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BEREDSKAPSPLANVERK  
FOR SEL KOMMUNE 

 

 
Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter 
er basert på regionale maler utarbeidet av brannsjef og beredskapsansvarlig i Dovre, plan og 
beredskapssjef i Sel og koordinator i samfunnsmedisin, NGLMS i samarbeid med ledere/ansatte med 
ansvar innenfor beredskap i Lesja, Vågå, Lom og Skjåk.  

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap er basert på mal utarbeidet av koordinator i samfunnsmedisin i 
samarbeid med kommuneoverlegene i Nord-Gudbrandsdal og ledelse Fredheim omsorgssenter, Dovre. 

 

Plan for psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker er basert på mal utarbeidet av koordinator i 
samfunnsmedisin i samarbeid med ledere av psykososiale kriseteam i Nord-Gudbrandsdal. 

 

 

Sist revidert 01.09.15. Behandlet i Sel formannskap 22.09.2015 
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KVALITETSSIKRING BEREDSKAP 
 

OVERSIKT OVER PLANVERK, ANSVARLIGE, REVISJON OG 

LAGRING 

PLANVERK ANSVARLIG SISTE 

REVISJONSDATO 

Helhetlige ROS-analyser Beredskapssjef Under revisjon 

Beredskapsplan i kommunen * Beredskapssjef 01.09.15 

Plan for informasjon og krisekommunikasjon * Beredskapssjef 01.09.15 

Plan for evakuering og pårørendesenter * Beredskapssjef 01.09.15 

Ressursoversikter * Beredskapssjef 01.09.15 

Plan for helsemessig og sosial beredskap * Kommuneoverlege 01.09.15 

Plan for psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer 

og ulykker * 

Leder psykososialt 

kriseteam 

01.09.15 

Beredskapsplan smittevern **  Smittevernlege Revidert utgave klar 

for administrativ og 

politisk behandling 

14.09.15 

Sikkerhetshåndbok IKT Regiondata 25.06.07 

Beredskapsplan for akutt forurensning IUA Oppland 28.02.14 

Beredskapsplan for vannverkene Virksomhetsleder 

teknisk drift 

17.03.10 

Plan for kommunal atom beredskap/radioaktiv 

forurensning 

- - 

Plan for rasjonering/el-forsyning  Eidefoss  

Beredskapsplaner for de enkelte virksomheter Virksomhetsleder Det henvises til den 

enkelte virksomhet/ 

kvalitetslosen 

 

Dette dokumentet omfatter alle planer merket med *. Beredskapssjefen har ansvar for å kalle 

inn ansvarlige for disse planene til årlig revisjon i november hvert år og ellers ved behov. 

Mindre justeringer / oppdateringer legges ikke frem for ny politisk godkjenning. 

** Beredskapsplan smittevern er lagret som en del av smitteplanverket. Det omfatter 

pandemiplan, plan for smittevern i normalsituasjoner, tuberkulosekontrollprogrammet og 

tiltaksplan. 

 

Beredskapssjefen rapporterer i 4. kvartal hvert år resultatoppnåelse mht. alt beredskapsarbeid 

i kommunen. 

Beredskapsplanverket er lagret i kvalitetslosen og som word-dokument i CIM.  
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ØVELSER OG OPPLÆRING 
Kommunens beredskapsplan øves hvert annet år. Scenariene for øvelsene hentes fra 

kommunenes ROS-analyser. Kommunen øver sammen med andre kommuner og relevante 

aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig.  

 

Kommunen skal innen januar 2016 utarbeide et system for opplæring som sikrer at alle som er 

tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelig kvalifikasjoner. Det skal tas 

utgangspunkt i kompetansematrisen i denne planen. 

 

Kompetansematrise – krav til opplæring 

                 

Opplæringsmodul                                       
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Aktuelt innhold opplæringsmoduler 

 

Innføring i kommunal beredskapsplikt 

 Lov om kommunal beredskapsplikt og kommunens ansvar 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

 Beredskapsplanverk 

 Stressreaksjoner og andre forhold som påvirker krisehåndteringen  

 

CIM grunnopplæring 

 Praktisk opplæring og øvelser i å kunne legge inn og tilrettelegge informasjon i de 

forskjellige modulene, herunder loggføring, varsling, innkalling og situasjonsrapportering. 

 

CIM administrator 

 Kurset DSB-CIM Administrator ved NUSB i Heggedal 

 Praktisk opplæring og øvelser i å kunne legge inn- og tilrettelegge informasjon i de 

forskjellige modulene, herunder loggføring, varsling, innkalling, situasjons-rapportering, 

mediehåndtering, ressursoversikter og administrasjon av planverk. 

 

Sentralbord 

 PC- og mobilbasert sentralbord 

 

Helsemessig og sosial beredskap 

 Plan for helsemessig og sosial beredskap 

 Livreddende førstehjelp 

 

Psykososial beredskap 

 Forutsetter grunnkompetanse psykososial oppfølging ved kriser 

 Plan for psykososial beredskap ved kriser, katastrofer og ulykker 

 Prosedyrer for psykososial oppfølging etter kriser, katastrofer og ulykker i Lesja, Dovre, 

Sel, Vågå, Lom og Skjåk 

 

Smittevernberedskap 

 Forutsetter grunnkompetanse smittevern 

 Planverk for smittevern 

 

Samband 

 Kjenne til oppbyggingen av nettet og hvordan det virker 

 Kunne bruke de nye radioterminalene 

 Kunne fleetmap 

 Kjenne til sambandsreglementet 

 Kunne samhandle med andre i nødnett 

 Kunne utføre enkel feilsøking og enkelt vedlikehold 
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BEREDSKAPSPLAN I SEL KOMMUNE 
 

INNLEDNING 

Definisjoner og begrepsavklaringer 

Krise defineres som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som 

er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende. Mindre hendelser 

forutsettes løst av det daglige driftsapparatet uten etablering av kommunal kriseledelse.  

 

Katastrofe defineres som en uventet og potensielt traumatiserende hendelse der antall 

rammede personer med behandlingsbehov langt overskrider de tilgjengelige ressursene som 

finnes i nærområdet av katastrofen. 

 

Det er fire grunnleggende prinsipper for krisehåndtering som legges til grunn for 

sammensetning og egenskaper i den kommunale kriseledelsen: 

 Ansvarsprinsippet 

 Nærhetsprinsippet 

 Likhetsprinsippet 

 Samvirke 

 

Dette innebærer at den som til daglig sitter med ansvaret for en virksomhet, også har 

ansvaret for virksomheten i en krisesituasjon. En krise håndteres så nær som mulig der den 

oppstår og med en organisasjonsstruktur som er så lik den ordinære som mulig.  

 

Kommunen har et ansvar både for å forebygge alvorlige ulykker og begrense skadene ved 

kriser og katastrofer. Helt sentralt i dette arbeidet er gjennomføringen av risiko- og 

sårbarhetsanalyser og en god beredskap. 

EKSEMPLER PÅ STØRRE ULYKKER/KATASTROFER SOM KAN INNTREFFE 

Større skogbrann    Svikt i vann- og avløpssystemer 

Industri- og bygningsbranner  Radioaktivt nedfall 

Snøras/jordras    Større trafikkulykker 

Flom/oversvømmelser                     Togulykker  

Svikt i elektrisitetsforsyningen  Terroraksjoner 

Svikt i tele- og datatjenester  Sabotasje eller hærverk 

For utdyping og nærmere beskrivelse henvises det til helhetlige ROS-analyser i kommunen. 

 

Beredskapsplanverket er primært for kriser og uønskede hendelser i fredstid, men kan 

tilpasses tilsvarende situasjoner i krig.  

 

De ulike planene skal kunne iverksettes uavhengig av hverandre. Ressursoversikter er felles 

for de ulike planene som er utarbeidet i kommunen.  

 

Klarering i henhold til sikkerhetsloven er gjennomført for ordfører, rådmann, plan og 

beredskapssjef, IKT-ansvarlig og kommunalsjefer. 
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OVERSIKT OVER LOVGRUNNLAG, RAPPORTER OG VEILEDERE 
Lenker til sentrale lover, forskrifter, rapporter og veiledere finnes på «NGLMS.no / 

Samfunnsmedisin/folkehelse / Beredskap» 

 

 

VISJON, HOVEDMÅL OG ARBEIDSMÅL 

Visjon 

Sel kommune skal være en kommune der innbyggerne har gode levekår og opplever 

tilhørighet. Sel kommune skal være et samfunn for alle der åpenhet og toleranse står sentralt. 

 

Hovedmål 

Sel kommune skal gjennom kartlegging avdekke uønskede hendelser eller kriser og arbeide for 

å redusere sannsynligheten for at slike hendelser og kriser oppstår, samtidig som 

konsekvensene av hendelsene skal reduseres. 

 

Arbeidsmål  

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal jevnlig oppdateres for å imøtekomme endringer i 

samfunnsutviklingen. Beredskapsmessige hensyn skal ivaretas i arealplanleggingen, for å 

forebygge ulykker og krisesituasjoner i lokalsamfunnet. 

 

                                           

       Foto: Vidar Heitkøtter/  GD  

http://www.nglms.no/beredskapsplaner.218773.no.html
http://www.nglms.no/beredskapsplaner.218773.no.html
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BEREDSKAPSRÅD 

Oppnevning 

Kommunestyret oppnevner de faste medlemmene til beredskapsrådet. Ordføreren kan, som 

rådets leder, invitere andre samarbeidspartnere ved behov og informere kommunestyret når 

det er behov for å endre sammensetning.  

 

Beredskapsrådet er et samarbeidsorgan mellom kommunale og statlige myndigheter, det 

private næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.  

