etterretningstje-
nesten ble senere preget av flere tiår 
med kald krig.

Oppdraget ble å kartlegge mest 
mulig av det Sovjetunionen drev med. 
Man fryktet et militært angrep og ut-
viklet gode og viktige kapasiteter for 
informasjonsinnhenting og analyse. 
Med økt norsk deltagelse i internasjo-

nale operasjoner midt på 1990-tallet 
fikk Etterretningstjenesten nye opp-
drag. Også terrorangrepene i New York 
11. september 2001 gjorde at arbeids-
metodene endret seg.

digiTale Trusler
Grandhagen trekker frem to trusler i 
dagens samfunn som særlig viktige; 
internasjonal terrorisme og digitale 
angrep mot viktige IKT-systemer.

– Dagens utfordring er ekstremt 
store datamengder som kan samles 
inn og gjennomgås. Det dreier seg om 
å finne noen få nåler i mange tusen 
høystakker. For å få det til trenger vi 
både dyktige medarbeidere og mo-
derne løsninger, understreker sjefen 
for Etterretningstjenesten.
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Kjell Grandhagen. Foto: Peder Torp Mathisen (FMS).
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Samvirkekulturen  
er viktig

gjesteskribenten: Jon A. Lea

Terrorangrepene 22. juli synliggjorde betydelige svak-
heter i norsk beredskap. Problemet var ikke mangel på 
ressurser, men mangelfullt samvirke mellom aktørene. 
Dette må vi lære av. Kriser av enhver art stiller store krav 
til koordinert innsats

Små og mellomstore hendelser håndteres stort sett på 
en god måte, men vår erfaring med å håndtere store og 
komplekse hendelser er begrenset. Jeg er usikker på om 
måten vi har organisert vår beredskap på i Norge, gjør 
oss i stand til å møte fremtidige kriser på en best mulig 
måte.

Beredskapen i Norge kan karakteriseres som et stort og 
komplekst puslespill med en usikker ramme og mange 
små brikker som er gjensidig avhengig av hverandre. Vi 
ser at politiet har fått stor oppmerksomhet i etterkant 
av 22. juli. Det er et berettiget spørsmål om summen av 
oppgaver som ligger hos politiet, er for omfattende. Det 
brede ansvarsområdet kan gjøre det vanskelig å gi alle 
områder, inkludert beredskap, en tilstrekkelig grad av 
oppmerksomhet. Det totale omfanget og det sprikende 
spekteret av oppgaver kan være en forklaring på at po-
litiet bare i begrenset grad synes å trekke inn andre or-
ganisasjoners kompetanse og ressurser ved beredskaps-
utfordringer.

Det er likevel viktig å erkjenne at man ikke kan endre på 
én sentral brikke som politiet uten at det påvirker både 
helheten og de andre brikkene i den samlede beredskapen. 

Beredskapen i Norge har mange sterke sider, og det er 
gode grunner til at den er organisert slik den er innenfor 
de ulike sektorene. Likevel ser vi at organiseringen med 
mange små enheter og den sektorvise tilnærmingen med 
ulik geografisk organisering og ulike beredskapsordnin-
ger representerer utfordringer for en effektiv, koordinert 
innsats ved komplekse krisesituasjoner. 

Med mange små enheter tenker jeg for eksempel på våre 
429 kommunene med et selvstendig beredskapsansvar, 
mange av dem med begrensede ressurser til beredskaps-
planlegging og krisehåndtering. Videre har vi 325 brann-
vesen og et relativt desentralisert helsevesen, samt po-

liti med 27 politidistrikt. Antall nødmeldesentraler i 
Norge er 68 mot for eksempel 18 i Sverige.

Vi kan sies å være organisert ut fra en tankegang om at 
«smått er godt», og i mange tilfeller fungerer en slik or-
ganisering bra og gir trygghet i hverdagen. Men små 
enheter har generelt utfordringer knyttet til å råde over 
tilstrekkelig kapasitet og å vedlikeholde nødvendig kom-
petanse. De er ikke nødvendigvis rustet til å håndtere 
større, komplekse hendelser, verken på egen hånd eller 
i samarbeid med andre små enheter.

Et annet kjennetegn ved beredskaps-Norge er at ulike 
sektorer og ulike aktører har ulik geografisk organise-
ring. På regionalt nivå er det for eksempel ulike geogra-
fiske ansvarsområder for politidistrikt, helseregioner, 
vegregioner, NVEs regioner og fylkesmenn. At aktørene 
har ansvar for ulike geografiske områder, skaper utfor-
dringer for en effektiv samhandling i krisesituasjoner. 
For hver enkelt organisasjon kan inndelingen være hen-
siktsmessig, men det totale lappeteppet utgjør et kre-
vende rammeverk for et godt samvirke i uoversiktlige 
krisesituasjoner.

Særskilte beredskapsordninger på enkelte områder bi-
drar til å komplisere bildet ytterligere i et samvirkeper-
spektiv. Slike ordninger omfatter blant annet akutt foru-
rensning, atomberedskap og skogbrann. Hver enkelt 
ordning kan fungere godt i seg selv, etter sin egen hen-
sikt, men sammen utgjør de ikke et gjenkjennelig sys-
tem. Hendelser hvor flere av beredskapsordningene blir 
utfordret samtidig, vil gjøre det vanskelig å etablere et 
effektivt samvirke mellom dem. 

Organiseringen av beredskaps-Norge, slik den i grove 
trekk er beskrevet over, viser etter min vurdering at det 
er behov for en bred gjennomgang. Formålet må være å 
legge til rette for et bedre samvirke og dermed en bedre 
krisehåndtering neste gang vi står overfor en svært kre-
vende hendelse. Ulike utvalg og arbeidsgrupper er al-
lerede i gang med å vurdere ulike deler av beredskapen. 
Vi vil imidlertid advare mot at oppfølgingen etter 22. juli 
blir for snever og dermed bidrar til å opprettholde en 
sektortilnærming i norsk samfunnssikkerhetsarbeid. 
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tema:

biologiske 
trusler
Bioteknologiens rivende utvikling i kombinasjon med økt terrorfare har 
gitt oss nye utfordringer, både sivilt og militært. Biologisk materiale,  
syntetisk fremstilt i laboratorier, vil kunne bli brukt til å volde skade på 
mennesker, dyr og planteliv. Derfor er det nødvendig å forene både mili-
tære og sivile ressurser for å bekjempe alle sider ved truende bakterier og 
virus. Vi trenger et sterkt fokus på beredskap mot biologiske hendelser.  
God beredskap mot naturlig spredning av smitte er også god beredskap  
mot bioterrorisme.
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tema: Biologiske trusler
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Mye tyder på at det er behov 
for å skjerpe beredskapen 
mot biologiske terroran-

grep. Det faktum at Anders Behring 
Breivik på egen hånd klarte å an-
skaffe og lage en bombe medførte i 
ettertid at kontrollen med salg av 
kunstgjødsel ble sterkt intensivert.

– Riktignok er det langt mer kom-
plisert å fremskaffe og utvikle stoffer 
som kan spre dødbringende smitte 
via luft eller matvarer, men i prinsip-
pet er det all grunn til å sette et 
skarpere søkelys på hvilke grep vi 
kan ta for å unngå angrep. Først og 
fremst må vi konsentrere oss om å 
dykke ned i fagmiljøene for å spore 
eventuelle utro tjenere. I dag er det 
for dårlig kontroll med hvem som 
har tilgang til laboratoriene. I Norge 
er det mange utenlandske studenter. 
Sannsynligvis er de i ulik grad blitt 

sjekket med hensyn til hvilken bak-
grunn de har, mener Jan Ivar Botnan.

en professors drøM
Han understreker betydningen av å 
ha oversikt og kontroll.

