
Et endret risikobilde 

– hva betyr det for det norske 

helsevesenet?

Cecilie Daae,

direktør DSB 15. november 2017





Befolkningen
- DSBs viktigste målgruppe
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Hvem er DSB?
 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og 

beredskap

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, Nød- og 
beredskapskommunikasjon

 Nødnett

 Sivilforsvaret

 Internasjonalt kontaktpunkt

 Styring av Fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet

 Styrer Det Lokale El-tilsynet

 Ca. 680 ansatte 
– Hovedkontor i Tønsberg

– Nødnett i Nydalen

– 5 EL-regioner

– 20 sivilforsvarsdistrikter

– 3 kurs- og kompetansesentre

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: DSBFoto:  Kai Myhre



«Bygge utholdenhet og motstandskraft»



Samfunns-
sikkerhetshjulet

Kunnskap

Forebygging

Beredskap

Håndtering

Gjennopp-

retting

Læring



 Sikkerhetspolitisk situasjon

 Økt migrasjon

 Hybride hendelser

 Klima

 Terror

 Helse

 Teknologi
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Det helhetlige utfordringsbildet



«Tillit»
Hvis vi som myndigheter, etater, næringsliv, frivillige 

organisasjoner ikke klarer å bygge utholdenhet og 

motstandskraft, eller klarer å håndtere det helhetlige 

utfordringsbildet – ja, da kan befolkningen miste tillit til oss!



«Ressursene MÅ finne hverandre»
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Samfunnssikkerhet
- mer enn politi og forsvar

 Samfunnssikkerhet dreier seg om vern om liv og helse, demokrati og 

styringsevne og kritiske samfunnsfunksjoner

 Samfunnssikkerhet dreier seg om å bygge et samfunn som er 

inkluderende, robust og som har styrke til å møte det som måtte komme

 Samfunnssikkerhet dreier seg om å være forberedt på å håndtere det vi 

ikke klarer å forutse



 Etablert i regjeringskonferanse 3. november 2016 

 Todelt oppdrag

– (1) videreutvikle totalforsvaret og 

– (2) øke motstandsdyktigheten i kritiske 

samfunnsfunksjoner

 JD eier programmet, departemental styringsgruppe

 DSB koordinerer og administrerer på etatsnivå

Program for videreutvikling av 

totalforsvaret og økt motstandsdyktighet

i samfunnskritiske funksjoner

Hva må vi 

sikre oss 

mot?

Hvilke 

funksjoner er 

det viktig å 

sikre?



Krig
Væpnet

konflikt

Normalt

Uønskede hendelser

Større uønskede 

hendelser

Må kunne bistå med relevante kapasiteter i hele skalaen fra de små hendelsene til krig 



Ressursene må finne hverandre gjennom hele krisespekteret

Internasjonale ressurser

Militære ressurser

Offentlige sivile

ressurser

Kommersielle ressurser

Egenberedskap

Frivillige organisasjoner



Forventninger
til helsetjenesten i store 

beredskapshendelser



Skredet 
19. desember 2015 

Foto: Geir Barstein, Svalbardposten



Evaluering av skredulykken på Svalbard 2015

 Hovedkonklusjon:

– Det er ikke avdekket noe i evalueringen som tilsier at flere liv kunne 

vært reddet i redningsaksjonen. Tvert i mot er det stor sannsynlighet 

for at den umiddelbare og resolutte innsatsen fra berørte, frivillige og 

den organiserte redningstjenesten bidro til at ikke flere liv gikk tapt

– Skredkartlegginger er ikke fulgt opp med 

forebyggende/beredskapstiltak

– Ansvar for skredsikring av eksisterende bebyggelse er uavklart



Risikoaksept 
– den vanskelige diskusjonen

 Hvor store kostnader og ulemper er vi villig til å ta for å 

redusere risikoen for uønskede hendelser?

 Hvilken beredskap må vi ha eller skal vi ta oss råd til?

 Dette er diskusjoner som sjelden tas – men vurderinger 

ligger implisitt i mange beslutninger



SJØSAN 8.1.2015



Analyser 
av krisescenarioer



Sårbarhet dreier seg 

ofte om avhengighet

 Personell

 Kompetanse

 Strømforsyning

 IKT

 Mat

 Vann og avløp

 Legemidler, utstyr

 osv.



Alt starter i kommunen

SJØSAN 8.1.2015

Privatpersoner

Bedrifter

Forsvaret

Skader, ulykker, sykdom

Kommunal

fastlege, 

legevakt, 

poliklinikk 

etc.

Spesialist-

helsetjeneste 

(sykehus 

etc.)



2011 Terrorangrepene 22.7

2011 Ekstremvær Dagmar

2013 In Amenas, Algerie

2013 Brann i Gudvangatunnellen

2013 Ekstremvær Ivar og Hilde

2013 Kjemiske våpen i Syria

2014 Brann – Lærdal

2014 Terrortrussel

2014 Ebola

2014 Mannen

2014 Flom Vestlandet
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http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tu.no/petroleum/2014/09/01/statoil-gjenopptar-ordinar-drift-i-in-amenas&ei=hs6KVNvRF4miygOB5oDADw&bvm=bv.81828268,d.bGQ&psig=AFQjCNFoiUNoKy-XfJUKnz8RWEFc5tmZ1g&ust=1418469379195909


Krise eller ikke krise?