 

Sammensetning  

Beredskapsrådet i kommunen har følgende faste medlemmer – det henvises til 

«Ressursoversikter» for personlige data:   

 Ordfører (leder) 

 Rådmann 

 Kommuneoverlege 

 Plan og beredskapssjef (sekretær) 

 Brannsjef 

 Politimester/lensmann eller representant for denne 

 Representant fra Sivilforsvaret (Distriktssjef/leder av lokal FIG) 

 Representant fra Forsvaret (Avsnittssjef/områdesjef HV) 

 Representant fra det lokale kraftselskap 

 Representant fra Mattilsynet 

 Representant fra Veivesenet 

 Representant fra jernbaneverket 

 Representant fra næringslivsbedrift med industrivern 

 Inntil to representanter fra frivillige lag og organisasjoner (Røde Kors og lignende) 

 

Mandat og oppgaver 

Beredskapsrådet har en viktig nettverksbyggende funksjon og ingen formell myndighet.  

 

Beredskapsrådet har følgende oppgaver: 

 Være rådgivende organ i ROS-sammenheng og beredskapsspørsmål generelt 

 Være forum for utveksling av informasjon om beredskapsmessige forhold og status når 

det gjelder ROS-arbeid og beredskapsplanverk 

 Drøfte eventuelle endringer i lokale risikoforhold, for eksempel ved planlegging av ny 

infrastruktur 

 Se på hvordan tverrsektorielt samarbeid kan organiseres og gjennomføres, og ev. 

utforme samarbeidsavtaler der det er naturlig 

 Diskutere samordning av eventuelle krise- og beredskapstiltak 

 

Møtehyppighet og møteplass 

Beredskapsrådet skal møtes minimum en gang i året og ellers ved behov. Beredskapsrådet har 

fast møteplass på Sel Rådhus. 
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KOMMUNAL KRISELEDELSE (KKL) MED STAB OG 

STØTTEFUNKSJONER  

Sammensetning 

Det henvises til «Ressursoversikter» for personlige data.  

STILLING FUNKSJON KKL STEDFORTREDER 

Ordfører   

Varaordfører   

Rådmann Kriseleder Kommunalsjef helse og 

omsorg 

Kommunalsjef for helse og omsorg  Leder tildeleingskontoret 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur   Virksomhetsleder Sel skole 

Plan- og beredskapssjef Beredskapsansvarlig Brannsjef 

Virksomhetsleder personell  Beredskapssekretariat Virksomhetsleder økonomi 

Virksomhetsleder økonomi Informasjonsstab Virksomhetsleder personell 

Kommuneoverlege Medisinskfaglig rådgiver Utpekt lege 

Politiet   

Øvrige ansatte i Sel kommune innkalles etter behov.  

Kriseledelsen ledes til enhver tid av kriseleder, som i prioritert rekkefølge er:  

Rådmann.  Kommunalsjef for helse og omsorg.  Kommunalsjef for oppvekst og kultur.   

Plan og beredskapssjef.  Ordfører.  Varaordfører. 

 

Etablering av kriseledelse 

Alle som inngår i kriseledelsen samt brannsjef har myndighet til å kalle inn kommunal KKL. 

Politi og Fylkesmann kan be om at KKL etableres. Avgjørelsen treffes av den enkelte selv eller i 

samråd med leder/nestleder. 

 

Delegerte fullmakter til kriseledelsen 

Kommunestyret har i K-sak 32/99 vedtatt fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid). I 

ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge): varaordfører, 

rådmann eller stedfortredende rådmann: 

I krisesituasjoner, jfr. Kommunens kriseplan, har ordføreren følgende fullmakter: 

1. Disponere inntil 1 million kroner. 

2. Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m, skadebegrensning og 

nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for 

opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 

3. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, 

og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 

4. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å 

omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 

5. Pålegge overtids- og ekstraarbeid.  

6. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 

 

Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, når bevilgende 

folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. 
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Stab og støttefunksjoner – nøkkelpersonell i Sel 

Det er utpekt nøkkelpersonell i Sel for å sikre kvalitet og kontinuitet i beredskapsarbeidet. Det 

henvises til «Ressursoversikter» når det gjelder data nøkkelpersoner. 

ROLLE NAVN 

KKL`s representant i EPS/loggfører KKL Solveig Nymoen 

Stedfortreder kommunalsjef oppvekst og kultur Torgeir Sæteren 

Stedfortreder kommunalsjef helse og omsorg Anne Grethe Furuheim 

Stedfortreder plan og beredskapssjef Tom Are Nilstad 

Loggfører beredskapssenteret Odd Ivar Ulsanden 

KKL`s representant i EPS Gjertrud Stallvik 

KKL`s representant i EPS Camilla Ulvolden 

GIS/ informasjonsstab Line Branå 

GIS/ informasjonsstab Grethe Enlid 

GIS/ informasjonsstab Ove Løkken 

GIS/ informasjonsstab Anna R. Evjen 

CIM-administrator/opplæring sentralbord/IKT Terje Alnes 

Varsling 24/Teknisk drift Bjørn Aabakken 

Informasjonsstab Torfinn Stenersen 

Informasjonsstab/IKT Anders Teigen 

Informasjonsstab/systemansvar IKT Dag Sandbu 

Inforasjonsstab Eva Martinsen 

Loggfører KKL Eva Nårstad 

Loggfører KKL Gøril Halvorsen 

Sentralbord/loggføring Gro Anita Tullut 

Sentralbord/loggføring Åse Hagen 

Sentralbord/loggføring Inger Lise Dokken 

Sentralbord/loggføring Ann Iren Sagdalen 

Sentralbord/loggføring Mette Josten 

Sentralbord/loggføring Bjørn Hanstad 

Sentralbord/loggføring Gro Frikstad 

Liason/kommunal eiendom Leif Hagen 
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Oppgaver og funksjoner 

Kriseledelsen skal lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle 

tilgjengelige kommunale ressurser. Eksisterende (og normale) kommandolinjer skal benyttes i 

størst mulig grad. Alle stabsfunksjoner må eskaleres ut i fra krisens omfang – kriseledelsen må 

sørge for tilstrekkelig bemanning for ivaretakelse av nødvendig rullering og hvile. 

Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal som hovedregel ikke 

delta på skadestedet som en del av redningsberedskapen. 

 

Kriseledelsen har følgende primære oppgaver:  

 Sørge for at alle aktiviteter registreres fortløpende i CIM 

 Avklare ansvarsforholdet til lensmann/politi  

 Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for 

kommunen, kommunens innbyggere og andre involverte 

 Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og evt. eksterne) etter behov 

 Iverksette operative beredskapsplaner 

 Iverksette informasjonstiltak og ev. tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri 

 Vurdere behov for bistand fra andre kommuner 

 Utarbeide situasjonsrapporter 

 Holde løpende kontakt med lensmann/politi, lokal redningssentral (LRS) og 

Fylkesmannen 

 Varsle Fylkesmannen ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser, 

eller ved kriser som er av en slik karakter at fylkesmannens samordningsansvar vil 

kunne komme til anvendelse  

 Sørge for intern og ekstern evaluering i etterkant av krisen som ledd i 

forbedringsarbeidet i kommunen  

 

Leder: Ledelse av den kommunale kriseledelsen 

Beredskapsansvarlig: Ansvarig for kontakt mot eksterne og interne redningsresurser 

Kommunalsjef helse og omsorg: Ansvarlig for etablering og drift av evakuering og 

pårørendesenter (EPS) eventuelt i samarbeid med politiet. Ansvarlig for kommunens 

psykososiale kriseteam. 

Kommunalsjef oppvekst og kultur: Ansvarlig for kontakt med skoler, barnehager og bistå 

kommunalsjef helse og omsorg dersom evakuering og pårørendesenter (EPS) er etablert. 

Ordfører: Ansvar for evenuell kontakt med politiske organ. Kommunens «ansikt utad» i 

krisesituasjoner, dette innebærer oppgaver knyttet til mediehåndtering, ekstern informasjon, 

pressekonferanser, folkemøter.  

Kommuneoverlege: Ansvar for den medisinsk faglige kompetanse 

Informasjonsstab: Det henvises til «Plan for informasjon og krisekommunikasjon»   

Beredskapssekretariatet inneholder servicetorg, sentralbord og støtteapparat rundt 

kriseledelsen og skal umiddelbart sørge for:  

 Innkalling av tilgjengelige personell på oppdaterte varsellister 

 Mottak av meldinger og loggføring i CIM (med nok personell på varsellister til å gå i 3 

delt turnus) 

 Etablering av PC og sentralbord (tre personer) 
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Situasjonsrapport 

Kriseledelsen sørger for følgende rapportering:  

 Oversikt over situasjon: Kort beskrivelse av kjente fakta så langt (unngå spekulasjoner 

og synsing). Eventuelle skader, mangler og problemer mm 

 Kort beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å redusere konsekvensen av situasjonen 

 Økonomi: Kort oppsummert forbruk av midler så langt og prosjektnummer 

 Forventet utvikling 

 Kort beskrivelse av aktuelle tiltak/ressursbehov for å imøtekomme forventet utvikling, 

forventet effekt og estimert kostnad 

 Andre relevante opplysninger  

 

Oversikt over forbruk av midler i hht delegerte fullmakter forelegges formannskapet til 

godkjenning så raskt som mulig.  

 

Det sendes periodevise rapporteringer til Fylkesmannen.     

 

Faste rapporteringsrutiner fra etater/fagorgan i kommunen etableres. Rapportene skal 

omfatte: 

 Status for vedkommende sektor 

 Eventuelle skader, mangler, problemer m.v. 

 Behov for ekstra ressurstilførsel 

 Forhold som krever avklaring fra kriseledelsen  

 Forhold som ønskes drøftet på orienteringsmøte 

 

 

ANSVARSDELING MOT POLITI OG FYLKESMANN 

Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lengre 

tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann, bortfall av 

samfunnsviktig infrastruktur o.l.  

 

Politiet har generelt ansvar for (ledelse betyr også informasjonsansvar): 

 Ledelse av redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på 

mennesker eller tap av store verdier 

 Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette 

 Informasjon 

 Rekvirering av nødvendige ressurser i akuttfasen 

I fravær av politi har brannvesenet innsatsledelse på skadested. 

 

Fylkesmannen har anledning til, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for 

kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab. 

