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• «Seier venter den som har alt 
i orden – held kalder man det. 
Nederlag er en absolutt følge 
for den, som har forsømt at 
ta de nødvendige 
forholdsregler i tide – uheld
kaldes det.»

Roald Amundsen,
uttalelse om 

Sydpolekspedisjonen 1911-12



HVEM ER VI?



Hva er en krise, uønsket hendelse og risiko?



BREDERSKAPSSIRKELEN

Rolleavklaring 

og rammevilkår

Risiko- og 

sårbarhets-

vurderinger

Mål og 

organisering

Evaluering 

og 

forbedring

Øvelser

Krisehåndtering 

og planverk

De ulike elementene i beredskapssirkelen (fra DSBs veileder Departementenes systematiske 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, 2007).



HVA ER RISIKO?

• Opprinnelse latinske ‘risicare’

• Mulige fremtidige konsekvenser av en aktivitet

• Mer enn sannsynlighet multiplisert med 
konsekvens

The effect of uncertainty on objectives.
Virkning av usikkerhet knyttet til mål. 

Merk at definisjonen omfatter 
hendelser som påvirker 
måloppnåelse både positivt og 
negativt.

Definisjon av risiko i ISO 31000:



REF. DSB'S DEFINISJON

• en krise er en situasjon som truer eller kan true 
en virksomhets kjernevirksomhet og/eller 
troverdighet.



OPPGAVE 1

• Du får beskjed på lørdag morgen kl 0700 at din datter på 16 år som er på en 
jobbleir i Kenya er blitt skadet i en bilulykke – på vei til Kilimanjaro sammen med 
noen av de andre fra leiren.  

• De kjørte i en tuk-tuk og ble påkjørt bakfra. Kollisjonen var kraftig og situasjonen 
er uavklart. 

• De er ca. 5 timers biltur fra Nairobi – uten telefonforbindelse

• HVA GJØR DU?



BASELINE SECURITY MODEL



TIDSFORLØP KRISEHÅNDTERING

Action 
phaseCrisis

Management

Emergency
preparedness

Post-Emergency
Activities

Impact



NOEN FELLES KARAKTERISKA …

• Overraskelse

• Mangel på kontroll

• Vitale verdier rammes

• Mange aktører

• Tidspress

• Sammenbrudd i den regulære 
beslutnings- og/eller 
produksjonsprosessen

• Usikkerhet 

• Fokus på kortsiktige løsninger

• Mangel på informasjon

• Bred og pågående media 
pågang

• Intens oppfølging fra 
utenforstående

• Tilløp til panikk og irrasjonelle 
handlinger

…for uønskede hendelser/kriser



NORSKE KRISEHÅNDTERINGSPRINSIPPER

Samvirkeprinsippet

Myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med 
andre med hensyn til forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Ansvarsprinsippet

Den myndighet som har det 
daglige ansvaret, har også 

ansvaret i en krise.

Likhetsprinsippet

Organiseringen i en krise 
skal være mest mulig lik den 

daglige organiseringen.

Nærhetsprinsippet 

En krise skal håndteres på et 
lavest mulig nivå.



HVA ER EN BEREDSKAPSPLAN?

Farer og 
uønskede 
hendelser 
som kan 

forårsake stor 
skade

Informativ 
beskrivelse

«Kokebok» for  
krisehåndtering 



BEEREDSKAPS- OG KRISEHÅNDTERINGSPLANVERK

• Generell plan og grunnprinsipper i 
beredskapshåndteringen

• Beskrivelse hva som er definisjonen av en 
krisesituasjon

• Varslingsrutiner

o Ansvar for varsling

o Varslers ansvar

o Medlemmer av beredskapsgruppen

• Mobilisering av beredskapsledelsen

o Mobiliseringsrutiner

o Beredskapsgruppens styringsprinsipper

o Beredskap 24/7

• Beredskapsledelsens roller, ansvar og fullmakter

o Inkludert detaljert beskrivelse av de ulike 
rollenes ansvarsområder

o Tilgjengelige tilleggsressurser

• Rollekart

• Omsorgstiltak

• Evaluering og opplæring

Operativ plan på ledelsesnivå

• Sjekkliste for starten av en beredskapssituasjon

• Oversikt over beredskapsledelse

• Handlingsplan: beredskapsleder, kommunikasjon, loggfører, HR/personal +++

• Oversikt over potensielle beredskapsscenarioer 

o Alvorlige/større strømbrudd

o Dødsfall/alvorlige skader på mennesker på grunn av egne produkter

o Lekkasjer e.l. av kundedata

o Korrupsjonsmistanker –påstander mot medarbeidere

o Dødsfall eller kritisk skade på medarbeidere

o Brann 

• Hvert av de individuelle scenariene inneholder ulike sjekklister for at de riktige 