– Sett at det dukket opp en doktor-
gradsstudent fra utlandet. Vedkom-
mende har kanskje velstående familie 
og blir derfor selvfinansierende. Altså 
en drøm for en professor. La oss tenke 
oss at denne studenten har onde hen-
sikter. Det i kombinasjon med faglig 
dyktighet og tilgang til laboratorier 
kan føre til fatale konsekvenser, bok-
stavlig talt. Slik det er i dag. fremstår 
vi som naive. Det er alt for liten opp-
merksomhet rundt dette. Vi må ska-
pe en kultur som i langt større gra 
har øynene åpne for hva som skjer 
rundt oss, understreker avdelingssjef 
Botnan.

frykT soM våpen
Tanken bak all terrorisme er å skape 
frykt. Det samme gjelder for den el-
ler de som bruker smittekilder og 
spredning av farlige stoffer for å 
skade mennesker. Forsvarets fors-
kningsinstitutt (FFI) utvikler meto-
der for å påvirke farlige stoffer som 
terrorister kan benytte seg av.

– Målet er å være i forkant av ter-
roristene og ha en kriseberedskap 
uansett hvilken form angrepet har. 
Vi må kunne rykke ut og raskest mu-
lig å identifisere hvilke stoffer vi blir 
angrepet med. Dette innebærer at 
ulike etater samarbeider tett, frem-
hever Botnan.

FFI samarbeider med NATO og EU 
for raske å kunne avdekke de farlig-
ste biologiske mikroorganismene.

al-Qaida på Banen
Avdelingssjefen kan fortelle at Al-
Qaida har vist interesse for områder 
der det har vært sykdomsutbrudd i 
den hensikt å kunne tilegne seg far-
lige stoffer til terrorformål.

– Forskerne har klart å fremstille 
dødelig fugleinfluensavirus som kan 
smitte mellom mennesker. Vi gjør 
oss selv en bjørnetjeneste om vi tror 
at alle som sitter på vitenskapelig 
kunnskap ene og alene vil arbeide i 
det godes tjeneste. Nå er det imid-
lertid slik at sannsynligheten for et 
biologisk terrorangrep i Norge er li-
ten, men 22. juli anslagene for snart 
to år siden bør være en kraftig på-
minnelse om at vi ikke kan utelukke 
at det utenkelige kan skje, sier avde-
lingssjef Jan Ivar Botnan.

– vi må være forberedt på det 
utenkelige
- Så langt har Norge vært spart for biologiske terrorangrep, men vi har ingen 
garanti for at det vil vedvare. Biologiske våpen kan true både militære mål og 
det sivile samfunn. Biologiske trusler må tas alvorlig. Det er ikke nok å ha en 
god smittevernberedskap alene. Vi må også forstå trusselbildet og vite hva 
som kan gjøres for å unngå angrep, sier avdelingssjef Jan Ivar Botnan ved For-
svarets forskningsinstitutt(FFI).

Av JAn erik thoresen
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«Vi kan gjøre oss elv en bjørnetjeneste  
om vi tror at alle som sitter på vitenskapelig 

kunnskap ene og alene vil arbeide  
i det godes tjeneste»

Smittefarlig biologisk materiale må behandles med stor varsomhet. Foto: FFI.
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– Biologiske stridsmidler er biolo-
giske agens, såkalt B-agens, som 
brukes i krigføring. Slike biologiske 
agens omfatter levende mikroorga-
nismer i form av bakterier, sopp og 
virus foruten giftstoffer (toksiner) 
som kan forårsake sykdom eller død 
hos mennesker, dyr og planter, for-
klarer prosjektleder Janet-Martha 
Blatny ved FFI.

Eksempler på B-agens kan bære 
bakterier som forårsaker miltbrann, 
pest, kopper og harepest. Toksinene 
kan være produsert av levende orga-
nismer eller industrielt, eksempelvis 
botulinum, toksin og ricin.

– Genetisk modifisering av B-
agens kan «forbedre» agensene til å 
bli mer stabile og mer motstandsdyk-
tige mot dagens medisinske behand-
ling. Dessuten kan dagens gentekno-
logi frembringe nye toksiner. Med et 

slikt utgangspunkt får vi et biologisk 
våpen dersom man i tillegg har et 
leveringsmiddel som eksempelvis 
bombe, fly eller missil, opplyser 
Blatny.

Tidlig påvisning vikTig
Inkubasjonstiden for B-agens varier 
fra timer til uker. En infeksjon vil 
vanligvis ikke bli oppdaget før etter 
at sykdomssymptomene oppstår. I 
løpet av inkubasjonstiden kan flere 
personer ha blitt smittet uten å vite 
om det.

– Først etter at diagnosen er stilt 
kan viktig og nødvendig medisinsk 
behandling igangsettes. Et tidlig på-
litelig deteksjonssystem vil bidra til 
tidlig varsling. Dette fører til at antall 
eksponerte, infiserte og smittebæ-
rere reduseres og antall sykdomstil-
feller blir færre, sier Janet-Martha 

Blatny, som tilføyer at det i dag ikke 
finnes et enkelt instrument som 
både kan detektere og identifisere 
B-agens.

Et av FFIs overordnede mål er å 
bidra til forskning og utvikling av 
genetiske metoder til deteksjon og 
identifikasjon av B-agens i ulike 
prøver.

– FFI er med i et europeisk sam-
arbeidsprosjekt der formålet er ge-
notyping av ulike B-agens. Dessuten 
arbeider vi med å kartlegge mikro-
floraen i luft og å etablere teknikker 
til deteksjon av levende celler siden 
døde B-agens ikke anses som skade-
lige eller smittefarlige. Vi er i gang 
med en rekke relevante studier og 
deltar blant annet i feltøvelser, opp-
lyser prosjektleder Janet-Martha 
Blatny.

akTuelle sykdoMMer Med poTensial for overlagT 
spredning

•	Kopper  Det mest fryktede terrormiddel p.g.a. høy dødelighet og stor smittsomhet. 
Spredning kan skje fra person til person. Koppevirus kan spres over luft i lengre 
avstander.

•	Miltbrann  Den mest omtalte sykdommen i forbindelse med overlagt spredning. 
Miltbrannsporer kan overleve i mange tiår og kan spres over store områder.

•	Botulisme  Forårsakes av en av de mest potente kjente naturlige gifter. Toksinet 
kan spres via luft eller ved at næringsmidler blir kontaminert.

•	Brucellose  Har lav dødelighet, men kan være effektiv som biologisk terrormiddel 
ved at det kan spres effektivt over store områder via luften. Gjør mange syke og 
ikke stridsdyktige.

•	Pest  Har stor dødelighet. Bakterien kan spres ved aerosoler. Sykdommen kan 
spres direkte innen store befolkningsgrupper.

•	Q-feber  Kan spres effektivt. Det trengs små smittedoser. Som stridsmiddel kan 
Q-feber gjøre mange syke og dermed ikke stridsdyktige.

•	Tularemi  Kan spres via luft eller vann. Effektivt som stridsmiddel ved å gjøre 
mange syke og dermed ikke stridsdyktige.

•	Snive og melioidiose  Beslektede sykdommer som kan gi sykdommer både hos 
mennesker og dyr ved inhalasjon av bakterier.

•	Viralhemoragiske febre  Inkluderer alvorlige sykdommer forårsaket av en rekke 
virus, bl.a. Ebolaviruset, spredning ved aerosolisering er mulig.

