
Innsats 22.7   
Erfaringer fra Norsk Folkehjelp  
 
NORDRED 6.9.2012 



Evaluering 22.7 
• Kort om Norsk Folkehjelp  
• Kort om innsatsen vår 22.7 
• Samvirkeerfaringer 
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Norsk Folkehjelp Sanitet    
• Landsdekkende beredskapsorganisasjon 
• Kapasitet for søk og redning, pasientoppdrag og 

katastrofeinnsats 
• Kalles normalt ut til aksjon av lokal 

redningssentral eller helsetjenesten  
• Løser også oppdrag direkte etter anmodning fra 

politiet eller kommuner  
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Innsats 22.7   
• Bomben i Oslo  
• Landsiden på Utøya 
• Førstehjelpsberedskapen på Utøya 
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Innsats på øya  
• Ungdommer sikres i skolestua  
• Totalt 47 personer i bygget  
• Dekker vinduer og sikrer bygning  
• Gjerningsmann forsøker å entre bygget og 

skyter gjennom døren 
• I terrenget gir ett mannskap førstehjelp til 

ungdommer som er skutt  
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Innsats i Oslo  

• Første melding fra AMK:  
– Mannskaper til Oslo legevakt 
– Ambulanser til oppmarsjområde på Youngstorget  

• AMIS svikter og våre ressurser blir ikke synlige 
for AMK 
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Innsats landside Utøya  
• Evakuering av skadde til ambulanse  
• Ambulanseevakuering til sykehus  
• Noe vurdering og førstehjelp av lettere 

skadde/uskadde 
• Mottak og registrering av alle ungdommer som 

ble evakuert med buss til Sundvollen  
• Diverse sperretjeneste 
• AKP ved Golfbanen 
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Innsats – etterarbeid   
• Pårørendesenter Gjøvik og Tromsø  
• Oppfølging NF Hadeland  
• Oppfølging innsatsmannskaper 
• Samarbeidsorgan i helsedirektoratet  
• Retur til Utøya  
• Møteplass for overlevende og etterlatte 
• Markering i regjeringskvartalet    
• Ettårs markering  
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Varsling av våre ressurser  
• Media er viktigste informasjonskilde 
• Egne mannskaper på Utøya utløser direkte respons  
• Vi valgte en ganske offensiv tilnærming – der vi 

rykket ut og forsøkte å oppnå kontakt med politiet 
underveis 

• AMK Oslo og Akershus gir tydelig oppdrag 
• Tydelig første oppdrag fra AMK Buskerud og Nordre 

Buskerud Politidistrikt 
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Skalering av ressurser  
• Katastrofealarm i Oslo og Akershus 
• Prioriterer ressurser til Utøya 
• Vurderer beredskap for ny hendelse 
• Vi burde klargjort flere ressurser  
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Sikkerhet  
• Krevende vurdering 

– Risiko for ny bombe  
– Skyting pågår  
– Andre hendelser   
– Gjerningsmann kamuflert som politi 
– Eget mannskap drept i hendelsen, flere i livsfare  
– Ikke tilgang til trusselvurdering/sikkerhetsvurdering 

• Øvelsen Oslo 2006 
• Etterretning fra politiet hadde vært nyttig  
• Ledelsessamband  
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Nødkommunikasjon  
• Oslo – lange tradisjoner for daglig samarbeid. 

Våre ressurser forholder seg slik de pleier 
• Utøya – har ingen rutine for sambandskontakt 

med samvirkeaktørene (den daglige rutinene er 
egentlig å møte opp i IL-KO) 

• Redningstjenesten har ikke tradisjon eller 
materiell som støtter felles ledelsessamband 
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Opplæring – vi er en multiressurs 
• Grunnleggende i vår beredskap er at vi kan 

organisere oss på ulike måter, kan gjennomføre søk, 
redning og evakuering og kan behandle pasienter til 
et avansert førstehjelpsnivå 

 
• Brukes på katastrofer/større hendelser, men dette er 

tonet ned i vår interne utdanning 
• Øve mer på scenariet: «flere personer hardt skadd»  
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Samhandling med nødetatene  
• Fungerte godt, det er direkte dialog som gjelder 
• Godt og effektivt samarbeid både ved Utvika og 

Golfbanen 
• Vi løser de oppdragene det er behov for  
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Etterarbeid  
• Krevende medietrykk – også for oss 
• Ulik eksponering og behov for differensiering av 

oppfølgingen 
• God erfaring med tidlig involvering av helsetjenesten 

kombinert med oppfølging fra egen organisasjon   
• Samarbeidsorganet i regi av Helsedirektoratet var et 

sterkt og godt initiativ som også bidro inn i vår 
organisasjon 
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Oppsummert  
1. Ingen tar ansvar for det som er «felles» i 

redningstjenesten   
2. Vi har ikke et system for å varsle alle ressurser tidlig  
3. Norsk Folkehjelp må ruste opp noe av sin opplæring og 

gjøre interne beredskapssystemer mer robuste  
4. Vi må ikke nøle med direkte mobilisering uten 

forutgående alarm fra HRS, LRS eller AMK før 
samfunnet får på plass en god nok organisering av 
dette 

5. Ressursen vår må fram til skadested – det er alltid 
behov og den må organisere seg selv  
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