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Å takle det ukjente
Et redningsmann
skap må være men
talt forberedt på det 
de skal møte. 
Tekst: Ingeborg Altern
Mannskapet i Norsk folkehjelp får en 
brif før de går i innsats, de vet noe om 
hva som venter dem. Industrivernere 
må omstille seg fra hverdag til innsats 
på sekunder. Dét er mer krevende, 
påpeker Jon Halvorsen, leder for red
ningstjeneste og førstehjelp i Norsk 
folkehjelp. 

– Industrivernet må drille den 
overgangen så mye at folk automatisk 

går i innsatsmodus når alarmen går. 
Virksomheten må ha definert hvilke 
type hendelser som kan skje, og 
mannskapet må ha sett for seg hva de 
innebærer.

Å ha sett for seg scenarioet tidlige
re og å ha en fast prosedyre vil hjelpe 
industri verneren til å handle raskt og 
riktig, tror Halvorsen, men han på
peker at tross gode forberedelser hen
der det at man havner i situasjoner 
man ikke har trent på.

– Da gjelder det å ha lært noen 
verktøy: Å ha en bestemt måte å 
under søke på, en bestemt måte å nær
me seg skadestedet på, sier han.

Mentale bilder
Norsk folkehjelps mannskap er alle 

frivillige og de er ute på oppdrag for
holdsvis ofte, organisasjonen bisto 
ved over 200 redningsoppdrag i Nor
ge i 2015. 

– Siden industri vernet er forholds
vis sjeldent i innsats er det ekstra vik
tig å øve så realistisk som mulig. Man 
må reflektere over hva som er det ver
ste som kan skje og prøve å se dette 
for seg, sier Halvorsen.

Han foreslår også å se filmer og 
bilder fra reelle hendelser og høre an
dre mannskaps erfaringer for å skape 
mentale knagger.

Å være førstehjelper
– I førstehjelpsopplæringen vår lær
er du ikke bare å gi førstehjelp, den 
tekniske biten. Du lærer også å være 

førstehjelp
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førstehjelper, det å klare å 
ta en beslutning i en akutt 
situasjon, og å samvirke 
med andre hjelpere og 
nød etatene.

Halvorsen mener at det 
å være forberedt på møt
et med pasienten også 
gjør førstehjelperen bedre 
i stand til å ta vare på seg 
selv. 

– Hvordan opplever folk 
det første gang de er med på 
en reell hendelse?

– For noen er det en lettelse å 
 merke at man mestrer utfordringene, 
det gir en trygghet for arbeidet videre. 
Det kan være frigjørende å oppleve at 
noe de har gruet for går bra. Men det 

kan jo også oppleves over
veldende. 

Kjent pasient
Industrivernere kjenner 
ofte den de skal hjelpe fra 
før. Slik er det for mange av 
«folkehjelperne» også.

– Bor du i ei bygd vil 
du nesten alltid kjenne de 
du er ute for å redde. Det 
å kunne hjelpe en nabo er 
noe av det som motiverer 
våre frivillige. Jeg regner 

med at sånn er det for industri vernet 
også, at motivasjonen er å være en 
sikkerhet for kollegene dine. 

Samtidig kan det være en ekstra 
belastning når pasienten er en venn.

– Er ting veldig nært blir det et 
ekstra alvor. Det kan være vanskelig 
å konsentrere seg om innsats når du 
er pårørende. Derfor forsøker vi å re
kruttere folk som er robuste, og å øve 
så realistisk vi bare klarer. 

Halvorsen sier lederne må gi folk 
verktøy for å takle at stresset blir vel
dig høyt, slik at de kan gjenvinne kon
trollen.

– Bare å snu seg bort og puste litt 
kan hjelpe. Og det å ha et litt rigid, 
standard handlingsmønster du kan 
falle tilbake på, kan gi trygghet.