 

På regionalt nivå er politimesteren ansvarlig for Lokal Redningssentral (LRS). Fylkesmannens 

beredskapsavdeling har et samordningsansvar på tvers av kommuner og andre offentlige 

instanser for å sikre best mulig ressursutnyttelse. 
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LOKALER, UTSTYR OG SAMBAND 

Lokaler 

Kriseledelsens møtested er på møterom "Grindstuen" i 2. etasje i rådhuset i Sel kommune. Ved 

behov for nødstrøm brukes Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter møterom. Dersom Sel 

rådhus og NGLMS er uaktuelt, blir kriseledelse lagt til Selsro.  

Alle lokaler merkes med skilt. 

MØTEROM HUS ARBEIDSFELT/ANSVAR PERSONELL PC-

TILGANG 

TLF. 

Storsmeden 

(loftet) 

Sel rådhus 

3.etg. 

Til disp.  10   

Pillarguri 

(blåsalen)  

Sel rådhus 

2.etg. 

Til disp.  1 1 

Grindstuen Sel rådhus 

2.etg. 

Kriseledelsen Se plan 10  

Servicetorg Sel rådhus 

1. etg. 

Informasjonskontor/ 

Sentralbord/kontakttelefon 

2 

1 

2(+4) 

2 

2(+4

) 

Sentralbord Sel rådhus 

1. etg. 

Sentralbord 1 2 1 

Arkiv kontor Sel rådhus 

1. etg. 

Til disp.    

Sjoa (rom150) Sel rådhus 

1.etg. 

Reservert for presse  1  

Kommune-

styresalen 

Sel rådhus 

2.etg 

Større møte og rom for 

pressekonferanse 

 1 1 

Psykisk helse Sel rådhus 

2.etg. 

Alt. mottak for mindre 

gruppe pårørende  

 4 4 

Kristin 

(rom 130) 

Sel rådhus 

1.etg. 

    

Møterom 

Auditoriet 

NGLMS 

NGLMS Alt. presserom, 

videokonferanse etc 

   

Møterom  

 

Otta Bered-

skapssenter 

Til bruk for Brann, helse, 

Sivilforvaret etc.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Foto: Vidar Heitkøtter         
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Utstyr 

Det er trådløst nettverk tilgjengelig på Sel Rådhus. Alle i KKL tar med egen PC.  

 

IKT oppretter PC for CIM – aggregering. 

 

Følgende utstyr er lagret på IKT avdelingen: 

 Satellitt telefon 2 stk  

 Nødnett-radio 2 stk  

 PC for off-line CIM-kjøring 

 Mobiltelefoner for sentralbord 3 stk  

 

PC for kartløsning: Stasjonær PC på møterom Grindstuen 

Beredskapssekretariat: Mobiltelefoner og headsett ligger i beredskapskasse i arkivet.  

 

Samband 

Det henvises til «Ressursoversikter» for oversikt over aktører. 

 

Intern kapasitet på sentralbord avklares slik at kriseledelsen har telefonlinjer som går utenom 

sentralbordet for å sikre ekstra kapasitet.   

 

Mobiltelefoner vil i de fleste tilfeller være dekkende, forutsatt at det er kapasitet i nettet. Sel 

kommune har 3 mobiltelefoner med headsett som opererer sentralbord. 

 

Ved behov for økning av kapasiteten i mobilnettet lokalt, må det etableres mobile ripetere eller 

lignende. Telenor kontaktes på tlf 09000 

 

Kriseledelsen disponerer 2 nødnetterminaler i tillegg til 2 satellittelefoner.  

 

Brannvesen, Røde kors, Sivilforsvarets FIG-enhet, Politi og Norsk luftambulanse disponerer alle 

radiosamband som kommuniserer med hverandre via nødnett. Lensmann i Sel og Otta Otta 

Røde Hjelpekorps har også satelittelefoner. 

 

Det er også aktuelt å benytte sikringsradio, jaktradio og lignende sambandsutstyr, men disse 

kommuniserer i hovedsak internt i et begrenset geografisk område og kan normalt ikke 

kommunisere med andre redningsressurser.  

 

NRRL (Norsk radio relæ liga) tilbyr samband i forbindelse med nød-, katastrofe- og 

hjelpeaksjoner.  

 

Brannvesenet har ansvar for opplæring og klargjøring av kanalvalg for det personell som 

prioriteres med kommunens eget radiosamband i en krisesituasjon der telenettet har falt ut. 
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NORMALISERING 
Kriseledelsen beslutter når det er forsvarlig å gå over til en normaliseringsfase.   

 

Normaliseringsfasen innebærer en vurdering i forhold til følgende forhold: 

 Oppfølging av berørte: Hjemmebesøk, pr. telefon, markeringer med mer 

 Oppfølging av innsatspersonell: Debriefing, personlig oppfølging, eksternt fagpersonell 

med mer 

 Informasjon egne ansatte  

 Informasjon publikum 

 Kontakt forsikringsselskap 

 Kontakt offentlig myndighet og offentlig støtteapparat 

 Oversikt over økonomiske konsekvenser 

 Påskjønnelser 

 Evaluering og rapportering – tiltak 

 Normaltilstand etablert   
 

 

 

Foto: Sel kommune 
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PLAN FOR INFORMASJON OG KRISEKOMMUNIKASJON  
 

MÅL OG OVERORDNEDE  PRINSIPP 
Målsettingen er å sikre at informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med en 

krisesituasjon utøves profesjonelt og effektivt i forhold til befolkningen, media, egne ansatte 

og samarbeidspartnere og derved bidra til å begrense krisens skadevirkninger og unngå en 

informasjonskrise.  

 

 Kommunikasjon til og fra kriseledelsen skal i størst mulig grad skje skriftlig ved bruk av 

krisestøtteprogrammet CIM.  

 Muntlig kommunikasjon med publikum og media skjer i størst mulig grad via 

kommunens sentralbord og fellestjenesten 

 Offisiell informasjon fra Sel kommune skal ha en helhetlig og tillitsskapende profil. 

 Informasjon skal være troverdig, konkret, presis, ajour og målrettet. 

 Det skal alltid klart fremgå hva som er fakta og hva som er vurderinger, antakelser, 

usikre opplysninger o.l. Spekulasjoner skal ikke formidles. 

 Informasjon skal ikke holdes tilbake uten saklig grunn. Slik grunn kan f.eks. være 

personvern. 

 

ANSVAR OG MYNDIGHET 
Enhver ansatt i Sel kommune skal, når vedkommende får kjennskap til en krise, gjennomføre 

nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Personer i akutt fare skal varsles umiddelbart. 

Den enkelte ansatte har ansvar for å informere via ordinær tjenestevei, men må kvalitetssikre 

at meldingen har nådd frem. Dersom varselet ikke kan skje tjenestevei, skal det gis direkte til 

en av medlemmene i den kommunale kriseledelsen. 

 

Representanten fra kriseledelsen som mottar varselet vurderer om kriseledelse skal etableres 

og planen for informasjon og krisekommunikasjon iverksettes.  Samme person har ansvar for 

at ordfører blir varslet. Ordfører avgjør om beredskapsråd, formannskap og kommunestyre 

skal varsles. 

 

Informasjon er et lederansvar. Kommunen ved kriseledelsen har så raskt som mulig - i samråd 

med politiet – ansvar for å gi egne ansatte, allmennheten, media og samarbeidspartnere 

informasjon ved kriser. Informasjonsansvarlig har ansvar for å etablere en informasjonsstab 

og en publikumstjeneste. Staben eskaleres etter behov med tilgjengelig kommunalt personell.  

 

Alle ansatte har ansvar for å videreformidle relevant og viktig muntlig informasjon skriftlig til 

kriseledelsen umiddelbart, om mulig via CIM 

 

Sel kommune skal verken informere eller kommunisere om forhold som ligger utenfor 

kommunens ansvarsområde. I slike tilfeller skal det henvises til riktig ekstern instans. 

Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for 

straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningen. Dersom i 

tvil, kontakt LRS.  

  



 

 Beredskapsplanverk Sel kommune –godkjent i kommunestyre (sett inn dato)                                                Side 19 

VARSLING 
Varslingsmetode tilpasses situasjonen, og gjennomført varsling dokumenteres. Er det tvil 

knyttet til om noen skal varsles, så skal de varsles. Kriseledelsen skal – ved behov - rådføre 

seg med tjenesteledere og ev. andre ansatte ved vurdering av hvem som bør varsles.. 

 

INFORMASJONSSTAB – ETABLERING OG OPPGAVER  

Ved etablering av informasjonsstab utpekes følgende: 

 Informasjonsansvarlig med NK 

 GIS ansvarlig 

 IKT ansvarlig 

 

Sentralbord etableres ved servicetorget under krisesituasjoner i kommunens publikumsmottak 

på rådhuset. Virksomhetsleder avgjør hvorvidt det må etableres flere sentralbord.  

 

Kriseweb etableres, lokaler skiltes og aktuelle informasjonskanaler avklares.  

 

Løpende oppgaver under kriser:  

 Loggføring i CIM 

 Sørge for fortløpende informasjon og kommunikasjon til og fra kriseledelsen 

 Håndtering av alle henvendelser som kommer på telefon, elektronisk og via personlig 

oppmøte 

 Ajourholde krise-web og oppdatere kommunens hjemmeside  

 Sørge for informasjon til befolkning etter avtale med kriseledelsen 

 Bidra til at ev. pårørende, evakuerte og andre spesielle grupper får sitt 

informasjonsbehov godt ivaretatt 

 Overvåke medier generelt og sosiale medier spesielt 

 Tilrettelegge for kontakt med media, sørge for teknisk og praktisk tilrettelegging av og 

bidra ved pressekonferanser og andre informasjonsmøter ved behov 

 Bistå kriseledelsen i utarbeidelsen av situasjonsrapporter, pressemeldinger ol 

 Bidra til å unngå informasjonskriser og beholde tillit og troverdighet overfor publikum 
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BRUK AV KOMMUNIKASJONSKANALER  
CIM, Microsoft Outlook, mobiltelefon og nødnett brukes til intern kommunikasjon.  

