
Sikkerhet nr. 3 • 2016 24

BLÅLYS OG INDUSTRIVERN: Operativ leder helse, 
Thor Erik Bratsberg i Helse Fonna, samarbeider 
med industrivernleder Alf Strand og fagleder 
sanitet Anita Halstensen på en øvelse ved Aker 
Kværner Stord. Foto: Harald J Bergmann

innsatsleder
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Du er innsatsleder i industri vernet. 
Jobben din er å lede industri

vernets innsats kun fram til proffene 
kommer, ikke sant? Feil! Nødetatene 
ber deg bli, også etter at alle blålysene 
er på plass.

Avhengig av lokalkunnskap
– Innsatsleder i industrien må sam
handle og spille nødetatene så gode 
som mulig. Innsatsleder eller en fag
leder må møte oss, og avklar ingene 
må gå kjapt: Vi trenger en som kjen
ner virksomheten, vet hva som har 
skjedd og hva som kan skje, sier 
politi overbetjent Stefan Moldvær fra 
Telemark politidistrikt.

Beredskapssjef i Asker og Bærum 
brannvesen Sverre Junker minner om 
at industrivernet kan ha mer kompe
tanse enn dem som kommer utenfra:

– Når brannmannskapene ankom
mer overtar fagleder brann ansvar
et, men de ulike lederne må ta be
slutning er sammen. Virksomhetens 

innsatsleder vet ofte mer om hånd
teringen av bedriftens farlige gasser 
og væsker.

Aller best er det om industrivern
et gir beskjed om mulige farer mens 
nød etatene er på vei.

– Gi AMK nyttig og kortfattet in
formasjon, så får vi det opp på skjer
men i bilen, oppfordrer Raymond 
Omnø, ambulansearbeider ved Helge 
landssykehuset Mosjøen.

Det som for ansatte er allmenn
kunnskap kan være helt ukjent for 
ambulansearbeiderne.

– Vi har 160 ansatte på våre ambu
lanser og de kan umulig kjenne alle 
industriområdene i distriktet. De må 
få vite hvilken port de skal kjøre inn, 
og der må det stå noen som tar imot 
og geleider ambulansen videre, på
peker Trond Kibsgaard, fagkoordina
tor ambulanse i Helse Fonna.

Felles kommandoplass
Industrivernet bør ha etablert et møte

punkt og en kommandoplass (KO) 
der lederne for helse, brann, poli ti og 
industrivern kan sam arbeide. 

Et oppdatert kart kan være nyttig. 
– Å få et laminert kart over virk

somheten der ulykkessted, farer og 
skadde er markert med tusj, ville vært 
luksus, særlig for politi og brann, tror 
Omnø. 

Har innsatsleder vest med tittel blir 
det lettere for nødetatene å identifi
sere rette vedkommende.

Ikke bli operativ
Som leder har du andre oppgaver enn 
resten av innsatsmannskapene:

– Ikke glem at du er koordinator 
og leder, du skal ikke holde på brann
slangen, men legge til rette for at inn
satspersonellet kan jobbe under de 
beste forhold, påpeker Moldvær. 

Omnø er glad politiet passer på ak
kurat dette:

– Når jeg som operativ leder helse 
ser en kollega som trenger assistanse 

– Ikke stikk av
Nødetatenes melding til innsatsledere er klar:  

Vi trenger dere og vil bli kjent med dere. 
tekst: Ingeborg Altern
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vil jeg gå bort og hjelpe, men da er 
politiet flinke til å hanke oss inn. De 
som har en lederjobb skal ikke ta i an
net verktøy enn samband og skrive
redskaper, understreker Omnø.

Junker advarer industrivirksom
heten mot å bli for avhengig av en
keltpersoner: 

– Industrivernet må tenke lang
siktig og opprettholde kompetansen. 
Sørg for at flere får kursing 
som innsatsleder, særlig 
når de erfarne nærmer seg 
pensjon.

Øv og bli kjent
Nødetatene har hver sine 
oppgaver og ledere kan ikke 
kommandere personell i en 
annen etat. 

– Lydighetsplikten gjeld
er ikke på tvers, men vi stol
er på de andre nød etatene. 
Industrivernet kjenner vi 
ikke like godt, da kan vi bli 
litt mer konservative og in
dustrivernet må evakuere 
pasienter ut til det vi defi
nerer som trygt, forteller 
Omnø.