Foto: DSB Foto: DSB



SJØSAN 8.1.2015



Ebola engasjement

«Med unntak av medieinteressen

var det ingenting som ble endret av 

at en norsk lege ble syk og 

evakuert» 
Cecilie Daae

«Det er helt klart at bildene av 

den smittede norske 

helsearbeideren hadde en 

voldsom effekt på norske 

myndigheter og på norsk 

opffentlighet»
Antoine de Bengy Puyvallée
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Krisescenarioer 2017:

Risikoanalyse av hybrid 

angrep mot Norge



Analyse av krisescenarioet «Hybride 

angrep mot Norge»

 Hensikten med hybride angrep er å påvirke politiske 

beslutningsprosesser gjennom å skape uro, usikkerhet 

og mistillit til myndighetene  

 Scenarioet omfatter mangel på legemidler på grunn av 

uro i markedet, svikt i strømforsyningen og 

informasjonspåvirkning

 Selv små forstyrrelser i legemiddelforsyningen vil skap 

stor uro i befolkningen og mistillit i myndighetene



Sårbarheter i legemiddelforsyningen

 Legemiddelindustrien globalt
– Noen få, store produsenter av 

virkestoffer hovedsakelig i Kina og 

India – eksporterer til hele verden 

– Lite åpenhet om produksjonen

– Mange ledd, lange forsyningskjeder

– Markedsstyrt, myndigheter har liten 

innflytelse

 Legemidler i Norge
– Lite marked, lavt prioritert 

– Lite lagerhold i alle ledd                

- «just in time»-prinsippet med daglige leveranser til 

apotekene 

– Forsvaret har ikke eget lager

– Marginal egenproduksjon 

– Dagens prioriteringssystem ved 

leveringssvikt forutsetter enighet 

– Avhengig av transport og ekom



A safe and robust society – where everyone takes responsibility
30

Konsekvenser 
for samfunnsverdier

Liv og helse

• Dødsfall

• Alvorlige skadde og syke

Natur og miljø

• Langtidsskader på naturmiljø

• Uopprettelige skader på kulturmiljø

Økonomi

• Direkte økonomiske tap

• Indirekte økonomiske tap

Samfunnsstabilitet

• Sosiale og psykologiske reaksjoner

• Påkjenninger i dagliglivet

Demokratiske verdier og styringsevne

• Tap av demokratiske verdier og nasjonal  styringsevne

• Svekket kontroll over territorium



«Alt henger 

sammen med alt»



INT





Samordning
 Ansvarsprinsippet står sterkt. Samordning – både 

vertikalt og horisontalt – er krevende

 “A Wicked Issue”-gjenstridig problem

 skape resultater uten å ha styringsmyndighet over 

de ressursene som trengs for å oppnå disse 

resultatene

 Avhengig av medvirkning fra aktørene som skal 

samordnes

 Samordningsmyndighet: JD, DSB, FM, kommuner



«Sammen er vi forberedt»
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Bruke etablerte 

krisehåndterings-

mekanismer 

Foto: Colourbox



Erfaringer fra kriser

«Dette kunne jo ingen ha forutsett»

Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: DSB



Hvor kan vi trå feil?
 Failure of imagination

– Analyse, plan og håndtering som tar høyde for det utenkelige

 Failure of initative
– Plan og håndtering som sikrer proaktiv tilnærming i alle ledd

 Failure of coordination
– Plan og håndtering som sikrer koordinering på sentralt og 

operasjonelt nivå

 Failure of communication
– Plan og håndtering for krisekommunikasjon og 

informasjonshåndtering

 Failure of learning
– Plan og håndtering som sikrer evaluering og læring



Suksesskriterier 

 Gjøre det man gjør i det daglige 

 Trygg i egen rolle 

– kjent med forventninger, krav, lov og 

forskrift

 Tydelig på ansvar og myndighet

 Fravær av revirmarkering og konkurranse

 Evne å tenke på utsiden av boksen

 Evne til å skifte mening 

 «Gjengangere i øvelser – hvorfor finner 

vi det samme om igjen og om igjen?»



En passe dose risiko

 «Vi lever i det tryggeste sekund i 
historien, på det tryggeste sted på 
kloden. NYT det!
Det er ikke nødvendig å rope Ulv! 
Hver gang en laboratoriemus får 
en skjelving»

 «Trygghet er livets grunnmur. Men 
for å være trygg, må du inngå 
samliv med fare»

Per Fugelli
Foto: Jarvin - Eget verk, 

Wikipedia commons



«I et samfunn i utvikling må vi 
stadig ta stilling til hvilke dilemmaer 
vi står overfor i arbeidet med 
samfunnssikkerhet, og hvordan de 
bør håndteres»

«Å leve i et åpent samfunn 
innebærer å akseptere en viss 
risiko»  

Risiko i et trygt samfunn



Gratulerer med 

dagen!



Hippokrates står seg

 «Av og til kurere, ofte lindre, 

alltid trøste» 
(«Cure sometimes, treat often, 

comfort always»)

 Og det gjelder tverrsektorielt!

Foto: Public Domain, https://commons.wikimedia.org