•	Mat- og vannbårne infeksjoner  Infeksjoner som vanligvis spres via mat og drikke.
Janet-Martha Blatny i laboratoriet. Foto: FFI

omfattende forskning 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) arbeider intenst med å utvikle metoder for 
å påvise og identifisere biologiske stridsmidler.
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– Folkehelseinstituttet har ansvaret 
for å koordinere den medisinbiolo-
giske beredskap ved landets 22 of-
fentlige laboratorier. Det er etablert 
en nasjonal medisinsk mikrobiologisk 
beredskapskomite, sammensatt av 
representanter fra de store regionla-
boratoriene, det nasjonale kompetan-
sesenteret for NBC medisin ved Oslo 
universitetssykehus, Veterinærinsti-
tuttet og Forsvarets forskningsinsti-
tutt. Komiteen møtes et par ganger i 
året og fungerer som et rådgivende 
organ for folkehelseinstituttet, opply-
ser overlege Per Sandven.

sikkerHeT i laBoraToriene
God sikkerhet i laboratoriene er et 
forhold som vektlegges sterkt.

– Vi gjennomfører jevnlig risiko- 
og sårbarhetsanalyser, ikke bare i 

laboratoriene som sådan, men også 
når det gjelder transport av smitte-
farlig materiale. For å kunne frakte 
slikt materiale, må den eller de som 
transporter inneha et spesielt serti-
fikat. Det avholdes kurs og det for-
utsettes at alle laboratorier innehar 
denne spesialkunnskapen. Kursene 
ledes av utenlandsk kompetanseper-
sonell. Vi ønsker ikke å komme i en 
situasjon der våre egne eksperter er 
både lærere og elever, for å si det 
slik, påpeker Sandven.

god HurTigdiagnosTikk
Helt siden 2006 har beredskapslabo-
ratoriet vært i virksomhet. I løpet av 
de ni årene frem til i dag har en byg-
get opp en god hurtigdiagnostikk.

– Det er avgjørende at en så raskt 
som mulig kan finne frem til smit-
tekilden, hvorvidt det dreier seg om 
smitte fra menneske til menneske 
eller andre forhold. Vi har døgnkon-
tinuerlig beredskapsvakt og kan yte 
bistand og gi råd både ved utbrudd 
av smittsomme sykdommer, mulig 
helseskade forårsaket av kjemiske 
hendelser eller legemiddelbruk og 
uforklarlig opphopning av ikke-
smittsomme sykdommer. Politiet 
bruker våre tjenester når det eksem-
pelvis foreligger mistanke om så-
kalte «pulverbrev» som eventuelt 
kan inneholde miltbrannbakterier. 
Vi er tilknyttet et solid fagnettverk i 
de europeiske land og legger dessu-

ten sterk vekt på å samarbeide med 
de regionale norske laboratoriene. I 
fall det skulle inntreffe en hendelse 
har vi en egen nettside der vi kan 
kommunisere med laboratoriene. 
Siden er lukket, men tas i bruk når 
en bestemt situasjon måtte kreve 
det, forteller overlege Sandven.

Avdeling for bakteriologi og in-
feksjonsimmunologi utfører mikro-
biologisk overvåking av infeksjoner 
ved hjelp av laborieanalyser. Avde-
lingens forskning er knyttet til ut-
vikling og bruk av molekylærbiolo-
giske metoder for å identifisere og 
karakterisere smittestoffer, utvikling 
av vaksiner og studier av immuno-
logiske mekanismer etter infeksjon 
og vaksinasjon.

– Oppgavene er mange og viktige. 
Når det inntreffer hendelser som får 
stor oppmerksomhet i media får vi 
mange henvendelser. Blant de temaer 
det ønskes kommentarer til er even-
tuelle bioangrep av terrorister. Begre-
pene «biologisk terror» og «biologisk 
krigføring» benyttes stadig mer. Vår 
tanke er at det er naturen selv som er 
den største «terroristen». Riktignok 
kan en i dag fremstille syntetiske smit-
testoffer i laboratorier, men en trenger 
høy fagkompetanse for å komme noen 
vei. Men uansett er det å finne smit-
tekilder nødvendig. Erfaringene fra 
dette arbeidet kommer derfor alle til 
gode innenfor det biologiske trussel-
bildet, sier overlege Per Sandven.

– naturen er vår største bioterrorist

Folkehelseinstituttet har sterkt fokus på beredskap mot biologiske hendelser.
– Vi har bygget opp en gjennomarbeidet strategi og god hurtigdiagnostikk, sier 
overlege Per Sandven ved Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi.

I følge Global Terrorism Index, som utgis av Institute for 
Economics and Peace i Australia, øker antall angrep 
utført av ikke-statlige grupper. Mens det i 2002 ble regis-
trert under 1000 slike voldshandlinger var antallet i fjor 
4564. Terrorhandlinger kostet flest menneskeliv i 2005 
da rundt 10.000 mennesker ble drept, mens antallet i 
fjor var 7.500.

Rapporten konkluderer med at uskyldige sivile, regje-
ringskontorer og politifolk som oftest er mål for denne 
type angrep. Bare 4 prosent av terrorangrepene har det 
siste tiåret blitt rettet mot militære installasjoner og 
soldater, går det frem av rapporten.
Irak, Pakistan, India, Thailand, Filippinene, Afghanistan 
og Russland er de landene som er hardest rammet.

  Overlege Per Sandven.

økende antall terrorangrep
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Nasjonalt kompetansesenter for NBC-
medisin har tilholdssted på Ullevål 
sykehus. På Isolatposten ved Infek-
sjonsmedisinsk avdeling treffer vi 
overlege Arne Broch Brantsæter. Han 
opplyster at forkortelsene NBC står for 
Nukleær (ioniserende stråling), Biolo-
gisk (mikroorganismer/toksiner) og 
Chemical (kjemiske, giftige stoffer).

– Vår oppgave er å tilby rådgiving 
til helsetjenesten og medisinske 
behandling av personer som følge av 
NBC-hendelser. Med biologisk hen-
delse forstår vi sykdom som følge av 
bioterror, men også andre situasjo-

ner med smitte av uvanlige bakte-
rier eller virus. Nå er det jo slik at 
organismen vår utsettes for kontinu-
erlig angrep fra forskjellige mikroor-
ganismer, men de fleste som passe-
rer våre naturlige barrierer – hud og 
slimhinner – blir nedkjempet av 
kroppens immunitetssystem eller, 
om nødvendig, ved bruk av antibio-
tika. I situasjoner hvor angrepene er 
spesielt aggressive, immunitetsfor-
svaret er svekket og medikamenter 
viser seg å ha dårlig effekt, kan det 
oppstå alvorlig sykdom. Dersom 
mange blir smittet fra samme kilde 
eller sykdommen kan smitte mellom 
mennesker, kan det oppstå utbrudd 
og epidemier. Dersom disse viser seg 
å være et resultat av overlagt spred-
ning av et mikrobiologisk smittestoff 
regnes dette som en NBC- hendelse, 
påpeker Arne Broch Brantsæter.

Han forteller at Kompetansesen-
teret startet sin virksomhet i 2003 
og ble permanent i 2005.

uvanlig Hendelser
-Vi tar oss av skader som følger av 
mer uvanlige hendelse og gir råd til 
helsetjenesten hvordan en bør for-
holde seg når spesielle situasjoner 
oppstår. Dette gjelder også ute på 
skadesteder. Bruk av beskyttelsesut-
styr er helt påkrevet for ambulanse-
personellet for at de skal kunne gå 
inn i spesielle typer hendelser. NBC-
senteret har ikke  egne sengeplasser, 
men benytter de kliniske avdelin-
gene på sykehuset og har et nært 
samarbeid med disse. Vi som er le-
ger ved NBC-senteret er tilknyttet 
kliniske avdelinger. Selv arbeider jeg 
halv tid ved infeksjonsavdelingen, 
mens resten av tiden benyttes til 
beredskaps- og strategioppgaver. Å 
formidle vår kunnskap til andre er 
viktig. Foredragsvirksomhet hører 
derfor også med, forteller Broch 
Brantsæter.