Både Kibsgaard, Omnø, 
Junker og Moldvær påpeker 
det samme: Det er en for

del om nødetatene og industrivernet 
kjenner hverandre, og at blålysmann
skapet kjenner til virksomheten.

– Det er ikke den enkelte innsats
leders, men virksomhetens, så vel 
som politiets ansvar, sier Moldvær.

– Invitér til enkle, lettfattelige øvel
ser. Man trenger ikke leie inn masse 
markører, men en enkel øvelse med 
gjennomgang av faremomentene, sier 

Omnø.
Junker påpeker at det 

holder ikke å gjennomføre 
en øvelse, man må også 
evaluere den slik at man 
kan lære av feilene og gjøre 
det bedre neste gang.

– Invitér nødetatene til 
øving, planlegg og sett mål 
sammen. Øv så bedriften 
får et tett og godt sam arbeid 
med politi, brann og am
bulanse. Lag gode evalu
eringsrapporter, finn ut hva 
dere kunne gjort bedre og 
juster planverket. 

Kibsgaard har god erfar
ing med å besøke industri
en også utenom øvelser:

– I Ølen har vi mange 
unge ambulansearbeidere. 
De er faglige dyktige, men 
så fortalte en av dem at de 

syntes det var skummelt på det ene 
verftet – de var ikke kjent der. Så jeg 
ringte ansvarlig på virksomheten og 
han inviterte ambulanse arbeiderne 
på kjentmannsturer. 

Kompetent ledelse
Moldvær har gjennom mange år på 
NSOs kurs SIMKAT hørt historier 
om uengasjerte og uvitende politifolk 
rundt om i Norge. Han mener at dette 
bedres nå når politiet profesjonali
seres og innsatsleder er et eget videre
utdanningsprogram på høgskolen: 

– Industrien må gjøre politiets inn
satsledere sultne på å gjøre seg kjent 
med de utfordringene man har i dis
triktet. Kommer ikke politiet når dere 
inviterer så spør: «Føler du deg kom
petent til å lede en innsats hos oss?»

Hvis politiets innsatsleder som 
kommer ved en hendelse er ukjent og 
usikker, kan industrivernets innsats
leder hjelpe vedkommende i gang.

– Gi konkrete arbeidsoppgaver el
ler konkrete forslag til ting som kan 
gjøres, «kan du sørge for…» eller «nå 
bør vi…», råder Moldvær. 

Han minner også om at det viktig 
å oppdatere politi og brannvesen ved 
store endringer i virksomheten, for 
eksempel nye bygg og nye produk
sjonsmåter.  ¢

SVERRE JUNKER, 
beredskapssjef   
 Foto: ABBV

STEFAN MOLDVÆR 
politioverbetjent

NØDETATER PÅ KJENTMANNSTUR: Verftet Westcon i Ølen har jevnlig omvisning så nødetatene skal bli kjent før eventuelle ulykker, her på 
KV «Nordkapp». F.v. lensmann Ingvar Gjerde, KS/HMS-leder Gunnar Hustvedt, funksjonsleder ambulansetjenesten Nelly Oma, brannsjef 
Morten Svandal, fungerende maskinsjef Jan H. Johansen, befal dekk Karl Arne Kristiansen og vaktsjef Ole Nymoen. Foto: Ellen Marie Hagevik

innsatsleder
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Riktig varsling
Virksomheter har ulike ru tiner for 
hvem som skal varsle nødetatene, 
førstemann på stedet, portvakta  eller 
innsatsleder. Jo fortere dere varsler 
nødetatene, jo raskere får 
dere hjelp. Men det er også 
viktig å si de riktige tingene.

– Fortell oss hvor du ring-
er fra. AMK-stasjonene dek-
ker store områder og du kan 
ikke forvente at operatøren er 
lommekjent i din kommune, 
påpeker Trond Kibsgaard. 

Han arbeider som fag ko-
ordinator ambulanse i Hel-
se Fonna, og AMK der skal 
samarbeide med to 110-sentraler, to 
112-sentraler, tre syke hus områder, to 
regionale politidistrikt og 17  kommu-
nale brann vesen.

