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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? 

 

 

”Hendelse/katastrofe i en kommune som rammer mange mennesker hvor det behov for ledelse av større grupper 

personell, organisering av akutt helsehjelp. For eksempel psykososial ivaretakelse av mange mennesker 

Krise i en kommune kan forverres der hvor kriseledelsen ikke får utført sitt arbeid tilfredsstillende grunnet fravær av 

overordnet medisinsk kompetanse” 

 

 

Den akutte situasjonen er preget av: 

 - Situasjonen er til å begynne med uoversiktelig 

 - Mange kan være omkommet og skadet 

 - Det er et stort press mot kriseledelse og hjelpearbeidere fra pårørende, presse og nysgjerrige 

- Det kan oppleves kritikk og aggresjon mot selskapet som ”eier” ulykkesstedet, og det vil si 

busselskapet, NSB, rederiet, hotelleier, osv. 

- Mangel på ressurser er ved katastrofer veldig synlig initialt. Dette kan medføre kritikk, 

aggresjon og til dels angrep mot hjelpere og kriseledelse 

- Mangel på ressurser, setter store faglige krav til kriseledelsens evne og vilje til å ta styring og 

foreta nødvendige prioriteringer 

- Pressen er avhengig av adekvate og dekkende pressemeldinger med god informasjon også 

omkring medisinske forhold. Pressen får normalt ikke bevege seg inn på skadestedet før på et 

senere stadium 

 

 

Kommuneoverlegens oppgaver ved en katastrofehendelse 

- Normalt har han vært med på utarbeidelsen av katastrofeplaner og er kjent med systemet rundt 

katastrofeabeid 

- I en kommune er kommuneoverlegen gjerne en av de få som regelmessig arbeider under 

tidspress med kritiske helseproblemer og skader 

- Fordeling og organisering av begrenset personell i en kritisk frase med flere skadde, krever 

kommuneoverlegens faglige forutsetninger for å kunne gjøre de riktige prioriteringene 

- Pressemeldinger og informasjon om skadde og omkomne må kvalitetssikres av 

kommuneoverlegen 

- En erfaren kommuneoverlege takler kritikk og press, og svarer ikke med å angripe 

næringsvirksomheter og pressen i en sårbar, tidlig fase. 

- En lokalt plassert kommuneoverlege med oversikt over situasjonen, kan bidra til at r

 edningsressurser fra andrelinjetjenestene, blir brukt og koordinert på en god måte. 
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Hva kan legeforeningen fokusere på overfor pressen for å få frem viktigheten av beredskapsordning for 

samfunnsmedisinske problemstillinger? 

- Legeforeningen er kjent med at erfaren, lokal kommuneoverlege er involvert i kriseledelsen, og 

i denne kritiske, tidlige fasen, har vi valgt å ikke kontakte lokale kriseledelse. Vi antar at de har 

mer enn nok med selv krisearbeidet. 

- Legeforeningen har den største medfølelse med de som er rammet, og dette preger nok hele 

lokalsamfunnet. Vi har gått gjennom kommunens katastrofeplan, og kommunen og 

kommuneoverlegen har gjort det beste de kan for å forberede seg på slike hendelser. 

- Legeforeningen er kjent med at kommunen i lengre tid har vært uten kommuneoverlege. Vi har 

kontaktet kommuneoverlegen i nabokommunen, som nå er reist til nabokommunen for å bidra 

med sin kompetanse. 

- Når den akutte katastrofen er noenlunde stabilisert og hjelpearbeidet er kommet godt i gang, 

har kommuneoverlegen oppgaven sammen med ledelsen å formulere en pressemelding. 

 Den vil også bli lagt ut på vår hjemmeside www.legeforeningen.no 

- Legeforeningen har vært i kontakt med sykehuset som har mottatt de fleste av de skadde, og de 

kan referere at kommuneoverlegen i kommunene som er rammet, mener man har oversikt over 

situasjonen. Ingen er omkommet, ingen har kritiske skader, to er alvorlig skadet og 15 er lettere 

sakdet. Pårørende , skadde og andre som må ha kontakt med kriseledelsen, kan ringe tlf………. 

http://www.legeforeningen.no/
http://www.legeforeningen.no/