– godt rustet til skadebehandling
– God beredskap mot naturlig spredning av smitte er også god beredskap mot 
bioterrorisme, sier overlege Arne Broch Brantsæter ved NBC-senteret, Oslo 
universitetssykehus.

akTører innen sMiTTevernBeredskap i norge

•	Kommunene  Kommunene skal yte primærhelsetjenester og sosialtjenester til dem 
som oppholder seg i kommunen. Ansvart gjelder også i en krisesituasjon. Kommu-
ner er pålagt å ha en plan for vern mot smittsomme sykdommer. I smittevernloven 
er kommunene gitt fullmakt til å fatte vedtak for å hindre spredning.

•	Fylkesmannen  Fylkesmannen har koordineringsansvar for samfunnssikkerhet og 
beredskap i fylket. Samordning av ekstra ressurser til kommunene er en sentral 
oppgave i en krisesituasjon.

•	Regionale helseforetak  Har ansvar for at nødvendige spesialisthelsetjenester til-
bys befolkningen innen sitt område og operativ krisehåndtering innen sitt område.

•	Helse- og omsorgsdepartementet  Har overordnet ansvar for beredskapsplanleg-
ging og krisehåndtering i helse- og sosialsektoren. Departementet har dessuten 
ansvart for samordning av tiltak og planer i de underliggende virksomheter.

•	Helsedirektoratet  Skal sikre at samhandlingsbehovet blir ivaretatt. I krisesitua-
sjoner skjer direktoratets krisehåndtering i nært samarbeid med Folkehelseinsti-
tuttet og i relevante situasjoner også med Mattilsynet.

•	Folkehelseinstituttet  Sentrale oppgaver innen beredskap og overvåking. Institut-
tet er nasjonal faginstans for smittevernberedskap og hendelser der biologiske 
midler må håndteres.

•	Helsetilsynet  Fører tilsyn med helsetjenesten og påser at helseforetak, kommu-
ner og andre tjensteytere oppfyller lovpålagte krav.

•	NBC-senteret  Hovedoppgaven er å arbeide for økt lokal og medisinsk kompe-
tanse. I funksjonen inngår også rollen som behandlingsinstitusjon. Rådgivning 
overfor statlige og kommunale myndigheter.

•	Mattilsynet  Har både direktorats- og tilsynsoppgaver som dekker hele verdikje-
den. Samarbeider nær med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Veteri-
nærhøgskolen.

•	Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap  Planlegging og beredskap i 
forhold til offentlig myndighetsutøvelse og ansvar på kommunalt, regionalt og 
sentralt nivå. Pådriver og tilrettelegger for økt samfunnssikkerhet og beredskap.

•	Justis- og beredskapsdepartementet  Samordningsorgan for samfunnets sivile 
sikkerhet og tilsynsarbeid gjennom DSB, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og 
Hovedredningssentralene.

  Overlege Arne Broch Brantsæter.

Av JAn erik thoresen
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konTinuerlig øvelse
– I og med at infeksjonssykdommer 
behandles hver dag på norske syke-
hus, bidrar dette til kompetanse også 
mot mer uvanlige biologiske hendel-
ser. Vi er vant til situasjoner hvor 
pasienter må isoleres, situasjoner 
med begrenset kapasitet og utfor-
dringer i forhold til det vi vanligvis 
håndterer. Svineinfluensaen i 2009 
kan være et eksempel på dette, og 
erfaringer derfra har vist seg nyttig i 
vår beredskapsplanlegging også for 
andre uvanlige hendelser. På Isolat-
avdelingen her ved Ullevål sykehus 
gjennomfører vi i tillegg regelmes-
sige øvelser på hvordan vi skal takle 
de mest alvorlige smittsomme syk-
dommene, sier overlegen.

Han understreker at det er av den 
største betydning å raskt stille riktig 
diagnose og å komme i gang med 
behandling av skadde etter en hen-

delse. – Det er viktig å raskt få brakt 
på det rene hvor smittekilden måtte 
befinne seg, understreker Broch 
Brantsæter. – Utenfor sykehusene har 
vi også flere sterke fagmiljøer i Norge 
som bidrar til beredskap mot biolo-
giske hendelser. 

god overføringsverdi
Et utbrudd av sykdom vil kunne arte 
seg likt, i alle fall i tidlig fase, enten 
det skyldes naturlig smitte, uhell el-
ler en overlagt handling.

– God beredskap mot naturlig 
spredning av smitte er også god be-
redskap mot bioterror. Erfaringene 
fra slikt arbeid har overføringsverdi 
til håndtering av situasjoner der det 
foreligger mistanke om forsettelig 
spredning av smittestoff, både når 
det gjelder utbruddsoppklaring og 
begrensning av smittespredningen. 
Det globale utbruddet av SARS (lun-

gebetennelse med høy dødelighet) i 
2003, legionellose i Østfold i 2005 og 
utbruddene av E.colibakterier er 
gode eksempler på at det kan ta tid 
fra en oppdager at det har oppstått 
uvanlige sykdomstilfeller frem til det 
med sikkerhet kan slås fast at det 
ikke dreier seg om forsettelig spred-
ning. Det vil alltid dreie seg om en 
kamp mot tiden, men norsk bered-
skap ligger generelt godt an i euro-
peisk sammenheng.. NBC-senteret 
står i 24-timers beredskap. Jeg er 
trygg på at vi er i stand til å håndtere 
de mest sannsynlige hendelser på en 
god måte. Jeg vil ikke derved si at alt 
er perfekt og at ingen ting kan gjøres 
bedre. Vi arbeider hele tiden for å bli 
bedre, og vi er ydmyke overfor våre 
oppgaver, sier overlege Arne Broch 
Brantsæter. 

Godt beskyttelsesutstyr er nødvendig. 
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Miltbrann er ingen ny sykdom. Milt-
brannbakterien (bacillius anthracis) er 
en jordbakterie og har eksistert siden 
oldtiden. Først i 1752 ble den beskre-
vet hos mennesker. Historien forteller 
at selve bakterien ble oppdaget i 1849. 
I Norge har miltbrann forekommet 
sporadisk og i flere hundre år blant 
dyr som har fått den fra jorda. Særlig 
storfe, men også ville dyr har vært 
rammet.