– Ved store eller alvorlige hendelser 
trippelvarsler vi, men vi må vite hvilke 
politi og brann vi skal varsle.

Kibsgaard understreker óg at AMK 
må få vite hva som har 
skjedd og hvor mange 
skadde det er:

– Vi må vite hvor mye 
ressurser vi skal sende og 
om vi skal kalle inn luft-
ambulansen.

Han minner om at AMK 
gjerne veileder dem som 
gir førstehjelp.

– Ikke legg på hvis vi 
kan bistå. Det viktigste er 

at vi blir varslet, og det er ofte hektisk 
når dét skjer, men ring gjerne opp 
igjen og kom med mer informasjon 
eller spør hva dere bør gjøre.  ¢�NSO

Scan koden med mobiltelefonen, og gå rett til Regelhjelp.no

Finn ut hva som kreves av din virksomhet
Bedrift AS FINN KRAV

Fyll inn navn eller organisasjonsnummer for din
virksomhet, så viser vi deg hvilke krav som gjelder for
bransjen

Vet du hvilken bransje
du tilhører?

Gå direkte til
bransjeoversikten

Det kan være en utfordring å holde seg orientert om alle krav og 
regler innenfor helse, sikkerhet og miljø. På regelhjelp.no er disse 
reglene presentert enkelt og oversiktlig for 58 bransjer.
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TROND KIBSGAARD 
fagkoordinator

110
brann

112
politi

113
ambulanse
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Når sekundene teller er 
rask kommunikasjon livs
viktig. Den mulig heten 
forsvant for industri
vernet sammen med de 
analoge sambandsløsnin
gene.

tekst: Ingeborg Altern

– Erfaringene fra et skadested utenfor 
industrien er at samarbeidet mellom 
politi, brann og helse er blitt veldig 
mye bedre med det nye nødnettet. 
Det er lettere å dimensjonere riktig 
med én gang når man kan kommuni
sere på felles talegrupper, sier politi
overbetjent Stefan Moldvær.

For lite informasjon
De andre nødetatene er også for

nøyde med det nye nødnettet, det har 
bare én minusside: Industrivernet er 
ikke der.

– Med det gamle analoge sam
bandet kunne vi kalle opp 
industrivernets innsats
leder, og alle nødetatene 
fikk oppdatert informasjon 
samtidig på redningskana
len. Den muligheten har vi 
ikke lenger, forteller Trond 
Kibsgaard, fagkoordinator 
ambulanse i Helse Fonna.

– Industrien er flinke 
når de varsler, men når noe 
skjer voldsomt og fort er det lett å 
glemme viktige ting, og da kunne dét 
vært kommunisert på nødnettet, på
peker Moldvær.

Ofte er det portvakta som ringer 
113 og ber om assistanse.

– Når porten ringer får vi sjelden 
all informasjonen vi trenger og AMK 
kan heller ikke veilede førstehjelper

ne. Nå er vi prisgitt at innsatsleder 
eller andre ringer oss opp igjen etter 
første varsling, sier Kibsgaard.

Pilot starter nå
Direktoratet for nødkom
munikasjon (DNK) har 
ansvar for Nødnett. De har 
prioritert å få inn alle nø
detatene samt noen andre 
offentlige og frivillige be
redskapsaktører, men etter 
at det digitale nødnettet ble 
landsdekkende utvides det 
nå med flere brukergrup

per. 
– Vi spurte kommuner, fylkeskom

muner, direktorat og andre etater, og 
industrivernet kom høyt opp på listen 
over hvem de ønsker å prioritere. Vi 
starter nå pilotprosjekt i Vestfold og 
Sogn og Fjordane i samarbeid med 
fylkesmennene, der vi inviterer blant 
annet industrivernvirksomheter til å 

Industrivern flest må vente på Nødnett

JOSTEIN HEST-
HAMMER 

INDUSTRIVERN I NØDNETT: Med terminaler 
knyttet til det nye nødnettet kan industrivernet 
kommunisere med alle nødetatene samtidig. 
Nødnett åpnes for industrivernet i 201618. 
 Foto: Hallvard Hatlestad, DNK

innsatsleder
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Nødnett
Nødnett er det nye digitale radio-
sambandet til de tre nødetatene 
brann, helse og politi, samt andre 
aktører med et nød- og bered-
skapsansvar. Tidligere brukte de 
tre nødetatene ulike sambandsløs-
ninger og det var stor lokal varia-
sjon hvor godt kommunikasjonen 
mellom ulike beredskapsaktører 
fungerte.

