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Fedje, januar 2009 

 

 

KRISESITUASJON DER KOMMMUNEOVERLEGEN GJENNOM EN ORGANSIERT 

BEREDSKAPSORDNING BØR VÆRE TILGJENGELIG FOR ANNET HELSEPERSONELL, 

KOMMUNE ADMINISTRASJON, ANDRE TJENESTELEDD. 

 

Hva kan være aktuelt for legeforeningen å meddele pressen? 

Hva kan være aktuelt for en pressemelding? 

Hvordan kan legeforeningen få frem kommuneoverlegens rolle? 

 

 

”En mann går langs veien og skyter med en hagle mot biler som passerer. Flere har rapportert at han for lengst 

burde vært innlagt i psykiatrien, men han vil ikke til lege” 

 

 

Hva preger situasjonsbildet i den aktuelle fasen? 

 - Flere føler seg truet og er redde 

 - Noen kan ha vært utsatt for trusler og har en sjokkpreget tilstand 

 - En eller flere personer kan allerede være skadet eller drept 

 - Folk er sinte på helsetjenestene som ”ikke har gjort noe tidligere”. 

 - Andre er sinte på politiet som ikke har tatt fra ham elgvåpenet for lenge siden 

 - Personen selv er ute av kontroll, og suicid er ikke sjelden i slike situasjoner 

- Kommuneoverlegen er kjent med at en av fastlegen har prøvd å hjelpe mannen og familien til 

undersøkelse og behandling i andrelinjetjenesten. Det ble angitt at det var ventetid på 6 mndr 

da han ikke var sikkert psykotisk og hovedproblemstillingen var aggresjonskontroll 

- Pressen vet hvem han er og presenterer svært mye kunnskap om mannen, men vil vite hvorfor 

han ikke har fått hjelp 

- Ambulansepersonell er redde for å rykke ut når politiet ringer og ber om støtte 

 

 

Hva er kommuneoverlegens rolle i en slik situasjon? 

- Kommuneoverlegen skal vise forståelse for de som føler redsel og utrygghet uten å gi konkret 

informasjon om den sykes helse 

- Kommuneoverlegen har bidradd i utarbeiding av katastrofeplanen i kommunen, og vet at det 

som nå skal prioriteres i initialfasen, er sikkerheten til hjelpearbeidere og sikkerheten til 

publikum. 

- Ambulansepersonell og helsepersonell skal holde seg unna situasjonen til den er entydig 

sikkerhetsklarert av politiet der den syke er avvæpnet og sikret. Det kan ta tid, det kan hende 

det ringes fra en bolig om skadde og sårede. Helsepersonell skal ikke leke helter, og skal ikke gå 

inn i situasjonen med for eksempel hjelm og skuddsikker vest. Dette er politiarbeid. 

Kommuneoverlegen bidrar med nødvendig medisinsk informasjon 

- Kommuneoverlegen møter opp hos de evakuerte der de er samlet, og informerer om 

situasjonen 

- Kommuneoverlegen holder pressen unna til situasjonen er avklart og nødvendig informasjon 

kan gis sammen med politiet 

- Dersom den syke fremdeles ikke lar seg undersøke, kan kommuneoverlegen vedta tvungen 

legeundersøkelse, og på den måten kan alvorlig sinnssyke straks få adekvat behandling og 

omsorg 
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Hva skal legeforeningen fokusere på for å få frem kommuneoverlegens beredskapsordning? 

- Legeforeningen har gjennom kommuneoverlegen i kommunen gjort seg kjent med situasjonen. 

For øyeblikket er situasjonen ikke avklart, og kommuneoverlegene anmoder helsearbeidere og 

andre til å holde seg langt unna situasjonen. ”Overlat dette til politiet”, sier kommuneoverlegen. 

- Legeforeingen er kjent med at kommuneoverlegen har satt seg inn i saken, og har nær kontakt 

med pasientens nærmeste familie. 

- Legeforeningen er kjent med at et stort antall personer er evakuert, og de har fått veiledning og 

informasjon fra kommuneoverlegen. 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlege ..….., og kommuneoverlegen kan 

meddele at situasjonen nå er sikret og avklart, og pasienten har fått nødvendig undersøkelse og 

behandling ved psykiatrisk avdeling. Kommuneoverlege ….... vil i de nærmeste dagene være 

tilgjengelig på telefon ..….. for de som har informasjon eller synspunkter. 

- Legeforeningen er kjent med at kommunen ikke har fått besatt stillingen for kommuneoverlege, 

og dette har forsinket muligheten for diagnostikk og behandling. Politiet har vært nødt til å 

plassere pasienten i arresten, noe som i de fleste tilfeller kan være svært uheldig og forsinke 

nødvendig diagnostikk og behandling. 

 

 