«aTHrax» – eT skreMMende 
ord
Begrepet «Anthrax» slo for alvor rot i 
allmennhetens bevissthet i 2001 da en 
mann sendte konvolutter med milt-
brann i posten til politikere og organi-
sasjoner over hele USA. Dette var kort 
tid etter terrorangrepet i New York 11. 
september og lenge trodde man at det 
var Al Qaida som sto bak. Etter hvert 
viste deg seg at gjerningspersonen var 
en vitenskapsmann, ansatt ved USA’s 
laboratorier for biologisk forsvar i Ma-
ryland. Fem personer døde og 13 ble 
alvorlig syke som følge av miltbrann-
brevene. Hendelsen skapte et media-
hysteri over hele verden.

leTT å produsere og 
HåndTere
Bakteriene finnes på forskingsstasjo-
ner og i sykehuslaboratorier i de 
fleste land verden over. Personer med 
kunnskaper i mikrobiologi kan dyrke 
diss bakteriene uten større vanskelig-
heter. Men å spre dem over store 
områder eller via drikkevann er ikke 
så lett fordi det behøves store bakte-
riemengder for å få tilstrekkelige 
konsentrasjoner og fordi man i drik-
kevann vil få stor fortynning.

flere sMiTTeMåTer
Miltbrannbakterien kan smitte hvis 
den blir tilsatt vann eller mat, hvis 
man får bakterier inn i kroppen gjen-
nom sår og sprekker i huden eller om 
den pustes inn. Det er de to sistnevn-

te smittemåtene som forekom i USA 
der bakteriene ble blandet med et 
hvitt pulver i den hensikt å få ofrene 
til å puste dem inn. Miltbrann smitter 
ikke fra person til person.

syMpToMene
Miltbrann er en akutt infeksjonssyk-
dom. Symptomene kommer etter en 
til tre dager, avhengig av hvordan man 
har fått smitten. Er den kommet gjen-
nom vann eller mat er appetittløshet, 
feber og brekninger – og senere blodig 
oppkast og diaré – de vanligste tegn. 
Er smitten kommet gjennom huden 
blir det en kul og et sår der bakterien 
har trengt inn. Og er smitten kommet 
gjennom luftveien, arter symptomene 
seg som vanlig forkjølelse med feber 
og hoste, som utvikler seg til alvorlig 
lungebetennelse. Miltbrann kan be-
handles med antibiotika. Dødelighe-
ten er mindre enn 1 prosent, men selv 
uten behandling er det ikke alle som 

dør. Av dem som har fått smitten 
gjennom rifter i huden overlever 80 
prosent, men bare 10 prosent av dem 
som har fått lunge- og tarmmiltbrann. 
Blodprøver kan vise om en er smittet.

ikke la seg skreMMe
Det beste en kan gjøre for å beskytte 
seg mot miltbrann er ikke å la seg 
skremme. Det er et felles mål både for 
terrorister og psykisk forstyrrede per-
soner å spre frykt for å få oppmerksom-
het. Dessverre har media en tendens til 
å la seg rive med. En god regel for den 
enkelte samfunnsborger kan være å la 
være å åpne mistenkelige brev og pak-
ker. Har en derimot åpnet et brev som 
inneholder et pulver er det viktig å la 
være å lukte på det eller riste det slik at 
det spres i luften. Legg alt i en tett 
plastpose og kontakt politiet.

miltbrannbakterien er lett tilgjengelig
Men å spre den over store geografiske områder eller via drikkevann kreves 
store mengder og konsentrasjoner. Viktig ikke å la seg skremme.

Dyrking av bakterier under kontrollerte former på FFI.
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storfe mest utsatt for miltbrann
Norsk landbruk kan rammes hardt dersom en flom forårsaker spredning av 
miltbrannbakterien til beiteområder og vannkilder.

En viktig egenskap ved miltbrann-
bakterien er at den kan danne svært 
motstandsdyktige sporer som kan 
overleve i jordsmonnet i mange tiår. 
Sykdommen smitter ikke direkte fra 
dyr til dyr, men ved sporene som tas 
opp via for, inhaleres med luft eller 
tas opp gjennom sår i huden. Milt-
brannbakterien formerer seg anta-
gelig bare i dyr eller mennesker. 
Derfor er det i praksis dyrekadaver 
eller produkter fra infiserte dyr som 
en kilde til ny smitte. Blottlagte dy-
regraver med miltbrannkadaver er 
en vesentlig smittekilde.

Ved flom kan sporene spres til 
beiteområder eller vannkilder og gi 
opphav til nye infeksjoner. Innhøstet 

grovfor forurenset med jord kan 
inneholde smittestoff. Utilstrekkelig 
varmebehandlet kjøttbeinmel, som 
har blitt benyttet i kraftfôr, har tid-
ligere vært en smittekilde. Blodsu-
gende insekter, som enkelte flue- og 
myggarter kan også overføre milt-
brannsmitte.

Miltbrann kan forekomme hos 
alle varmblodige dyr. Mest mottake-
lig er storfe, sau og geit. I Norge er 
miltbrann også påvist hos hest, gris, 
hund, katt, elg, hjort, ilder, mink og 
rev.

Hos storfe og sau er inkubasjons-
tiden fra 1–5 døgn og forløpet vari-
erer fra noen få timer til 3 døgn. 
Enkelte dyr dør uten å ha vist forut-

gående symptomer, andre får høy 
feber, muskelskjelvinger, pustevan-
sker, fall i melkeproduksjon og drek-
tige dyr kan abortere. Hos døde dyr 
ses ofte mørk, tjæreaktig, ikke koa-
gulert blod fra naturlige kroppsåp-
ninger.

Miltbrann forekommer over hele 
verden. Mens sykdommen stort sett 
forekommer sporadisk i den vestlige 
verden er det jevnlig utbrudd i 
Afrika, Asia og deler av Mellom- og 
Sør-Amerika. I Norge har det, så 
langt, vært relativt få tilfeller, bort-
sett fra en periode i første halvdel av 
1990-tallet.
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I det 6. århundre f. Kristi fødsel do-
pet assyrerne sine fiender ved å ha 
giftig sopp i drikkevannsbrønnen 
deres. Og Hannibal, en av de aller 
beste militære ledere gjennom ti-
dene, gjorden også bruk av spesielle 
metoder. Han fikk giftige slanger 
puttet i leirkrukker, som hans solda-
ter siden kastet om bord i fienders 
skip. Det var i år 184 f. Kristi fødsel.

infiserTe dyreskroTTer
Historiske nedtegnelser fra middel-
alderen beskriver i detalj hvordan 
mongoler, tyrkere og andre folke-
grupper tok i bruk infiserte dyre-
skrotter for å forgifte sine fienders 
drikkevann. Etter sigende skal mon-
golske og osmanske styrker ha kas-
tet mennesker, som hadde dødd av 
byllepest, inn i beleirede byer ved 
hjelp av katapult. I 1710 gjorden rus-
siske styrker bruk av samme metode 
under beleiringen av svenske styrker 
som hadde forskanset seg i Tallin.

Under den amerikanske borger-
krigen kom det rapporter fra general 
Sherman at konføderasjonshæren 
drepte husdyr og la dem i deres kil-
der, som unionshæren var avhengig 
av for å få drikkevann.

forBudT ved lov
Bruk av biologiske våpen ble forbudt 
ved lov i henhold til Genève proto-
kollen av 1925. like fullt gjennom-
førte den keiserlige japanske hær 
eksperimenter på flere tusen men-
nesker under den kinesisk-japanske 
krig (1937–45). I løpet av sin frem-
rykning ble biologiske våpen tatt i 
bruk både mot kinesiske soldater og 
sivilbefolkningen. Øyenvitner har 
hevdet at japanerne forgiftet befolk-
ningen både med pestinfisert mat så 

vel som gjennom vannforsyningene. 
Det er anslått at over 580 000 kine-
sere døde, hovedsakelig som følge av 
pest- eller kolerasmitte.

rusTningsprograM
I 1941 startet USA, Storbritannia og 
Canada utviklingen av biologiske 
stridsmidler som en følge av mistan-
ken om at Tyskland og Japan gjorde 
det samme. Våpenprogrammet om-
fattet videreutvikling av miltbrann, 
bruselose og botulisme. Britisk fors-
kning og eksperimentering med 
miltbrann under den andre verdens-
krig førte til at den skotske øya Gui-
nard ble så forurenset at den var 
ubrukelig for mennesker og dyr i 
over 48 år. FN’s konvensjon om bio-
logiske våpen av 1972 utviklet denne 
til å gjelde forbud mot nesten all 
produksjon, lagring og transport.

kgB-agenTer
Senere har vi likevel sett en rekke 
eksempler på hvordan biologiske 
våpen er blitt brukt – eller rettere 
sagt misbrukt. I 1978 drepte Sovjet-
russiske KGB-agenter den bulgarske 
opposisjonelle Georgi Markov ved å 
bruke ricin. I 1995 døde 13 personer 
på undergrunnsbanen i Tokyo etter 
at en religiøs sekt hadde brukt sarin. 
50 personer ble alvorlig skadd og 
nærmere 1.000 ble påført midlerti-
dige synsforstyrrelser. 