 

Internett og intranett 

Internett og intranett oppdateres fortløpende selv om det ikke er ny informasjon. Det legges ut 

beskjed om at ytterligere informasjon vil bli gitt så snart det skjer noe nytt eller kommunen 

vet mer om situasjonen. Dato og klokkeslett oppdateres. Det opprettes en ekstraside 

(kriseweb)som kun omhandler krisesituasjonen. 

Nettdialog 

En henvisning til dette tilbudet legges på kommunens telefonsvarer. Ved behov for å spare tid 

og ressurser, legges tidligere spurte spørsmål med svar ut fortløpende.  

Sosiale medier 

Sosiale medier brukes når det er hensiktsmessig.  

SMS  

Forhåndsdefinerte telefonlister/varsling 24 brukes for å sende ut sms-meldinger ved behov for 

å nå mange raskt. 

E-post 

Forhåndsdefinerte e-postlister brukes til å sende informasjon for å informere mange samtidig. 

dersom det ikke er opprettet en svartjeneste som følger opp tilbakemeldinger og spørsmål 

etter at informasjon er sendt på e-post, må det informeres om dette.  

Radiosending 

Etter «Avtale om samarbeid om lokalradiostasjonens virksomhet under kriser og katastrofer», 

kan politimester eller fylkesmann beslutte at det i krisesituasjoner skal gis informasjon via 

radio for å redde menneskeliv og/eller forhindre skader med vidtrekkende alvorlige 

konsekvenser for samfunnet. 

Informasjonstavle 

Det settes opp en fysisk informasjonstavle ved resepsjonen på rådhuset.  

Informasjonstelefon 

Avhengig av krisens størrelse vurderer KKL om det skal opprettes en egen 

informasjonstelefon. 

Informasjonsskriv 

Ved behov brukes informasjonsskriv for formidling av viktig informasjon til befolkningen. Et 

dokument med svar på sannsynlige spørsmål kan også distribueres til publikum og presse.  

Avis 

Lokale aviser kan benyttes under langvarige aksjoner.   

Kontakt med media 

Kontakt med media gjennomføres ved behov etter «Dreiebok media». 

Pressekonferanse 

KKL vurderer når det skal innkalles til pressekonferanse. Det henvises til kapittel 8.5. 

Pressemelding 

Pressemeldinger er aktuelle hvis kommunen ønsker å kommunisere det samme budskapet 

samtidig til mer enn ett nyhetsmedium, og det er mulighet for mediedekning.  

Allmøte 

KKL vurderer behov for interne og eksterne allmøter.  
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GJENNOMFØRING AV PRESSEKONFERANSE 

Ordfører bestemmer om det skal holdes pressekonferanse og leder denne. 

 

Følgende ivaretas ved gjennomføring av pressekonferanse: 

 Pressemelding sendes ut 

 Tidspunkt og sted klareres 

 Oversikt over media klargjøres 

 Fremmøtte journalister tas i mot og registreres 

 Møteleder utpekes 

 Referent utpekes 

 Ansvarsfordeling i forhold til innledende orientering klareres 

 Ansvarsfordeling i forhold til å svare på spørsmål klareres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sel kommune 
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DREIEBOK MEDIA 

Hendelse inkludert dato og klokkeslett: 

 

Ansvarlig for dreieboken /navn:  

 

Media:   

Kontaktperson /navn:  

Tlf.:    

TIDSPUNKT FOKUSOMRÅDE VEIBESKRIVELSE 

kl.  Fokusområde 

 

 

Kontaktperson:  

Tlf.:  

”Oppmøtested”  

kl.  Fokusområde 

 

 

Kontaktperson:  

Tlf.: 

 

 

kl.  Fokusområde 

 

 

Kontaktperson:  

Tlf.: 

 

kl.  Fokusområde 

 

 

Kontaktperson:  

Tlf.:  

 

Kl Fokusområde 

 

 

Kontaktperson:  

Tlf.:  

 

 

Merknader: 
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GENERELLE RÅD: KONTAKT MED MEDIA 
Bruk media som en medspillere slik at de kan gi god informasjon til befolkningen. 

 

Media forventer 

 Klar ansvarsfordeling 

 Pålitelig informasjon: hvem, hva, hvor, når, hvorfor 

 Personer å forholde seg til 

 Profesjonalitet 

 

Tema som media ofte ønsker svar på 

 Hendelsesforløpet og omfanget av menneskelige og materielle skader 

 Årsak og skyld 

 Sikkerhet og konsekvenser for folk flest og for kommunen 

 

Første intervju i en akuttsituasjon begrenses til 

 Hva hendelsen består av (hvis dette er klarlagt) 

 Hvor hendelsen har foregått 

 Hvem som har kommando over aksjonen 

 Hvem som kan gi utfyllende kommentarer 

 

Generelle råd i møte med pressen 

 Bruk «Dreiebok for media». 

 Før logg over alle journalister (navn og tlf.nr.) som tar kontakt eller deltar på 

pressekonferanse.  

 Bidra til å tilrettelegge arbeidsforholdene for media – vær høflig, rolig og troverdig. 

 Unngå å si ”ingen kommentar”, gjenta heller det som er sagt hvis det ikke er noe nytt. 

 Informer pressen hvis kriseledelse er etablert og hva de har gjort så langt.  

 Innkall til pressekonferanse kun når det har skjedd noe nytt og viktig.  

 Vær proaktiv overfor pressen, sett agenda, vær først ute med informasjon for å unngå 

ryktespredning og feilinformering.  

 Spør om journalisten har intervjuet andre i virksomheten. 

 Er du usikker på et svar, be om å få ringe tilbake. 

 Be om å få spørsmålene skriftlig hvis det gjelder en vanskelig sak. 

 Etterspør tidsfrister journalisten har og følg opp i forhold til frister. 

 Gi korrekt informasjon og vær tydelig på hva du har kompetanse på. 

 Vis journalisten til rette vedkommende hvis saken ikke gjelder ditt ansvarsområde. 

 Gjør avtale om gjennomlesing/godkjenning av artikkelen ved direkte sitat. 

 Følg opp hva media skriver om krisen og om kommunen - eventuelle feil i media kan få 

større konsekvenser i en krise enn det vanligvis ville gjort.  

 

Råd ved intervju på radio eller TV 

 Etterspør spørsmålene på forhånd. 

 Spør om det mulig med et nytt opptak hvis du ikke er tilfreds. 

 Finn et egnet sted. 

 Vær kort og konsis i svarene - unngå bruk fremmedord, mye tall og faguttrykk. 

 Se på intervjueren – ikke inn i kamera - og hold blikket. 
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GENERELLE RÅD: INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON VED 

KRISER 

Spørsmål som er sentrale ved avklaring av informasjonsbehov 

 Hva slags krise er dette?  

 Hvem er rammet og hvilke konsekvenser får krisen for dem? 

 Hvilke konsekvenser får krisen for kommune og de ansatte? 

 Hvilke andre konsekvenser har krisen nå og i fremtiden? 

 Hva skjer i den akutte fasen og hvilket tidspress har vi? 

 Hva er verst tenkelige senario? 

 Hvem skal håndtere krisen? 

 Hvordan kan ytterligere skade begrenses? 

 Hva vil pressen/publikum ha behov for av informasjon? 

 Hvilke tekniske hjelpemidler trenger vi? 

 Hvem andre bør vi kontakte/ samarbeide med for å håndtere krisen? 

 

Generelle prinsipper for informasjon i krisesituasjoner 

 All informasjon skal være korrekt og sannferdig og uten spekulasjoner. 

 Vær bevisst at det første som sies, legges spesielt godt merke til. 

 Beskriv de tiltakene som er iverksatt for å løse problemet. 

 Forklar hva som er gjort for at dette ikke skal skje igjen.  

 Redegjør for hvordan man har tenkt å holde publikum orientert om utviklingen. 

 Når det er praktisk mulig, gi informasjonen til faste og forhåndsvarslede tidspunkter. 

 Påpek alvor uten å skremme. 

 Vis ansvar uten å ta skyld. 

 Avgrens uten å bagatellisere. 

 Vis alltid medfølelse med de som rammes. 

 Ved feil, innrøm feilen og be om unnskyldning når det er aktuelt. 

 

Prinsipper for kommunikasjon med de ansatte i kommunen 

 Kommuniser ærlig og åpent med de ansatte under en krise.  

 Unngå – i den grad det er mulig – at de ansatte får vite om krisen gjennom media. 

Dersom det ikke er mulig, innkall til felles informasjonsmøte så raskt som råd.  

 Bruk flere kanaler for å nå de ansatte slik at de er godt informert (Allmøter, 

avdelingsmøter, individuelle møter, E-post, intranett, beskjeder på oppslagstavler, 

flygeblader, telefonkontakt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilde: Sel kommune 
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PLAN FOR EVAKUERING OG PÅRØRENDESENTER (EPS) 
 

MÅL 
Målet er å redusere skadevirkninger ved kriser og sørge for trygge tilholdssteder for berørte. 

 

ANSVAR OG MYNDIGHET 

Det er normalt politiet som tar beslutning om og har ansvaret for evakuering i krisesituasjoner. 

KKL og brannsjef har myndighet til å etablere EPS.  

Leder EPS: Kommunalsjef helse og omsorg / Nestleder EPS: Leder for tildelingskontoret 

Leder EPS har ansvar for å etablere støtteapparat EPS. Det henvises til «Ressursoversikter» for 

aktuelt personell. Personell trekkes inn avhengig av situasjon.  

 

OPPGAVER  

Følgende oppgaver skal ivaretas: 

 Etablere en base for de som er ansvarlig for EPS (plassering er avhengig av situasjon og 
skadestedsorganisering) 

 Etablere mottak med registrering av ankomne - skjema for funnet/saknet brukes 

 Varsle psykososialt kriseteam og trekke inn annet helsepersonell/andre ved behov 

 Sørge for samband/kontakt mellom kriseledelse, base og mottak 

 Informere politiet om evakueringsområde, beboere m.m. 