Ingen standard debrif
Halvorsen mener det er viktig å ha en 
teknisk debrif der man går gjennom 
hendelsene og oppklarer eventuelle 

GRUPPEFELLESSKAPET ER VIKTIG : Norsk folkehjelp sanitet starter tidlig med å lage gode 
fellesskap. I Sanitetsungdommen trener 13-21-åringer førstehjelp, redning og friluftsliv. Fra 
venstre: Vegard Håland, Yacob Fossan Stangeland, Martin Langeland og Siri Fosså.
 Foto:  Werner Anderson/Norsk  Folkehjelp

Norsk folkehjelp 
sanitet
Landsdekkende redningskorps
2.000 frivillige, alle har tatt kurs-
ene Kvalifisert nivå førstehjelp og 
Grunnkurs søk og redning

Deltok i 231 redningsaksjoner i 
fjor, oppdragene er:
 � Søk etter savnede personer 
 � Snøskred
 � Pasientoppdrag utenfor vei 
 � Beredskap for idretts og kultur-
liv med førstehjelpere
 � Katastrofeberedskap

«Man må reflektere 
over hva som er det 
verste som kan skje 
og prøve å se dette 

for seg»

GIR FOLK VERKTØY: 
Jon Halvorsen, leder 
for rednings tjeneste 
og førstehjelp.
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Det er vanskelig å 
ivare ta de ansatte etter 
en krise, om man ikke 
på forhånd har lagt til 
rette for gode samtaler, 
mener Rolf Folland.

Tekst: Ingeborg Altern

Å være vitne til eller delta i rednings
arbeid og førstehjelp kan være emo
sjonelt krevende, kanskje spesielt når 
den skadde er en du kjenner. 

Forsvaret har profesjonelle red
ningsaktører som nesten daglig er 
involvert i ulike oppdrag. I industrien 
er det forhåpentligvis ikke behov for 
industri vernets innsats like ofte. Selv 

om redningsarbeidet er ulikt har beg
ge grupper behov for å snakke om det 
som har skjedd i etterkant, i en trygg 
ramme. 

– Er ikke de ansatte vant til å pra
te sammen om følelsene sine, er det 
vanskelig å gjøre det når de har opp
levd en krise, påpeker Rolf Folland. 
Han er oberst i Forsvarsstaben.

Helhetlig debrifing
Han utviklet metoden «helhetlig de
brifing» og oppfordrer industri vernet 
til å bruke denne i det daglige arbeid
et og etter øvelser. 

– For folk som ikke blir eksponert 
for kriser ofte og dermed ikke får 
praktisert metodikken i slike situasjo
ner, bør man sette dette inn i det nor
male ledelsesarbeidet. Dermed blir 
folk kjent med metodikken på et lavt 
intensitetsnivå. 

– Skap åpne samtaler

misforståelser. En slik gjennomgang 
kan være viktig emosjonelt, man opp
lever at man er del av et fellesskap 
som har jobbet sammen, men Halv
orsen har lite tro på en standard felles 
emosjonell debrif.

– Noen blir dårligere av emosjonell 
debrif, for eksempel hvis situasjonen 
har trigget gamle traumer hos noen 
av hjelperne og de som leder debrif
en ikke er fagfolk som kan håndtere 
dét. En uformell samtale i bilen på vei 
hjem fra innsats kan være vel så bra, 
mener Halvorsen. 

Han understreker at det er viktig at 
man jobber for å få et godt samhold i 
gruppa mellom hver innsats.

– Klimaet i gruppa er veldig vik
tig. Dukker en «cowboy» opp møter 
han motstand i organisasjonen vår, vi 
trenger profesjonelle og ydmyke folk 
som kan samarbeide. 

Ledelsens rolle
Halvorsen råder bedrifter til å sette 
mennesker foran økonomi.

– Du må være opptatt av at folka 
dine har det bra, hvis du har en an
nen prioritering i akuttfasen gjør du 
en feil som ikke kan rettes opp, mener 
han.