Alle som skal bruke Nødnett må 
ha egne, godkjente Nødnett- 
radioer (terminaler). Disse settes 
opp slik at mange kan snakke 
sammen i talegrupper, der alle 
får de samme meldingene. Ingen 
andre enn de som er gitt tilgang 
til de enkelte talegruppene skal 
kunne høre hva som blir sagt. Ra-
dioene kan også sende og motta 
tekstmeldinger og brukes til å 
utveksle mindre datamengder.

Utbygd i 2010-2015, og åpnes for 
industrivernvirksomheter i 2016-
2018 Kilde: DNK

ta i bruk Nødnett, forteller Kristine E. 
Utheim, pressevakt i DNK.

Full dekning i 2018
Pilotprosjektet avsluttes 
neste sommer og DNK vil 
kjøre ut økt tilgang region
vis, med hele landet dekket 
innen sommeren 2018. 

– Prosjektet skal gi oss 
erfaring med hvordan vi 
effektivt kan rulle ut Nød
nett for nye brukergrupper 
i resten av landet, forteller 
Jostein Hesthammer, mar
kedsdirektør i DNK.

Direktoratet har allerede gitt en 
håndfull industrivernvirksomheter 
tilgang.

– De industrivernvirksomhetene 
som har et akutt behov for å bli med i 
Nødnett kan ta kontakt med oss, og så 
skal vi diskutere hva som kan gjøres, 
lover Hesthammer. 

Han påpeker at det er store lokale 
forskjeller og at noen virksomheter 
vil ha større behov for Nødnett enn 
andre:

– Noen virksomheter 
dekker et stort geografisk 
område og ressursene kan 
være spredt i forhold til 
oppgavene knyttet til krisen 
som skal løses. Det kan med 
andre ord være langt fra 
skade sted til port en. Noen 
har fare for oljesøl. Andre 
har et tett samarbeid med 
lokalt brannvesen, og må 
kanskje rykke ut sammen 

med disse i noen tilfeller. Det vil være 
opplagt for slike virksomheter å bru
ke Nødnett. 

Alle som skal bruke nødnettet må 
ha opplæring. I det fylkesvise løpet 
legges det opp til at opplæring av nye 
brukere ikke skal bli en flaskehals.

  ¢

Industrivern flest må vente på Nødnett

KRISTINE E. UTHEIM
 Begge foto: Olav Heggø

Tidlig ute
Statoil Mongstad er i skrivende stund 
dager fra å ta i bruk Nødnett.

– Samhandlingsøvelser viste at 
det ikke er tilstrekkelig med internt 
kommunikasjonsutstyr, det er fånyt
tes med store beredskapsøvelser med 
alle etater hvis vi ikke kan kommuni
sere på samme plattform, sier Jan Ove 
Synnevåg som har ansvar for den tek
niske biten av sambandet hos Statoil 
Mongstad.

Fortsatt internt
Oljeraffineriet vil fortsatt bruke sitt 
interne sambandsustyr, men lederne 
i industrivernet skal få hver sin nød
nettterminal slik at de kan kommu
nisere med nødetatene.

– Rundt tjue innsatspersoner fra 
oss, Sture og Kollsnes skal kurses av 
DNK i midten av september, forteller 
Synnevåg.

Noen i innsatsstyrken har allerede 
erfaring med Nødnett.

– En del av vårt personell jobber 
også i kommunal brann og rednings
tjeneste og de har nødnettterminaler 
til sitt bruk, sier han.

Øvelse i høst
Mongstads raffineriområde er på  
3 km2 og har mye ansvar for omgi
velsene.

– Vi dekker både brann og redning 
innenfor vårt anleggsområde og ol
jevern i distriktet, og hvis alle etater 
skal trekke i samme retning er det 
viktig at vi kommuniserer godt, påpe
ker Synnevåg. 

Han gleder seg til å ta i bruk Nød
nett:

– Vi skal ha en stor øvelse i midten 
av november, det blir syretesten på 
hvordan det nye sambandet fungerer.
� ¢�NSO