 Skjerme for nysgjerrige og media gjennom adgangskontroll 

 Sammen med LRS, skaffe til veie nødvendig transportkapasitet 

 Sørge for innkvartering, forpleining og forsyning (også av innsatspersonell) 

 Etablere gode rutiner for informasjon 

 Bistå politiet med ev. vakthold 

 Sørge for rullering av innsatspersonell 

 

INNKVARTERING 
Norlandia Otta hotell skal – om mulig - brukes som EPS. Avtale er inngått med hotellet. 

Behovet for innkvartering er situasjonsbetinget. Det er en rekke lokaler som kan brukes som 

EPS dersom Otta hotell ikke er aktuell. Det henvises til «Ressursoversikter». 

I alle deler av kommunen er det mindre forsamlingslokaler med kjøkkenfunksjon som kan 

nyttes i en første fase. Det er 3 forsamlingslokaler i Heidal, 1 på Sjoa, 1 i Bredebygden, 2-3 på 

Otta og 1 på Sel. Sel kommune har god hotellkapasitet, særlig på Høvringen og Mysuseter.  

 

FORPLEINING 

 Det er inngått samarbeidsavtale med Sanitetskvinnenes omsorgsberedskap i Sel kommune om 

forpleining av hjelpemannskap og evakuerte. Det henvises til «Ressursoversikter». 

 

TRANSPORT 
Kommunen disponerer ikke egne transportmidler som egner seg for transport av mange 

personer fra et skadested. Otta Røde Kors hjelpekorps disponerer egen ambulanse som kan 

nyttes, det er videre pasientbusser (minibusser) på Sel sjukeheim og Selsro bo- og 

servicesenter.  Det henvises til «Ressursoversikter» for oversikt over transportmidler. 
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SKJEMA FOR FUNNET/SAKNET. EVAKUERINGSSENTER/PÅRØRENDESENTER 

GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 
 

Hendelse:                  Side: 

Registreringssted:                                                 US=uskadet   LS= Lettere 

skadet 

 

Nr. Navn Fnr. M K US LS Nasjonalitet/bosted/tlf. Pårørende/tlf./varslet Endret status-

fritekst 
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PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP  
 

Det henvises til kvalitetssystemet når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalyser – inkludert 

analyser for helse-, omsorgs- og sosialtjenestene. Enkelte ROS analyser er også beskrevet i 

Internkontrollsystemet for NGLMS legevakttjenesten og jordmorvakten. 

 

MÅLSETTING 
Ved kriser og katastrofer beskrevet i ROS-analysene, er helse- og omsorgstjenestene, i tillegg 

til de sosiale tjenestene, i stand til å ivareta sine oppgaver. 
 

OVERSIKT OVER HELSE-, OMSORGS- OG SOSIALTJENESTER I 

KOMMUNEN 

VIRKSOMHET ADRESSE  

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter 

(legekontor*, legevakt*,  jordmorvakt, 

sengeavdeling*, dialysestasjon, røntgenstasjon) 

Selsvegen 20, 2670 OTTA 

Rehabiliteringstjenesten Botten Hansens gt 9, 2670 Otta 

Helsestasjonen i Sel Selsvegen 2, 2670 Otta 

Sel sjukeheim* Gudbrandsdalsvegen 765, 2670 Otta 

Heidalstun bo-og aktivitetssenter* Bruvegen 11, 2676 Heidal 

Selsro bo- og aktivitetssenter* Iver Taugsgate 2, 2670 Otta 

Elvebakkken* (Boliger heldøgnsomsorg) Skansen, 2670 Otta 

Selsrogata* (Boliger heldøgnsomsorg) Iver Taugsgate 3, 2670 Otta 

Loftsgård* (Boliger heldøgnsomsorg) 2670 Otta 

Selsverket, avlastningsbolig* 2670 Otta 

Barnevernsinstitusjon i Sel, avd. Gamlevegen* Gamlevegen 2, 2670 Otta 

Barnevernsinstitusjon i Sel, avd. Dahleflata* Dahleflata 37, 2670 Otta 

Hjerterom (Aktivitetssenter psykisk helse) 2670 Otta 

Sel og Vågå barnevernsteneste Botten Hansens gt 9, 2670 Otta 

NAV Ola Dahlsgate 3B, 2670 Otta 

*Evakuering for sikring av drift er beskrevet i denne planen eller som vedlegg til planen. 

Evakuering av de øvrige virksomheter beskrives i den enkeltes virksomhetsplan.  

 

Kart over beliggenhet: Skal utarbeides i 2015 
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OMSTILLING AV DRIFT VED STØRRE ULYKKER  
Ved større ulykker har kommuneoverlegen ansvar for å vurdere drift og - ved behov - ta 

beslutning om omstilling av drift i virksomheter som utfører helse- og omsorgstjenester. 

Legekontoret har egen prosedyre for omlegging av drift. Dialyse- og rehabiliteringsavdelingen 

brukes som førstevalg hvis behov for ekstra lokaler. 

 

SAMARBEID MED HELSEFORETAK 
Det henvises det til tjenesteavtale 11, «Omforente beredskapsplaner og planer for den 

akuttmedisinske kjede».  

 

UTKALLING AV HELSEPERSONELL OG BEORDRING 

Oversikt ledere og helsepersonell 

Det henvises til organisasjonskart for Sel kommune, ansattelister (stab støtte personal) og 

«ressursoversikter» i denne planen.  

 

Kommunalsjef har ansvar for oppdatering av lister over helsepersonell og distribusjon av disse.  

Den enkelte virksomhetsleder sender oppdaterte lister til kommunalsjef i mai hvert år og ellers 

ved større endringer. Oppdaterte lister sendes beredskapssjef i kommunen, avdelingsleder 

legevakttjenesten og kommuneoverlege. Beredskapssjef har ansvar for oppdatering i CIM.  

 

Personell som tjenestegjør i virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven § 1-3 er 

beordringspliktige. I henhold til loven gis det ikke pålegg ved kriser eller katastrofer i fredstid 

til personer som alene har omsorgen for barn under 16 år eller for funksjonshemmede. I krig 

eller når krig truer, fritas de samme personer - så langt det er mulig - for pålegg som nevnt. 

Dersom pålegg likevel gis, er den som gir pålegget ansvarlig for å skaffe nødvendig 

omsorgsavlastning. 

 

Utkalling av helsepersonell i Sel 

Ved kriser og katastrofer der KKL med stab og støttefunksjoner etableres:  

 KKL ansvar for at helsepersonell blir utkalt.   

 

Ved kriser og katastrofer der det ikke er behov for å etablere KKL, men det er behov for ekstra 

helsepersonell: 

 Vaktlege dagtid eller legevaktslege NGLMS har ansvar for at personell blir utkalt. 

 Legevaktsvarslingen har det praktiske ansvar for utkallingen.  

 Vaktlege dagtid eller legevaktslege NGLMS sørger for at rådmann eller andre medlemmer 

i KKL blir orientert om situasjonen så raskt som mulig. 

 

http://www.sel.kommune.no/administrasjon.149262.no.html
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Utkalling av helsepersonell fra andre i kommuner i Nord-Gudbrandsdal 

Det er inngått en samarbeidsavtale for utkalling av helsepersonell (inkludert psykososiale 

kriseteam) på tvers av kommunegrenser i Nord-Gudbrandsdal.  

 

Samarbeidsavtale mellom Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk 

Bruk av helseressurser ved kriser, katastrofer og ulykker 
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SIKRING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL 

HJEMMEBOENDE MOTTAKERE 

 KKL har ansvar for å orientere aktuelle virksomhetsledere (ledelse for hjemmebasert 

omsorg, psykisk helse) om kritiske og avstengte områder i kommunen.  

 Virksomhetslederne har ansvar for å gi tilbakemelding til kriseledelse over brukere i 

områdene. 

 Kriseledelsen og virksomhetsledere har sammen ansvar for å vurdere og – om mulig - 

iverksette de tiltak som kreves for å sikre brukerne nødvendig pleie- og omsorgstilbud 

under krisen.  

 Vurdering av sikkerheten til ansatte er sentral og skjer i samråd med politiet der det er 

aktuelt. 

 

SIKRING AV SOSIALE TJENESTER 
KKL har ansvar for å orientere leder av NAV om krisen og konsekvenser i forhold til behov for 

ekstraordinære tjenester for innbyggerne. Leder av NAV har ansvar for oppfølging.  

 

EVAKUERING AV KOMMUNALE HELSE- OG 
OMSORGSINSTITUSJONER, LEGEKONTOR, LEGEVAKT OG 
BOLIGER MED HELDØGNS PLEIE- OG OMSORGSTILBUD 

Beslutning om evakuering fattes ut fra situasjonens karakter og omfang, for eksempel: 

 Politiet ved ekstern trussel 

 Kommuneoverlegen ved smitteutbrudd eller ved behov for omdisponering av ressurser 

 Brannsjef ved brann 

 KKL ved langvarig bortfall av kritisk infrastruktur 

 Virksomheten etter risikovurdering av situasjonen 

 

Praktisk gjennomføring av evakuering  

 Evakuering av legekontor og legevakt, NGLMS: Det er først og fremst brann som er en 

mulig årsak til evakuering. Hvis mulig – uten fare for liv og helse - ta med hjertestarter 

og akuttbag. 

 Evakuering av sengeavdeling, NGLMS – beskrevet i denne planen 

 Evakuering av Sel sjukeheim – beskrevet i denne planen 

 Evakuering av Heidal bo- og aktivitetssenter: Det henvises til plan i virksomheten  

 Evakuering av Selsro bo- og aktivitetssenter: Det henvises til plan i virksomheten 

 Elvebakken, Loftsgård, Selsrogata, barnevernsinstitusjonene og avlastningsboligen: 

Dersom det ikke finnes andre muligheter på stedet, skjer evakuering direkte til Sel 

sjukeheim der pleiepersonell er til stede og kan ivareta de berørte i en overgangsfase. 

 Evakuering av enkeltboliger forutsettes ivaretatt av det ordinære tjenesteapparatet og 

listes ikke opp i denne planen.   