beslutningene og aksjonene skal tas hurtig og korrekt. Hvert scenario inneholder 

følgende aksjonslister:

o Detaljering av ulike scenarier som kan oppstå innenfor hvert enkelt 

hovedscenario

o Oversikt over scenariospesifikk kritikk fra media eller andre interessenter

o Liste over faktorer som øker medieoppmerksomheten

o Liste over suksesskriterier som må oppfylles for å få kontroll på situasjonen

o Oversikt over potensielle interessenter innenfor hvert ulikt scenario

o Sjekkliste over hvilke praktiske grep som må tas / beslutninger som må fattes 

for å raskt få kontroll på situasjonen

o Alternative førsteuttalelser til media/myndigheter/ansatte/kunder m.m. 

o Operative planer som løses i linje organisasjonen – praktiske løsninger



OPPGAVE 2

• Topplederen er på cruise over Atlanteren, noen av de øvrige er på konferanse i Las Vegas, og alle 
er utilgjengelige.

• På grunn av gravearbeider i gaten kuttes både strøm og fibertilførsler til bedriften.

• Alle systemer er nede 

• HVA GJØR DU?



SYSTEM FOR KRISEHÅNDTERING

Kriseberedskapshjulet 

Planlegge

før under

etter

Krisehåndteringshjulet



Øvelse - strategier



HVORFOR SKAL VI ØVE?

• Øve for å øve

• Øve for å lære

• Øve for å forbedre planverk 



ØVELSES - METODER

Metode Formål

Orientering Omfatter både foredrag og/eller workshops

Drill
Øvelser preget av ukjent oppstart, kort varighet, og intens gjennomføring. Lignende 
eksempler er brannøvelser, der fokuset er på rask evakuering på riktig måte.

Tabletop - Basic
Gjennomføres på deltagernes premisser, hvor de kan selv foreslå hva de mener ville 
vært aktuelle løsninger under øvelsen – eksempelvis: "Da ville jeg ha bestilt 40 PCer 
fra den lokale leverandøren"

Tabletop - Advanced

I motsetning til basic table-top øvelser, innebærer avanserte table-top øvelser at 
det i tillegg til deltagerne også er en spillstab som utfordrer deltagernes løsninger –
eksempelvis: "Vi har dessverre ikke 40 PCer for øyeblikket, du kan få 15 nå og 
resten om en uke"

Funksjonell
Hver deltager skal utøve sin konkrete, definerte rolle under øvelsen i tilnærmet 
sanntid. Øvelsen gjennomføres på samme lokasjon, selv om scenarioet kan 
omhandle en hendelse ved en annen lokasjon.

Full-skala
Hver deltager utøver sin konkrete, definerte rolle, fra de lokasjoner den enkelte 
befinner seg ved.

Multi-site
Funksjonell eller full-skala øvelse preget av flere team som skal øve samspill, 
løpende informasjonsdeling, og samarbeid, ved enten en eller flere lokasjoner.



OPPRETTE ØVELSESDIREKTIV

• Bakgrunn

• Rammer

• Organisasjon (roller og ansvar)

• Hensikt

• Øvingsmomenter

• Målsetting

• Scenario



FORMULERE HENSIKT

• Hvorfor gjennomføre denne øvelsen og 
hvem er målgruppen for øvelsen

• Beskrive det overordnede formålet, altså 
hva som skal belyses  (må ikke forveksles med 
målsetting)

• Hva skal øvelsen egentlig tjene til?



ØVINGSMOMENTER FOR KRISEHÅNDTERING

"Suksesskriterier"

1. Lederrollen

2. Ansvar / roller

3. Varslingsrutiner

4. Informasjonsstrategi 

5. Koordinering / samordning av ressurser

6. Omsorg for rammede og berørte

7. Fullmakter / budsjett

• Noen andre forslag?