Han påpeker at en god leder er syn
lig og tilgjengelig.

– Mannskapet må få en anerkjen
nelse, en takk for innsatsen. Det må 
være rom for å blåse ut før man går 
hjem. Dessuten må både de ansatte 
og ledelsen vite hva som er normale 
stressreaksjoner og hva som er tegn 
på at folk trenger profesjonell hjelp til 
å komme videre. 

Halvorsen understreker at det må 
være et klima for å tørre å si fra om 
psykiske problemer.

– Arbeidsgiver og bedriftshelse
tjenesten må ta sitt ansvar, men in
dividuellterapien må overlates til 
kommunehelsetjenesten og spesia
listhelsetjenesten, slik at folk får opp
følging også om de slutter i virksom
heten, mener han.

Han understreker at de fleste vil 
klare seg uten terapi.

– Det må være individuelle behov 
som styrer, man må være forsiktig 
med å lage systemer alle skal gjen
nom.  ¢

«I tillegg til det kognitive og tekniske 
aspektet som er i en vanlig debrif, 

tar vi i ‘helhetlig debrifing’ med det 
emosjonelle, hvordan folk opplevde 

situasjonen»

førstehjelp
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Folland har lang erfa
ring med redningstjeneste 
for Forsvaret i Norge og 
Afghani stan, og syntes det 
var urovekkende at aktør
ene ikke hadde verktøy for å 
ivareta seg selv. Tradisjonell 
debrifing handlet om det 
tekniske og ikke det men
neskelige, mener han. 

– I tillegg til det kognitive 
og tekniske aspektet som 
er i en vanlig debrif, tar vi 
i «helhetlig debrifing» med 
det emosjonelle, hvordan folk opp
levde situasjonen, sier Folland. 

Nyttig for sivile
Han mener «helhetlig debrifing» vil 
være nyttig også for virksomheter 
utenfor forsvaret.

– En spinoffeffekt av denne me

toden er at man skaper 
sterkere bånd internt og 
kollegialt. Man oppklarer 
misforståelser og unngår 
konflikter gjennom et bedre 
samarbeidsklima, fordi man 
har en metode for å adres
sere opplevelser. 

Folland viser også til at 
forskning viser at det å be
arbeide ting kollegialt har 
mye større effekt enn å 
snakke med utenforstående 
som man må forklare opp

levelsen for. Med god debrifing med 
kolleger får man hjelp tidlig og klarer 
ofte å håndtere opplevelsene selv, uten 
behov for psykolog eller lignende.

– Hva bør en leder ikke gjøre?
– Den største feilen lederen kan 

gjøre er å etablere sannheten og styre 
samtalen. Du er nødt til å stille deg 

åpen, la folk sette egne ord på ting. 
Ikke ødelegg grunnlaget for den åpne 
samtalen, men len deg tilbake og la 
folk få dele ting i trygge rammer.

En ny metode
Før Folland utviklet metoden fantes 
det ikke noe strukturert opplegg for å 
ivareta mannskapets psykososiale be
hov i Luftforsvaret. 

– Tidligere var det opp til den en
kelte sjef, om han hadde en person
lighet og lederstil som gjorde at han 
evnet å ivareta personalet sitt, fortel
ler Folland.

Han videreutviklet metoden da 
han tok en mastergrad på slutten av 
2000tallet og helhetlig debrifing er 
nå en del av Luftforsvarets lederpro
gram. Sivile som vil lære mer kan 
kontakte Luftkrigsskolen ved Chris
tian Moldjord: cmoldjord@lksk.mil.no. ¢

DEBRIFER ETTER OPPDRAG: Oberstløytnant Dag Simastuen (midten) er her sammen med norske jagerflyelever.  Begge foto: Forsvaret– Skap åpne samtaler

HAR MASTER I 
DEBRIF: Rolf Folland, 
oberst i Forsvars-
staben.