 

Oversikt støtteapparat ved evakuering: Det henvises til «Plan for evakuering og 

pårørendesenter (EPS)» 
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EVAKUERING AV SENGEAVDELING, NGLMS 

Avdeling, kapasitet/antall beboere og samlingsplass 

Samlingsplass: Parkeringsplass mellom DPS og NGLMS 

 

 

Evakueringssenter 

Sel sjukeheim er evakueringssenter og har mulighet for å ta i mot 16 ekstra pasienter ved 

bruk av dobbeltrom og arbeidsstue.    

 

Ansvar for evakuering 

Før redningsmannskapet kommer er følgende personell evakueringsansvarlig: 

 På dagtid mandag til fredag – avdelingsleder. Stedfortreder: utpekt ansvarlig sykepleier 

 Om natten – sykepleier på vakt 

 På kveld, i helger og på helligdager – utpekt ansvarlig sykepleier  

 

Ved brann: Evakueringsansvarlig har ansvar for å sikre at pasientene er på en branncelle til 

brannvesenet er på plass – se branntegning. Dersom det brenner på et rom, skal pasientene 

fra de nærliggende rom evakueres. Evakueringsansvarlig møter redningsmannskap og 

orienterer om evakueringsplan og status. Redningsmannskap overtar ansvaret for 

evakueringen. 

 

Varsling og utkalling av personell 

 Ved brann er det direkte varsling til 110. Mellom 08.00 og 20.00 er det tre minutters 

forsinkelse i direkte varsling. Evakueringsansvarlig sjekker årsak til alarm og deretter 

avstiller eller trykker inn manuell melder. 

 Evakueringsansvarlig tar kontakt med legevaktsvarsling som sørger for utkalling av 

personell ved behov – inkludert ansatte på huset  

 Legevaktsvarslingen varsler virksomhetsleder NGLMS og kommunalsjef 

 Kommunalsjef vurderer behov for og etablerer ev. kriseledelse (KKL) med stab- og 

støttefunksjoner 

 

Ved hendelser der KKL er etablert er de ansvarlig for varsling og utkalling av personell.  
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Oppmøte personell og parkering 

 Innsatspersonell skal møte ved samlingsplass. 

 Parkering skal skje på den store parkeringsplassen (over veien for NGLMS). 

 Evakueringsansvarlig har i samarbeid med innsatsleder ansvar for å vurdere behov for 

overføring av helsepersonell til evakuerings- og pårørendesenter (EPS). 

 

Varsling av pårørende 

 Hvis behov for å varsle pårørende, skal KKL etableres. KKL har ansvar for varsling av 

pårørende som har oppmøtested på EPS.  

 

Kommunikasjon / samband 

 Nødnettradio som står på vaktrommet, skal brukes av evakueringsansvarlig 

 Evakueringsansvarlig skal alltid ha med trådløs telefon 

 

Praktiske oppgaver  

Brannlaken eller vanlig laken brukes ved evakuering.  

 

Evakueringsansvarlig sørger for:  

 å stenge hovedkran O2 som dekker aktuell fløy.  

 at det er helsepersonell på samlingsplassen for å ivareta de som etter hvert blir 

evakuert. 

 å overlevere oversikt over pasienter, ev. pårørende/besøkende som overnatter og hvilke 

rom de er på til innsatsleder. 

 etter evakuering – å overbringe utfylte skjema (1) til EPS. 

 utpeke personell som kan bistå med informasjon (navn beboer og pårørende, pleie- og 

medisinske behov) til de som er ansvarlig for registrering ved ankomst EPS.  

 

Helsepersonell på samlingsplass sørger for: 

 Før transport – fylle ut navn, klokkeslett og – om mulig spesielt viktige behov - på egne 

registreringsark.  

 Ved avreise, føre inn hvor beboeren skal evakueres til. 

 Overlevere utfylte skjema (1) til evakueringsansvarlig 

 

Transport 

Som hovedregel skal alle beboere evakueres til Sel sjukeheim. Før transport fra NGLMS skal 

overlege NGLMS, ev. legevaktslege vurdere om noen beboere av helsemessige årsaker, bør 

fraktes direkte til sykehuset.  

 

Evakueringsansvarlig har ansvar for å melde behov for spesialtransport til 

skadestedsleder/innsatsleder.  

 

Skadestedsleder har ansvar for rekvirering av transportmidler med sjåfører og dirigering av 

transport / trafikk. Det er utarbeidet oversikt over aktuelle transportmidler med sjåfører i 

ressursoversikt i overordnet beredskapsplan. 
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Drift av pleie- og omsorgstjenester på EPS 

Innlosjering: Lege og ansvarlige pleiere vurderer videre transport av pasienter med spesielle 

medisinske eller pleiemessige behov. Pasienter plasseres optimalt i forhold til den enkeltes 

behov og tilgjengelige lokaliteter. 

 

Mat og drikke: Organiseres av kjøkkenpersonell på sykehjemmet.  

 

Medisiner: Skaffes om mulig fra NGLMS, ev. Apotek 1 etter eksisterende medisinlister og i 

samarbeid med sykehjemslegen 

 

Utstyr: Avdelingsleder fortar en vurdering av behov for utstyr og organiserer dette i 

samarbeid med vaktmester NGLMS/Sel kommune.   

 

Pasientjournal: Opplysninger fra pasientjournalen gjøres tilgjengelig i Profil. 

 

Vaktliste: Vaktliste skrives ut fra Shift Manager og tilpasses best mulig etter de nye behovene 

som vil oppstå. 

 

 

 

 

Kilde: Sel kommune 
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EVAKUERING AV SEL SJUKEHEIM 

Avdeling, kapasitet/antall beboere og samlingsplass 

Samlingsplass vil variere avhengig av situasjon. Primære samlingsplasser er listet opp.  

 

Ansvar for evakuering 

Før redningsmannskapet kommer er følgende personell evakueringsansvarlig: 

 På dagtid mandag til fredag - ledelse  

 Om natten – nattevakt 

 På kveld, i helger og på helligdager – ansvarlig sykepleier  

 

Evakueringsansvarlig sørger for at det er personell på den enkelte avdeling med praktisk 

ansvar for evakueringen.  

 

Evakueringsansvarlig møter redningsmannskap og orienterer om evakueringsplan og status. 

Redningsmannskap overtar ansvaret for evakueringen. 

 

Varsling og utkalling av personell 

 Ved brann er det direkte varsling til 110 

 Evakueringsansvarlig ringer 110 - legevaktsvarslingen hvis behov for rask utkalling av 

ekstra helsepersonell 

 Legevaktsvarslingen  sørger for utkalling av helsepersonell hvis behov 

 Legevaktsvarslingen  varsler virksomhetsleder sykehjem og kommunalsjef 

 Kommunalsjef etablerer kriseledelse (KKL) med stab- og støttefunksjoner 

 

Ved andre hendelser enn brann vil KKL være etablert og er da ansvarlig for varsling og 

utkalling av innsatspersonell.  

 

Oppmøte og parkering 

 Evakueringsansvarlig tar første beslutning om oppmøtested for innsatspersonell.  

 Dersom det ikke er fattet en beslutning om annet, skal innsatspersonell møte opp ved 

hovedinngangen på Sel sjukeheim. 

 Parkering skal skje på sørlige del av personalparkeringen, ev. parkeringsplass 

Bredebygden. 

 Evakueringsansvarlig har i samarbeid med skadestedsleder/innsatsleder ansvar for å 

vurdere behov for overføring av helsepersonell til evakuerings- og pårørendesenter. 
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Varsling av pårørende 

 KKL har ansvar for varsling av pårørende som har oppmøtested på EPS. 

 

Kommunikasjon / samband 

 Evakueringsansvarlig skal til enhver tid ha mobiltelefon eller trådløs telefon tilgjengelig. 

 

Praktiske oppgaver ved evakuering 

 Brannlaken brukes til alle sengeliggende. 

 Evakueringsansvarlig sørger for at det avsettes personell som blir på samlingsplassene 

for å ivareta de som er evakuert. 

 

Registrering av evakuerte  

Den som utpekes som ansvarlig for praktisk evakuering av den enkelte avdeling har følgende 

ansvar: 

 Krysse av for rom og antall beboere som evakueres på eget ark. 

 På samlingsplass – før transport – fylle ut navn, klokkeslett og – om mulig spesielt 

viktige behov - på arkene.  

 Ved avreise, føre inn hvor beboeren skal evakueres til. 

 Overlevere rapportskjemaene til evakueringsansvarlig. 

 

Evakueringsansvarlig har følgende ansvar:  

 Sørge for at rapportskjema overbringes til EPS. 

 Utpeke personell som kan bistå med informasjon (navn beboer og pårørende, pleie- og 

medisinske behov) til de som er ansvarlig for registrering ved ankomst EPS.  

 

Transport 

Som hovedregel skal alle beboere evakueres til EPS. Dersom det er mulig, er Norlandia hotell, 

Otta EPS. Før transport fra sykehjemmet skal det vurderes om noen beboere av helsemessige 

årsaker, bør fraktes direkte til NGLMS.  

 

Evakueringsansvarlig har ansvar for å melde behov for spesialtransport til skadestedsleder 

/innsatsleder. (Eks: antall som må fraktes på båre/seng, behov for oksygen og behov for 

følge)  Skadestedsleder har ansvar for rekvirering av transportmidler med sjåfører og 

dirigering av transport / trafikk. Det er utarbeidet oversikt over aktuelle transportmidler med 

sjåfører i ressursoversikt i overordnet beredskapsplan. 

 

Utstyr som skal prioriteres tatt med til EPS hvis sikkerhetsmessig 

forsvarlig 

I prioritert rekkefølge:  

 Medikamentdosetter og aktuelt utstyr 

 Medisinpermer 

 Ev. viktige medikamenter 

 Rullestoler 

 Oksygenkonsentrator  

 Senger 

 Bleier 

 Forflytningsutstyr/personheiser 
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Drift av pleie- og omsorgstjenester på EPS 

Innlosjering: Lege og ansvarlige pleiere vurderer videre transport av pasienter med spesielle 

medisinske eller pleiemessige behov. Pasienter plasseres optimalt i forhold til den enkeltes 

behov og tilgjengelige lokaliteter. 