ORGANISERING AV KRISEHÅNDTERING

Daglig drift
Beredskaps-

situasjon

• Teamledelse
• Flat organisasjon
• Fokus på økonomi
• Tid for diskusjon
• Feil kan rettes opp

• Kommandoledelse
• Spiss organisasjon
• Fokus på løsninger
• Lite tid til diskusjon
• Feil kan få fatale konsekvenser



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://maritemilie.com/2011/03/09/om-a-stikke-hode-i-sanden/&ei=G6PSVL3PNIT0UOazgNAD&bvm=bv.85142067,d.d24&psig=AFQjCNFi0pCKCjqkQzlfKD8xhMPbYbASeg&ust=1423176785376231


HENDELSESHÅNDTERING

Management

Aktiviteter

Business support

Samvirke



BEHOV VED KRISEHENDELSER

Management

Aktiviteter

Business support

Samvirke



KRISEORGANISASJON

Management

Aktiviteter

Business support

Samvirken



ANSVAR/ROLLER

Hvem eier krisen til enhver tid?

Internt i organisasjonen I forhold til andre

•Avklaring av roller i egen 
organisasjon

•Hvem er stedfortreder?

•Informasjonsflyt i egen 
organisasjon

•Samordning av egne / andre 
ressurser

•Hvem uttaler seg om hva til 
pressen?

•Samarbeid med 
samarbeidspartnere



VARSLINGSRUTINER

Intern varsling Ekstern varsling

•Ansvar og rutiner for oppdatering

•Organisering, hvem skal ha hvilket 
budskap, når og hvorfor?

•Organisering (som sentralbord)

•Egne tlf nummer må være kjent av 
samarbeidspartnere



INFORMASJONSSTRATEGI

Informasjonsarbeidet må være 
planlagt i forhold til:

Kriseledelsen må stille følgende 
spørsmål:

• Egne ansatte

• Publikum

• Media

• Hva er budskapet?

• Hvem er målgruppen?

• Hvordan nå disse med budskap?



KOORDINERING

Mellom virksomheter Oversikt over ressurser

• Lokaler 

• Informasjon 

• Ressurser 

• Internt

• Økonomi

• Personell



FULLMAKTER/BUDSJETT

• Finnes det fullmakter?

• Hvem har fullmakter?

• Er fullmaktene tilstrekkelige?

• Er det satt av budsjett?



GENERELLE TRUSLER MOT DIGITALE SYSTEMER

Fysisk skade
▪ Ild 
▪ Vannskade 
▪ Forurensning
▪ Alvorlig ulykke 
▪ Ødeleggelse av utstyr eller medier 
▪ Støv, korrosjon, frysning

Naturhendelser
▪ Klima fenomen 
▪ Seismiske fenomen 
▪ Vulkanske fenomen 
▪ Meteorologiske fenomen 
▪ Oversvømmelse

Tap av viktige tjenester
▪ Funksjonsfeil i vann- eller kjølesystem
▪ Tap av strømforsyning 
▪ Funksjonsfeil i telekommunikasjonsutstyret

Tekniske feil
▪ Utstyrsfeil
▪ Ikke-fungerende utstyr
▪ Overbelastning i informasjonssystemet
▪ Ikke fungerende programvare
▪ Mangel på vedlikehold av informasjonssystemet

Uautoriserte handlinger
▪ Uautorisert bruk av utstyr
▪ Ulovlig kopiering av programvare
▪ Bruk av forfalsket eller kopiert programvare
▪ Forfalskning av data
▪ Ulovlig behandling av data

Misbruk av funksjoner
▪ Feil bruk av systemet
▪ Misbruk av rettigheter
▪ Forfalskning av rettigheter
▪ Fornektelse av aktiviteter
▪ Brudd på personlig tilgjengelighet



ANDRE DIGITAL TRUSLER

• Industrispionasje
• Tap av IPR
• Sabotasje

• Sosiale medier
• Hvordan man omtales (krav til årvakenhet og reaksjonsevne)
• Hvordan man fremstår før/under/etter en krise

• Manglende ressurser / opplæring / rutiner / verktøy
• Manglende kapasitet (digitale trusler = 24/7)

• Utilstrekkelig digital beredskap
• Utilstrekkelige beredskapsøvelser



HVA SKAL VI ØVE

• Det vi kan eller det vi burde kunne? 