Og enda er det siste ord verken 
sagt eller skrevet.

biologisk krigføring går  
langt tilbake

Sett i historisk perspektiv ble spredning av smitte 
og forgiftning allerede brukt som virkemiddel for 
flere tusen år siden.

sTrenge regler for 
TransporT

Smittefarlig biologisk materiale går 
under betegnelsen «farlig gods». 
Hvert år sendes flere hundre tusen 
prøver med slikt materiale med brev 
og pakker. Riktig håndtering og for-
sendelse er viktig av hensyn til pasi-
enter, post- og transportpersonale 
og laboratoriepersonale.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB), som forvalter re-
gelverket for farlig gods, har utarbeidet 
en praktisk veileder om forsendelse av 
slikt materiale. Veilederen er utarbei-
det i samarbeid med Veterinærinsti-
tuttet, Folkehelsa, Luftfartstilsynet og 
Posten Norge. Den sammenfatter de 
mest sentrale kravene i regelverket. 
Det er avsenders ansvar å påse at smit-
tefarlig biologisk materiale er riktig 
klassifisert, pakket, merket og at rik-
tige dokumenter medfølger pakken. 
Dersom dette ikke gjøres korrekt i 
henhold til gjeldende regelverk, kan 
materialet representere en smitterisi-
ko. Feil håndtering kan føre til at ma-
terialet ikke blir fremsendt til adres-
saten eller at det ikke blir undersøkt.

BoTulisMeToksin  
– eT sTridsMiddel

Botulismetoksin har et potensial 
som et biologisk stridsmiddel ved at 
toksinet spres, bl.a. ved at nærings-
midler blir forurenset med hensikt. 
Dersom det spres ved væske eller 
gass vil nevrologiske symptomer 
vanligvis oppstå etter 12–72 timer.

Overført gjennom næringsmidler 
reagerer den som smittes med opp-
kast og diaré. Deretter inntreffer 
synsforstyrrelser, talevansker, svek-
ket muskelstyrke og i mange tilfelle 
forstoppelse.

Botulisme kan i alvorlige, ube-
handlede tilfeller medføre respira-
sjonssvikt i løpet av 3–7 dager. Dø-
deligheten er ca. 10 prosent.

Botulisme smitter ikke fra person 
til person.

Av JAn erik thoresen
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NYTT fra KFB

Kvinnenes 
forsvarshistorie

BIND II
1990–2010

Grethe Værnø

Grethe 
Værnø

K
vinnenes forsvarshistorie

BIND II 1990–2010

Egenberedskap
i hjemmet

Vårt moderne samfunn med all sin teknologi gjør  

hverdagen enklere, men med økende sårbarhet som resultat.

Derfor er det viktig at flest mulig av oss har kunnskap  

om beredskap og sikkerhet.
«I utgangspunktet er det den enkelte som selv må ta 

hovedansvaret for sin egen og sine nærmestes sikkerhet.» 

Jon A. Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Pb 694 Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse: Skippergt. 17, 4. etg  

Telefon: 22 47 82 60 / 23 09 34 58   Telefaks: 22 42 85 52

E-post: kfb@kfb.no   www.kfb.no

Psykisk
førstehjelp i en
krisesituasjon

Nærmere opplysNiNger om kurset «psykisk førstehjelp»

kontakt kfB hvis du har lyst til å sette i gang et kurs i ditt nærområde. Vi kan gi deg tips og råd  

om hvordan du bør gå frem, og sette deg i kontakt med andre som har gjennomført kurset.

pb 796 sentrum, 0106 oslo

Besøksadresse: skippergt. 17, 4. etg  

telefon: 22 42 49 12 / 23 09 34 58   telefaks: 22 42 85 52

e-post: kfb@kfb.no   www.kfb.no

en høyaktuell bok!
Bli med på et unikt streiftog gjennom en spennende tidsepoke. 
Må leses av alle som er opptatt av landets sikkerhet i bredt perspektiv.

«Kvinnenes forsvarshistorie 1990–2010, bind II» kan bestilles hos  
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) på kfb@kfb.no eller telefon 22 47 82 60.  
Pris kr 300. Porto kommer i tillegg.

TOTALFOrSVArSKONFErANSEN 2013
KFB avholder sitt Årsmøte søndag 
21.april på Hotel Opera i Oslo. Den 
påfølgende dag, altså mandag 22., 
arrangeres «Totalforsvarskonferansen 
2013» samme sted.
   Program og invitasjon for sistnevnte 
konferanse offentliggjøres på www.kfb.
no. Det er anledning for interesserte å 
melde seg på allerede nå til kfb@kfb.
no eller på telefon 22 47 82 60.

EKSTrAOrDINærT ÅrSMøTE I KFB
Det ble avholdt ekstraordinært Årsmøte 
i KFB 14. november. Foranledningen var 
et tidligere forslag om å endre KFBs 
organisering av det regionale og lokale 
nettverk.
   Årsmøtet vedtok enstemmig at KFBs 
fylkesfora og kommunefora skulle opp-
høre i sin nåværende form og erstattes 
med minst to kontaktpersoner i hvert 
fylke. KFBs vedtekter er nå endret i 
henhold til dette vedtaket.

Ny KONTOrMEDArBEIDEr 
Hilde Andrea Johansson er ansatt som 
ny kontormedarbeider i KFBs sekreta-
riat etter Kristin Lunden Lauritzen, som 
sluttet ved årsskiftet. Hennes oppgaver 
blir hovedsakelig logistikk i forbindelse 
med KFBs seminarer og konferanser, 
oppfølging av hjemmesiden, ulike typer 
bestillinger, telefontjeneste og kontakt-
arbeide.

ny Brosjyre oM egenBeredskap

Etter tidligere vedtak i KFBs hovedstyre skal hovedte-
maet for 2013 og 2014 være «Egenberedskap». Det er nå 
utarbeidet en brosjyre med tips og veiledning om hva den 
enkelte husstand kan og bør gjøre for å være best mulig 
forberedt dersom en krise eller katastrofe skulle inntreffe 
– det være seg flom, ras, svikt i krafttilførselen eller brann-
hendelser som kan gripe inn i hverdagen for alle og enhver.

Brosjyren er egnet for utdeling på KFBs ulike arrangemen-
ter lokalt, regionalt og sentralt og kan bestilles på kfb@kfb.
no  eller telefonisk på 22 47 82 60.

vellykkeT kurs i  psykisk førsTeHjelp 

KFB Vestfold, nærmere bestemt KFB Sande, har nylig 
avholdt et vellykket kurs i «Psykisk førstehjelp». Samar-
beidspartnere var Sanitetsforeningen og Røde Kors.

Primus motor for kurset, Ellen Stampe, opplyser at det 
var 25 deltakere. Undervisningen ble avviklet over 3 kvel-
der med faglig dyktige foredragsholdere. Helsesøster 
Anne Grethe Foss Lia og psykiatrisk sykepleier Kirsten 
Mogen, begge fra Sande kommune, leder for krisesenteret 
i Tønsberg, Heidi Tanum, konst. sokneprest Runar Foss 
Sjåstad og tidligere fengselsprest Jens Ivar Aasen utfylte 
hverandre på en utmerket måte. Boken «Psykisk førstehjelp 
ved katastrofer, ulykker og kriser» dannet utgangspunktet 
for kurset der sorg, sorgreaksjoner og det å kunne  nærme 
seg et menneske som sliter, sto sentralt.