 

Mat og drikke: Organiseres av hotellet med bistand fra kjøkkenpersonell på sykehjemmet.  

 

Medisiner: Skaffes fra Apotek 1 etter eksisterende medisinlister og i samarbeid med 

sykehjemslegen 

 

Pasientjournal: Opplysninger fra pasientjournalen skaffes gjennom Profil.  

 

Vaktliste: Vaktliste skrives ut fra Shift Manager og tilpasses best mulig etter de nye behovene 

som vil oppstå. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Vidar Heitkøtter/GD 272-11 
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PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, 

KATASTROFER OG ULYKKER 
 

MÅLSETTING 
Begrense omfanget og skadevirkningene av kriser, katastrofer og ulykker ved å  

 yte emosjonell førstehjelp 

 sørge for rett oppfølging på rett nivå og på rett sted 

 stimulere nettverket (familier, venner, kolleger, medelever og andre) til den/de som er 

rammet 

 

DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER 

Krise og katastrofe er definert innledningsvis i beredskapsplanverket. 

 

Psykososiale tiltak er aktuelle ved overnevnte kriser, men også ved kriser som rammer 

enkeltpersoner eller familier – heretter kalt person-/familiekriser.  

Person-/familiekriser defineres som dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser 

som kan true eller svekke viktige funksjoner og verdier hos enkeltpersoner, familier eller 

lokalsamfunn, samt svekke deres muligheter til å utføre viktige og sentrale oppgaver på 

individ- og familienivå, så vel som i et samfunnsperspektiv. 

 

Psykososiale tiltak: Målrettede tiltak som helse- og sosialtjenesten setter inn etter potensielt 

traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner eller grupper i å håndtere akutte, 

psykologiske stressreaksjoner. Hensikten er å forebygge framtidige helseproblemer. Tiltakene 

innebærer også konkret informasjon, råd og støtte med hensyn til ulike former for praktisk 

hjelp til rammede. 

 

SAMORDNING MED ANNET BEREDSKAPSPLANVERK 
Plan for psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker ivaretar krav i lovverk og 

nasjonale anbefalinger som ikke allerede er ivaretatt i beredskapsplanen i Sel kommune eller 

plan for helsemessig- og sosialberedskap i kommunen. Planen må sees i sammenheng med de 

to overnevnte beredskapsplaner og annet planverk forøvrig. 

 

Det henvises til kvalitetslosen når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalyser – inkludert 

analyser for helse-, omsorgs- og sosialtjenestene.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Therese Gjersøe Hole 1 



   

 Beredskapsplanverk Sel kommune –godkjent i kommunestyre (sett inn dato)                                                Side 38 

PSYKOSOSIALT STØTTEAPPARATET I KOMMUNEN - 
ANSVARSFORDELING 

En krise håndteres så nær som mulig der den oppstår, og med en organisasjonsstruktur som 

er så lik den ordinære som mulig. Prinsippet om «beste effektive behandlings- og 

omsorgsnivå» er helt sentralt i oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker. Ansatte i psykisk 

helsearbeid og legetjenesten inkludert legevakt har – ved behov - ansvar for oppfølging av 

berørte ved og etter alle kriser, katastrofer og ulykker.  

 

Samhandling mellom ulike aktører er en forutsetning for god oppfølging, og det opprettes 

tverrfaglig ansvarsgrupper ved behov – også ev. på tvers av kommunegrenser.  

 

Følgende virksomheter har et særskilt ansvar for oppfølging av person-/familiekriser som 

berører brukerne:  

 Barnehager og skoler  

 Helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten 

 Barnevernstjenesten 

 Arbeidsplassen 

 NAV 

 Institusjoner som sykehjem og boliger som yter heldøgns helse- og omsorgstjenester 

 

Det er etablert et psykososialt kriseteam i kommunen som skal bistå ved brå og uforutsette 

hendelser.  

 

Ansvarsfordeling ordinære helse- og omsorgstjenester og psykososialt kriseteam 

PSYKOSOSIALT 

KRISETEAM VARSLES 

ALLTID 

IVARETAS AV DE 

ORDINÆRE HELSE- OG 

OMSORGSTJENESTENE  

HELSE- OG OMSORGS-

TJENESTENE VURDERER 

ALLTID OM PSYKO-

SOSIALT KRISETEAM 

SKAL VARSLES 

Naturkatastrofer  Vurdering av suicidale  Plutselig spedbarnsdød  

Store ulykker inkludert 

transportulykker 

Alvorlige sykdommer/ 

diagnoser 

Alvorlige og uventede 

hendelser inkludert 

dødsfall, spesielt der barn 

og unge er involvert 

Storbranner Psykisk sykdom og 

rusmisbruk 

Selvmord  

Drap og massedrap Pårørende når familiære 

belastninger i for bindelse 

med sykdom eller rus er 

årsak til oppfølgingsbehovet 

Hendelser der de involverte 

har vært utsatt for 

traumatiserende sanse-

inntrykk eller opplevelse av 

å være truet på livet (f.eks. 

ulykker, gisseldrama)  

  Når noen er savnet 
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Foto: Morten Kielland 

ORGANISERING AV PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
Det psykososiale kriseteamet yter et kommunalt helsetilbud. Alle deltakerne i det psykososiale 

kriseteamet defineres som helsepersonell etter helsepersonelloven. En rekke definerte 

ressurspersoner samarbeider med det psykososiale kriseteamet, men defineres ikke som en 

del av det kommunale tilbudet. Det er valgt en leder for det psykososiale kriseteamet som er 

kontaktperson for teamet. Når leder ikke er tilgjengelig, kontaktes den neste på lista. Leder 

kaller inn til møter i kriseteamet.  

 

Det henvises til «Ressursoversikter» i 

beredskapsplanverket for oversikt over personer i 

psykososialt kriseteam og ressurspersoner. Leder 

av psykososialt kriseteam oppdaterer listene minst 

en gang i året (mai) og ellers ved behov. Listene 

sendes til beredskapssjef som sørger for 

oppdatering på CIM. Leder for psykososialt 

kriseteam sørger for at følgende for oppdaterte 

lister: KKL, legevaktsjef NGLMS, deltakere i 

kriseteamet og ressurspersoner. 

 

UTKALLING AV PSYKOSOSIALT KRISETEAM 

Utkalling i egen kommune 

I kriser og katastrofer der kriseledelse (KKL) etableres, har KKL ansvar for at psykososialt 

kriseteam blir utkalt.  Psykososialt kriseteam skal alltid varsles tidlig i forløpet av en krise.  

 

Dersom det ikke er behov for å etablere kriseledelse, vurderer den lege som er involvert i 

hendelsen eller lege i vaktfunksjon om det er aktuelt å kalle ut psykososialt kriseteam - 

primært i den kommunen der hendelsen har inntruffet. Andre aktører som mener det er 

aktuelt å kalle ut psykososialt kriseteam, drøfter dette med legen.  

 

Dersom deltakere i psykososialt kriseteam vurderer det som viktig å bistå forbindelse med en 

krise, tar de kontakt med KKL, ev. den legen som er involvert i hendelsen eller den legen som 

har vakt når KKL ikke er etablert.  

 

Kostnader ved utkalling av psykososialt kriseteam utover lønnskompensasjon / avspasering, 

må avklares med ledelse eller deltaker i KKL i forkant. 

 

Utkalling i annen kommune i Nord-Gudbrandsdal 

Utkalling av ressurser på tvers av kommunegrenser er beskrevet i egen samarbeidsavtale – 

det henvises til plan for helsemessig og sosialberedskap.  
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Foto: Therese Gjersøe Hole 

ANSVAR OG OPPGAVER PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
Alle deltakerne i psykososialt kriseteam skal ha kompetanse til å utføre hovedoppgavene 

beskrevet i dette kapittelet.  

 

Ved utkalling til kriser har alle deltakere i psykososialt kriseteam ansvar for å vurdere om de er 

i stand til å håndtere situasjonen utifra egne belastninger og situasjon på 

hendelsestidspunktet. 

 

Hovedoppgaver  

 Vurdere om det er behov for psykososialt kriseteam eller om det er tilstrekkelig med det 

ordinære tjenesteapparatet. 

 Ved behov, ta kontakt eksterne ressurspersoner for bistand. 

 Der KKL ikke er etablert, sørge for hensiktsmessig lokaler og servering til berørte 

grupper etter avklaring av dekning av kostnader. 

 Fungere som psykososialt støtteapparat ved etablering av evakuering og 

pårørendesenter (EPS). 

 Yte psykososial støtte og omsorg ved kriser, person/familiekriser, ulykker og katastrofer 

– det henvises til prosedyre.  

 Medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunnet får tilbud om forsvarlig 

psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet.  

 Samarbeide med det ordinære tjenesteapparatet. 

 Ved behov, dele ut aktuelle brosjyre til berørte, familie og nettverk.  

 Debriefe involvert personell inkludert psykososialt kriseteam. Hvis behov, vurdere 

bistand fra psykososialt kriseteam i annen kommune i Nord-Gudbrandsdal.  

 Føre journal og dokumentere tiltak – det henvises til egen prosedyre «Dokumentasjon» 

og skjema i denne planen. 

 Gi veiledning/rådgivning til personell som er eller kan bli berørt av kriser, katastrofer og 

ulykker. 
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Foto: Therese Gjersøe Hole 

UTSTYR FOR DELTAKERE I PSYKOSOSIALE KRISETEAM 
Sekker/kasser med følgende utstyr er tilgjengelig for alle som inngår i det psykososiale 

kriseteamet: 

 Oppdatert plan for psykososial oppfølging og prosedyresamling inkludert telefonliste 

 To vester 

 Notatark, penn og blyant 

 Binders 

 Skriveunderlag med klips 

 Lommelykt/hodelykt 

 Votter, lue og tynt regntøy 

 Innkvarteringsskjemaer 

 Loggføringsskjemaer 

 Skjemaer for føring av journalnotater   

 Egnet mappe for oppbevaring av dokumentasjon for hendelsen 

 Plakat: Mediafri sone  

 Brosjyre utarbeidet i Nord-Gudbrandsdal: «Når krisen rammer» 

 Brosjyre: «Til deg som har mistet noen i selvmord»  

 Enkelt førstehjelpsutstyr og engangshansker 

 

Sekkene/kassene er utplassert på Otta hotell, lager NGLMS og Heidalstunet bo- og 

servicesenter. 