• Det som er farlig eller det som ”komfortabelt” 

• Etter ”innfallsmetoden” – eller målrettet og veloverveid?

• Skape en kultur – for en prosess over tid..  



OPPGAVE 3

Hva burde vi øve på hos oss?



BESTEMME ØVINGSMOMENTER

• Hvilke funksjoner og handlinger 
ønsker vi å fokusere på

• “Testelementer”

• Vær forsiktig med personlige 
egenskaper og faglige 
kvalifikasjoner.

• Eks.: Etablering, kommunikasjon, 
mediehåndtering, handlings-
kompetanse, vurderingsevne

http://www.perplexmedia.no/tjenester


LAG "MANUS"

Lage øvingsutfordringer som muliggjør svar på øvingsmål.

Kan hentes fra:

• Erfaringer fra hendelser (inn- og utland)

• Hva sier verdivurderingene?

• Hva risiko analysen forteller om rest-risiko?

• Erfaringer fra tidligere øvelser

• Erfaringer fra revisjoner eller tilsyn

• Erfaringer fra utredninger /rapporter



GROVSKISSE FOR MANUSARBEIDET



SKRIV SPILLMELDINGER



EKSEMPEL PÅ DREIEBOK-MAL

Nr. Tid Fra Til Hendelse Øvings-
moment

Suksess-
kriterium

Ønsket
handling

Kommentar

For både planlegging, gjennomføring og evaluering:



ORGANISERING

• Øvingsleder

• Plangruppe (inkl spillstab og rollespillere)

– En kompetent Beredskapskoordinator / beredskapsleder

• Evalueringsgruppe



DYNAMIKK MELLOM ØVINGSLEDELSE OG -DELTAKERE

SPILLSTAB DELTAKERE

ROLLESPILLERE

KONTROLLERE

RAPPORTER

INNSPILL

INNSPILL

VEILEDNING

OBSERVASJONER

BESØK

PRESSE

LOGISTIKK

SB/IKT



KONTROLLSPØRSMÅL FOR KRISELEDELSEN

• Hva har skjedd?

• Hva er situasjonsbildet?

• Hvordan kan hendelsen utvikle seg?

• Hva kan konsekvensene bli?

• Hvilken tid har jeg til rådighet?

• Hvordan skal jeg løse situasjonen?

• Hvilke tiltak skal jeg iverksette?

Stilles "kontinuerlig" i takt med meldinger om nye hendelser:



SITUASJONSOVERSIKT

Hva

Når

Hvor

Hvem

Meddelt Ledelse

Operativ gruppe
(Retning, rammer, beslutninger)

Budskap – internt

Budskap – media

Budskap – involverte

Tiltak



FORUTSETNING FOR GOD EFFEKT AV ØVELSER 
…

… er forankring og vilje:

• Vilje til læring

• Vilje til å delta i planleggingen 

• Vilje til å delta under gjennomføringen 

• Vilje til å eksponere egen manglende kunnskap

• Vilje til å delta i etterarbeidet 

• Vilje til å implementere 



VURDER RESULTAT OPP MOT ØVINGSMÅLENE

- Hva gikk bra? 
- Hva gikk ikke så bra? 

- Hva lærer vi av dette?
- Hva må gjøres / endres?

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w9uYzR3g3iOZ1M&tbnid=0NwgmX9JJO6q4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://feedback.sarkisisozleri.org/feedback/yine-burada-ol.html&ei=33s1U8jSNaf8ywOeyoHgAQ&psig=AFQjCNHlAAwx8MG_Xpn3iWluULpNG-UeKQ&ust=1396099668438367


TIPS - GJENNOMFØRING

• Husk å ta vare på flipoveren hvor alle 
beslutningene er skrevet ned. Denne 
”loggen” er nyttig å ha som dokumentasjon i 
arbeidet med evalueringsrapporten.



GRUPPE INNDELING

• 2 grupper

• Hver gruppe skal skape en øvelse med følgende 
innhold:

• Øvelseledelse med innspill og spillorganisasjon.

• Hensikt, suksesskriterier og ønsket målsetting 
med evalueringen.

• En gruppes øvelse prøves praktisk.



PRAKTISK KRISEØVELSE