Ellen Stampe kan fortelle om svært gode tilbakemeldinger 
fra deltakerne og utelukker ikke at det vil bli satt opp et nytt 
kurs i løpet av våren.

CyBerangrep på linderudkonferansen
 

Linderudkonferansen 2013 ble arrangert på Den gamle  krigsskolen i Oslo 
29.–30. januar. Temaet var «Cyberangrep mot Norge», et scenario som var 
utarbeidet av Bjørn Olav Knudsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

De faglige foredrag ble fremført av forsker Kjell Olav Nystuen (FFI) som 
snakket om «Sikkerhet og sårbarhet i vår digitale verden» etterfulgt av sjef-
ingeniør Marie Moen Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Tittelen på hen-
nes foredrag var «Håndtering av dataangrep».

Nærmere 40 deltakere fulgte konferansen, som gikk over halvannen dag 
der dag 2 var avsatt til oppgaveløsning i grupper.
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noen ganger er det slik at en 
nesten ikke kan tro hva en 
hører og ser. Trygge Samfunn 

skulle i utgangspunktet profilere 
Marit Strengen uten å vite at hun 
hadde en tvillingsøster som het 
Mette. Da vi fikk kjennskap til at de 
ikke bare var eneggede, men også 
hadde lik utdannelse, både sivilt og 
militært, ble det naturlig å ta en 
samtale med begge to.

Vi setter oss ned i resepsjonen på 
Forsvarets Høgskole. Jo, likheten er 
frapperende. Heldigvis har bare en 
av tvillingene briller. Ellers ville det 
i farten vært vanskelig å holde dem 
fra hverandre.

Marit og Mette Strengen vokste 
opp i Trøgstad i Østfold og gikk bar-
ne- og ungdomsskole i hjembygda. 
De måtte til Mysen for å ta videregå-
ende. Men det var på ungdomsskolen 
at Marit og Mette valgte ulike valgfag. 
På videregående ble det allmennfag 
for begge. Så søkte de samtidig på 
Befalsskolen i Sjøforsvaret, nærmere 
bestemt på sanitetslinjen.

– I utgangspunktet var planen vår 
å utdanne oss til leger eller sykeplei-
ere. Vi likte oss svært godt på Befals-
skolen. Det å treffe nye mennesker, 
samholdet og trivselen gjorde at vi 
nok begge tenkte som så at det var i 
Forsvaret vi ville fortsette å være. Det 
var plikttjenesten som førte til at vi 
for første gang skulle arbeide på ulike 
steder, forteller tvillingsøstrene.

Mens Marit tjenestegjorde på 
Olavsvern i Tromsø, dro Mette til 
Haakonsvern i Bergen, begge i sani-
teten.

Bedre i forsvareT
Både Marit og Mette har erfaring fra 
sanitetstjeneste både i sivil og mili-
tær sektor. Som sykepleiere er de av 
den klare oppfatning at sykepleier-
miljøet innen sivil sektor er langt 
mer hierarkisk og konfliktfylt enn 
tilsvarende miljø innen Forsvaret.

– Innen sivil sektor er det over-
veldende flertall av kvinner mens 
kjønnene er langt mer likt fordelt 
innen Forsvaret. Vi opplever en helt 

annen positivitet og respekt for 
hverandre her enn på steder som har 
sterk kvinnedominans. Dette kan jo 
være et godt eksempel på at flere 
kvinner i et mannsdominert miljø er 
et gode – for begge kjønn. I det hele 
tatt har vi aldri opplevd noen form 
for forskjellsbehandling eller trakas-
sering på noen arena i Sjøforsvaret. 
Tvert i mot er vi alle likestilte kol-
leger og stiller opp for hverandre når 
det trengs, sier Marit og Mette sam-
stemte.

De har begge tjenestegjort på 
fregatt. Mens Mette hele tiden har 
arbeidet innen operativ sanitetstjen-
ste, blant annet i utdanningsavdelin-
gen og Maritim logistikk har Marit, 
også innen sanitetstjenesten, jobbet 
med personell.

vissTe ikke oM Hverandre
Begge søstrene forteller at de fikk 
smaken på å gjøre karriere i Forsva-
ret. Hver for seg bestemte de seg for 
å søke opptak på Stabsskolen.

– Faktisk var det slik at vi ikke 

Eneggede tvilling. Begge har gått 
på Befalsskolen for Sjøforsvaret. 
Begge er utdannet sykepleiere. 
Begge går nå på Stabsskolen.
Marit Strengen og Mette Strengen 
Melsås er begge gift med menn 
som også er yrkesmilitære. Og 
begge fullroser Forsvaret som  
arbeidsplass.

Av JAn erik thoresen

bare etternavnet 
er forskjellig
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visste om hverandre. Da jeg fortalte 
Mette at jeg hadde søkt, svarte hun 
at det hadde hun også. Vi måtte le 
litt da og erkjenne av vi tenker 
nokså likt om det meste, forteller 
Marit Strengen.

Begge Ble oppTaTT
Marit og Mette begynte studiene 
høsten 2012 og har halvannet år 
igjen til de tar sin mastergrad.

– Vi kan ikke få fullrost miljøet 
her på Høgskolen, både faglig og 
sosialt. Alt er tilrettelagt på en pro-
fesjonell måte. Kravene til oss stu-
denter er høye og slik må det være. 

Vi omgås personer fra alle våpengre-
ner, noe som i seg selv er både lære-
rikt og spennende. Med vår bak-
grunn fra sivile høgskoler er det 
ingen tvil om at nivået her er meget 
høyt, faglig sett, mener tvillingsøs-
trene.

egeT firMa
Marit Strengen og Mette Strengen 
Melsås driver også et eget firma 
sammen. Vel å merke i ledige stun-
der.

– Firmaet heter Salhus HMS. Vi 
foretar inspeksjoner på offshore-
installasjoner og kontrollerer om det 

drives forskriftsmessig når det gjel-
der bestemmelser innen helse, miljø 
og sikkerhet. Det er nyttig å se hvor-
dan forholdene er innen sivil sektor 
når det gjelder å drive service. Fak-
tisk så har nok Sjøforsvaret litt å 
lære på dette feltet, mener tvilling-
søstrene.

Her kan vi trygt snakke om en forsvarsrelatert familie. Foto: Nina Norill. 
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

skoleMaT soM HelsereforM

Leder Kathrine Kleveland i Norges Bygdekvinnelag er også leder i Skolema-
tens Venner. I et innlegg i VG fokuserer Kleveland på at fedme hos barn øker 
fareturende høyt. «Jeg er overbevist om at et daglig skolemåltid vil være 
forebyggende i forhold til både fedme og livsstilssykdommer som diabetes. 
Det vil gi ungene våre sunnere liv og være samfunnsøkonomisk gunstig», 
skriver Kleveland og fortsetter: «Rundt 90 prosent av elevene i grunnskolen 
har fortsatt matpakke, men mer enn 30 prosent av de eldste elvene forteller 
at de kaster den. Frafallet i matpakkespising er størst i ungdomsskolen. En-
hver matbutikk nær ungdomsskolene kan fortelle hva disse ungdommene 
kjøper, det er ikke helsekost, men boller og andre sukkerholdige matvarer.»

I sitt innlegg understreker lederen at et gratis daglig, sunt og riktig sam-
mensatt måltid til alle i grunnskolen vil være en stor fordel for bedre kon-
sentrasjon og økte prestasjoner.

