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Fedje, 2009 

 

 

 

KRISESITUASJON DER KOMMMUNEOVERLEGEN GJENNOM EN ORGANSIERT 

BEREDSKAPSORDNING BØR VÆRE TILGJENGELIG FOR ANNET HELSEPERSONELL, 

KOMMUNE ADMINISTRASJON, ANDRE TJENESTELEDD. 

 

Hvordan skal vi forholde oss til pressen? 

Hva kan være aktuelt for en pressemelding? 

Hva er aktuelt for legeforeningen å fokusere på i forhold til pressen? 

 

 

”Hendelse med akutt forurensning som krever tiltak fra overordnet kommunal helsetjeneste i form av 

risikovurdering, ledelse av lokal operativ helsetjeneste, hastevedtak i hht. Kht. Eksempler er ulykker og/eller 

utslipp fra industri, ulykker med farlig godstransport, legionella, brann i asbestholdige bygninger, osv” 

 

 

HVA KAN SKJE NÅR DET BRENNER 

 

Den akutte krisefasen er preget av 

 - At det brenner 

 -  At folk er sjokkert over å miste sine verdier og eiendeler 

 - At personer kan være savnet og/ eller skadet 

 - At det er usikkerhet for hvordan dette vil ende 

- At her kan være utslipp av gasser som oppleves truende og informasjon er nødvendig ,- kanskje 

også evakueringsbehov 

- At det er massiv kritikk mot hjelperne som ikke lykkes eller når frem 

- At pressen ”angriper” hjelpetiltakene og eventuelle mangler i en krise der manglene i seg selv 

definerer at man har en krise 

- At ressursene faktisk er inadekvate i forhold til behovene og at kaos preger situasjonen 

- At pressen går til ”angrep” mot og vil ha intervju med de som er rammet 

- At media flommes over av hendelsene 

- At tiltak ikke er koordinerte og at folk opplever våre systemer og vår orden som et problem 

- At innsats ikke er koordinert  

- At informasjon ikke er tilstrekkelig 

- At brannslokking ikke er adekvat og faglig tilfredsstillende 

- At pårørende er fortvilet og sinte 

 

Etter en brannulykke vil involverte personer og nærmiljø være preget av tap, ansvar eller trusselreaksjoner  

Flere mennesker er blitt husløse og trenger hjelp akutt fra sosialkontoret til å takle 

 - Tap av menneskeliv 

 - Tap av bosted 

 - Tap av økonomi og viktige samfunnsverdier 

 - Tap av helse 

- Tap av arbeidsplasser 

 

Flere mennesker kan oppleve en trussel for utslipp av giftige gasser 

 - Frykt for pyroman i området 

 

Andre kan kjenne på et ansvar for at det ble brann og at de har gjort noe galt eller kan bli stilt ansvarlig.  

De kan også kjenne på skyldfølelse for tap av menneskeliv og verdier. 
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Hvilken rolle vil kommuneoverlegen ha i en slik situasjon? 

- En aktiv kommuneoverlege har vært med på utarbeidelse av kriseplaner, og kjenner systemet 

når det ”smeller”. Dette er til nytte for både politikere og administrasjon når man skal tenke og 

handle under tidspress og mediepress 

- Kommuneoverlegen kan med kjennskap til krisereaksjoner hurtig etablere krisegrupper som tar 

seg av personer som er rammet av tragiske hendelser 

- En kommuneoverlege er trent til å takle situasjoner preget av utrygghet og usikkerhet 

- Kommuneoverlegen kan gjøre  risikoanalyser og ut ifra dette på en pragmatisk måte fremme 

forslag til tiltak 

 

 

Hva er aktuelt for legeforeningen å gi av uttalelser til pressen for å få frem viktigheten av 

beredskapsordning for kommuneoverlegen? 

- Vi ser her hvor viktig det er å ha lege med i kommunens kriseledelse. På den måten får man 

hurtig gjort faglig begrunnet vurdering av situasjonen og organisert helsepersonell til å ta seg av 

skadde 

- Vi ser her hvor viktig det er at kommunen har etablert krisegrupper som tar seg av de psykiske 

skadevirkningene for skadde og pårørende, og lege leder det medisinske apparatet. 

- Vi ser hvor viktig det er i tidlig fase å få vurdert om gasser, røyk eller annet fra brannen kan 

medføre helseskade, og dermed kunne man hurtig vurdere 

- Legeforeningen har kontaktet kommuneoverlegen og er blitt informert om at det er etablert 

helsemessig beredskap i forhold til skadde beboere, sjokkerte naboer og innsatspersonell? 

- Legeforeningen har kontaktet kommuneoverlegen som har deltatt i kriseledelsen fra 

begynnelsen, og kommuneoverlegen har kartlagt risikoen for forgiftinger. Her ser ut til å være 

ingen fare for øyeblikket 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen, og man har oversikt over antall 

skadde og type skader. Helsepersonell er blitt innkalt og tildelt oppgaver, behandling er 

igangsatt og kommuneoverlegen angir at man har kontroll over situasjonen. Pårørende og 

andre kan ringe følgende telefonnummer for nærmere informasjon…….. 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen, og vi er gjort kjent med at det er 

etablert krisegrupper sammen med tilkalt krisepsykolog og krisepsykiatriske innsatsgrupper. 

Disse møtes allerede i kveld for å fordele oppgavene. 

- Legeforeningen er kjent med at kommuneoverlegen har kontaktet kommunens kriseledelsen 

som har innkalt sosialkontoret, og alle som har mistet bolig eller er evakuert, vil allerede i løpet 

av kvelden få tildelt en nødløsning og tak over hodet. 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen, og for øyeblikket prioriterer 

helsetjenesten behandling av syke, skadde og psykiske sjokkreaksjoner.  Allerede i kveld vil 

innsatspersonell fra helse, brann og politi bli samlet til en debriefing,.  

- Kl. 08 i morgen er det planlagt en pressekonferanse der kommuneoverlegen vil redegjøre for 

helsetjenestens innsats til nå og informasjon om organisering av arbeidet de førstkommende 

dagene.. 

- Legeforeningen har snakket med kommuneoverlegen som kan fortelle om brannen som en 

tragisk hendelse for alle involverte og hele kommunene og som deler sin dypeste medfølelse 

med de som har mistet sine nærmeste og de skadde.   

Kommuneoverlegen har arbeidet for å etablere en støttegruppe og har fokus på folks behov i 

lang tid framover for å minke skadevirkningene av brannen, og pårørende og andre berørte må 

ta kontakt på tlf…………………………  