«Skolematens Venner mener norsk skole roper på et godt offentlig orga-
nisert mattilbud», skriver Kathrine Kleveland.

nasjonalforeningen får exTra-Millioner

Nasjonalforeningen for folkehelsen har fått tildelt 9 millioner kroner fra 
Extra Stiftelsen Helse & Rehabilitering, som forvalter overskuddet fra Extra-
spillet. Dermed har Nasjonalforeningen fått tredje mest av alle organisasjo-
nene som mottar støtte fra ExtraStiftelsen i 2013.

– Dette betyr  mye for oss som frivillig organisasjon. Tildelingen viser at 
vi har kvalitet på søknadene. Ikke minst får vi nå muligheten til å trappe opp 
vårt arbeid med informasjon om demens og frivillig innsats til personer med 
demens, sier generalsekretær Lise Rugtvedt i Nasjonalforeningen.

I tillegg har Nasjonalforeningen fått midler til viktige forskningsprosjek-
ter innenfor hjerte- og karsykdommer og demens. Tildelingen er fordelt på 
19 ulike prosjekter.

rEDNINGSSELSKAPET  
HJELPEr FISKErE
Ved utgangen av 2012 viser statistikken 
at redningsskøytene hadde hjulpet 
2.500 fiskere. redningsskøytene, 42 i 
tallet, dekker norskekysten opp til 200 
nautiske mil av land.
   En av disse skøytene, «Peter Henry 
von Koss», har bl.a. vært ute i 20 meter 
høye bølger og vindstyrke på 1,5 ganger 
orkan da den hentet en stand-by båt ute 
i Nordsjøen. Like før jul ringte alarmte-
lefonen en morgen klokka 06.45. I løpet 
av to minutter var skøyta på vei ut til en 
reketråler som hadde problemer med 
kjølingen på pumpa. Heldigvis var det 
fint vær den dagen og det tok ti timer 
fra redningsskøyta kastet loss til den 
hadde fått reketråleren inn til land.
   De ti siste årene har redningsselska-
pet reddet 350 menneskeliv og berget 
1.000 fartøy fra forlis.

BEKyMrET FOr UTVIKLINGEN AV 
ALLErGIEr
Norges Kvinne- og familieforbund er 
bekymret for den økende utvikling av 
allergier i befolkningen. Spørsmålet ble 
drøftet på forbundets landsmøte der 
det ble reist spørsmål om gluten i brød 
kunne være en årsak.
   I en uttalelse fra landsmøtet heter 
det: «Ekstra hvetegluten blir i dag tilsatt 
i de fleste slags kjøpebrød for å gi økt 
bakeevne og luftigere brød. Mange spi-
ser kjøpebrød i stedet for å bake selv. 
Varedeklarasjon på brødposer viser inn-
hold av ekstra hvetegluten. Landsmøtet 
i Norges Kvinne- og familieforbund for-
venter at Mattilsynet og Helse- og 
omsorgsdepartementet får klarhet i 
dette snarest. Viser det seg at det er en 
sammenheng, må det bli forbud mot å 
bruke ekstra hvetegluten i brød.»

FELLES MEDLEMSMøTE
På Personellforbundets (Pefo) nettside 
opplyses det at det har vært avholdt 
felles medlemsmøte med ansatte i Sjø-
forsvaret på Haakonsvern. Hensikten 
var å informere om den nye Arbeidstids-
avtalen (ATF) i Forsvaret. Det meldes at 
interessen var stor – rundt 100 befal, 
matroser og sivile møtte opp. Pefo er nå 
i gang med å besøke alle berørte med-
lemmer i forbindelse med arbeidsgivers 
opplæring innen ATF i Forsvaret.
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H.M. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

Høye BeskyTTer

HovedsTyreT
leder  
anne-lise johnsen    
styreleder@kfb.no

nestleder 
målfrid kvarteig    
birger.kvarteig@roros.net

MedleMMer  
anne-sophie W. bondeson (k&f)    
bondeson@yahoo.no

solvår skogen sæterbø (nbk)    
nesset2@online.no

kari ristesund (nff)    
kari.r@bta.as

elin helen andersen (nlf)    
elin.andersen@online.no

synnøve lohne-knudsen (negoTia) 
slk@negotia.no

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

anita m. ellingsen (nvkb)    
aniellingsen@mil.no 

inger løwen (pefo)  
inger.lowen@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 kvinne- og  
faMilieforBund (k&f)

norges loTTeforBund (nlf)

personellforBundeT (pefo)

redningsselskapeT (rs)

sekreTariaTeT

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

sekretAriAtsMedArbeider 
hilde andrea johansson   
hilde.johansson@kfb.no

redAktør 
jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no

fylkesledere

Sør-TrøNDELAG 
Liv Aasen Mjelde 
905 38 051 
l-aamjel@online.no

TELEMArK 
Åsne Fjeld 
971 18 822 
aasnefj@online.no

TrOMS 
Emmy Iversen 
977 62 598 
emmyiversen@yahoo.no

AUST-AGDEr
Margit Eikenes 
928 32 922 
margit@tamail.no

BUSKErUD 
Kari Harm 
917 28 547 
kaharm@online.no

HEDMArK 
Aud Engum 
992 76 217 
audengum@broadpark.no

HOrDALAND
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155 
bhodneland@gmail.com 

MørE OG rOMSDAL 
Anne-Lise Johnsen 
412 48 664 
anlijohansen@gmail.no

OPPLAND 
Wenche rolstad
402 44 896
wrwenche@gmail.com 

OSLO OG AKErSHUS 
Åse Marie Pettersen 
934 62 919
lakelangfjell@tele2.no

rOGALAND 
Olaug Tveit Pedersen 
913 82 124
olaug.t.pedersen@lyse.net

SOGN OG FJOrDANE 
reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

VEST-AGDEr 
Borghild Allende 
994 78 353 
borgall@online.no

VESTFOLD 
Solfrid Bergan 
975 34 676 
godt.salg@start.no

øSTFOLD 
Inger rognehaug
908 56 626 
rognehau@online.no
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et trygt og 

robust samfunn?
klikk deg inn på 

www.kfb.no

Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap, PB 796 Sentrum, 0106 Oslo

scenarioet var en voldsom orkan som feide over sørvestlandet 
med store ødeleggelser og bortfall av kritisk infrastruktur.
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I øvelsen, som gikk over tre dager, deltok sentrale myndigheter og offentlige aktø-
rer innen øvingsområdet som omfattet fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder 
og Telemark.

– De siste årene har vi opplevd flere hendelser som tydelig har vist hvor sårbare 
vi er når viktig infrastruktur svikter, påpeker direktør Jon A. Lea i Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), og trekker frem flommen i pinsen 2011 og 
orkanen «Dagmar» i romjulen og nyåret 2012.

– For at samfunnet skal stå bedre rustet neste gang ekstremværet rammer oss, 
må vi lære systematisk av både reelle hendelser og av planverk og organisering 
slik at beredskapen styrkes. En foreløpig oppsummering etter øvelsen viser at kom-
munikasjon og felles situasjonsbilde er utfordrende ved en så omfattende hendel-
se. Spesielt vanskelig blir det når telenettet rammes, sier Lea.

Det utarbeides nå en evalueringsrapport etter Øvelse Orkan. Funnene i evaluerin-
gen skal følges opp med en egen tiltaksplan der ansvar for oppfølging og tiltak iden-
tifiseres. For å sikre god høring vil DSB invitere alle deltagerne til en oppfølgings-
konferanse i løpet av året, der status for oppfølgingsarbeidet skal gjennomgås.