Ansvar for utplassering og etterfylling: Leder i teamet 

 

SAMARBEID MED HELSEFORETAK 
Det henvises det til egne samarbeidsavtaler.  

 

ØVELSER 

Det henvises til overordnete planer for beredskapsøvelser i kommunen. I tillegg har leder for 

psykososialt kriseteam ansvar for å gjennomføre en enkel teoretisk øvelse (f.eks. et case) for 

psykososialt kriseteam og ressurspersoner  minst en gang annet hvert år. I forbindelse med 

den teoretiske øvelsen, tar leder en gjennomgang av plan for psykososial oppfølging ved kriser 

og prosedyresamling. 

 

 

 

 

 

http://www.levenorge.no/pdf/TilDegSomHarMistetNoenISelvmord.pdf
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GODE RÅD I MØTE MED BERØRTE 

 Bidra til trygghet, omsorg og samhørighet.  

 Demp aktivering ved å roe ned - gå sakte, snakk langsomt og med rolig stemme, bruk 

fysisk berøring om det er passende og naturlig, vær bevisst din non-verbale 

kommunikasjon. 

 Ha en lyttende holdning, tål at det blir stille.  

 Bidra til å skape orden og struktur - bruk korte setninger, vær tydelig, gi god 

informasjon og fakta opplysninger, vent med å prate om følelser. 

 Vis at du tåler sterke følelser. 

 Vær til stede med «hele deg», hold fokus på her og nå og de du skal hjelpe. 

 Skap mulighet for mestring - anerkjenn og bekreft. 

 Normaliser, men ikke bagatelliser, stimuler realistiske håp.  

 Be gjerne om lov – “Er det greit for deg at…” 

 Sett ord på normale reaksjoner på en unormal hendelse. Si samtidig at hvordan man 

reagerer varierer - det er også normalt at enkelte ikke opplever disse reaksjonene. 

 Sørg for sosial støtte - mobiliser nettverk (familie, venner, naboer,  arbeidskolleger). 

Tegn ev. nettverkskart for å få mest mulig informasjon om hvem som er berørt og 

hvordan, deres relasjoner, om det er noen de er bekymret for. 

 Oppretthold daglige rutiner – sørg for mat, drikke, varme. 

 

SPESIELLE RÅD I MØTE MED BARN 

 Kartlegg barn som er/kan være rammet eller påvirket – hvilke barn har sett eller vært 

involvert i det som har skjedd? 

 Tilpass informasjon og tiltak til barnas alder. 

 Gi riktig og praktisk informasjon om det som er skjedd – gjenta når barna blir mer 

mottakelig. 

 Vær åpen og la barna være deltakende sammen med de voksne. 

 Vurder om barna kan være sammen med noen som er mindre preget av hendelsen for 

å leke og få litt “friminutt” fra det som er trist innimellom. Barn går inn og ut av 

sorgen/det som er vanskelig, og det er sunt. 

 Vurder hvilken støtte og veiledning foreldrene trenger. 

 Vurder hvem som kan være nære støttepersoner for barna hvis foreldrene ikke klarer å 

ivareta deres behov. Vurder om det er behov for å melde fra til barnevernet. 

 Sjekk om familien ønsker eller trenger hjelp til å kontakte barnehage/skole for å 

informere om hendelsen. 
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SKILT: MEDIAFRI SONE 

 

 

 

 

MEDIAFRI 
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SKJEMA FOR FØRING AV JOURNALNOTATER  

Etter- /fornavn:  Side 

Fødselsnummer: Tlf. nr: 

Adresse: 

Fastlege (navn/kommune): 

Muntlig samtykke for at kopi av journalnotat sendes fastlege er gitt: Ja ☐   Nei ☐ 

Journalnotat ved:  Dato: 
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INNKVARTERINGSSKJEMA  

ETTER- OG FORNAVN FØDSELS-

DATO 

TLF. NR. I FAMILIE MED ANKOMMET 

(DATO/KL) 

ROM NR REIST 

(DATO/KL) 
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LOGGFØRINGSSKJEMA  

DATO / 
KL. 
SLETT 

HENDELSE HVEM TAR 
UTRYKNING/ 
OPPFØLGING 

BERØRTE PERSONER  OG 
PÅRØRENDE  (NAVN, FØDSEL-
DATO, STATUS, TLF. NR, EV. 
FASTLEGE) 

DATO OPP-
FØLGING 

OPPDRAG / TILTAK DATO AV-
SLUTNING 
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RESSURSOVERSIKTER 
 

BEREDSKAPSRÅD 

VIRKSOMHET/ 

STILLING 

ADRESSE TELEFON 

PRIVAT 

TELEFON 

ARBEID 

MOBIL 

 

Sel kommune: Ordfører 

Dag Erik Pryhn 

Loftgårdsvn. 5, Otta 61231945 61700710 91338870 

Sel kommune: Varaordfører 

Anita Sletten Nuvstad 

Mogjeilen 10, 2672 Sel 61233396 61236670 90947230 

Sel kommune: Rådmann 

Kaija Eide Drønen  

Hesthagen 23, 2640 

Vinstra 

 95919271 95919271 

Sel kommune: Brannsjef 

Tom Are Nilstad 

Svelstad 11, 2670 Otta   99110460 

Sel kommune: Kommune-

overlege Therese Renaa 

Kolbottvegen 28, 2682 

Lalm 

  96227744 

Mattilsynet  Johan Nygårdsgate 

17B, 2670 Otta 

 61234600 

0640 

 

Sivilforsvarets FIG-gruppe 

Sel 

 6123214  90699129 

Forsvaret Nord-Gudbrandsdal 

HV-område, P.b. 28, 

2659 Dombås 

 61217500 91861137 

Otta Røde Kors Hjelpekorps Skansen 8b,  

P.b. 92, 2670 Otta 

 61231234 91130113 

Politi/lensmann Ola Dahlsgt. 3B, Otta  61235500 / 

02800 

 

E-verket (Eidefoss a/s) 

 

2680 Vågå  61238200  

Sanitetsforeningens 

omsorgsberedskap: 

Jorunn Granli 

Sjoa, 2670 Otta   41687077 

Bedrifter med industrivern 

Nortura, avd. Otta v/ 

fabrikksjef Odd Erik Sveen 

Sætavegen, Vågå  61233835 48028389 

Minera AS, Otta:  

Arnstein Sæteren 

  72400462  91715430 

Nordan, Otta:  

Øyvind Solstad  

  51404000 90882879 

Otta Sag & Høvleri AS: Trond 

Karlstad 

   91129552 
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KOMMUNAL KRISELEDELSE (KKL) 

NAVN PRIVATADRESSE TELEFON 

PRIVAT 

TELEFON ARBEID / 

MOBIL 

Ordfører Dag Erik Pryhn Loftgårdsvn. 5, Otta  61700710 / 91338870 

Varaordfører Anita Sletten 

Nuvstad 

Mogjeilen 10 

2672 Sel 

61233396 61236670 / 

61236650 / 90947230 

Rådmann Kaija Eide 

Drønen 

Hesthagen 23, 2640 

Vinstra 

 95919271 

Kommunalsjef helse og 

omsorg Steinar 

Løsnesløkken 

Sjolivegen 751, 

2677 Heidal 

 91190115 

Plan og beredskapsjef  Ola 

Næprud 

Solhjemslia, 

2670 Otta 

61235138 61700767 / 91712073 

Kommunalsjef oppvekst 

og kultur Kristin Rønn 

Gårderløkken 

Brenngeilen 116, 

2640 Vinstra 

61237318 61700733/ 91723364 

Kommuneoverlege 

Therese Renaa 

Kolbottvegen 28, 

2682 Lalm 

 96227744 

Politi/lensmann Ola Dahlsgt. 3B, 

2670 Otta 

 61235500 / 02800 

Solveig Nymoen Rondanevegen 351, 

2670 Otta 

 61700712/ 41537293 

Elin Teigmoen Dalumsvegen 43, 

2642 Kvam 

 90737367 

Hilde Holtesmo Kvarvvegen 220, 

2647 Sør Fron 

 92095748 

Jan Nizialek 

(stedfortreder for 

kommuneoverlege) 

Olav Bismosgate 3, 

2670 Otta 

 95420552 

Torgeir Sæteren 2672 Sel  95861082 

Anne Grethe Furuheim Stokstadåsvegen 25, 

2680 Vågå 

 97140456 

Tom Are Nilstad Svelstad 11,  

2670 Otta 

 99110460 
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STAB OG STØTTEFUNKSJONER – NØKKELPERSONELL I SEL 

NAVN ADRESSE TELEFON 

Solveig Nymoen Rondanevegen 351,2670 Otta 415 37 293 

Anne Grethe Furuheim Stokstadåsvegen 25, 2680 Vågå 971 40 456 

Tom Are Nilstad Svelstad 11, 2670 Otta 991 10 460 

Odd Ivar Ulsanden Kongsvegen 30 A, 2670 Otta 911 41 307 

Jertrud Stallvik Steindalsvegen 27, 2670 Otta 469 56 999 

Camilla Ulvolden Ulvoldsvegen 7 B, 2670 Otta 976 02 709 

Line Branå Bergum, 2670 Otta 920 94 088 

Grethe Enlid Haugageilen 23, 2672 Sel 909 68 204 

Ove Løkken Iver Taugsgate 4, 2670 Otta 951 77 495 

Anna R. Evjen Brugeilen 8, 2670 Otta 922 00 500 

Terje Alnes Heidalsskogen 219, 2676 Heidal 957 67 570 

Bjørn Aabakken Ulvoldsvegen 30, 2672 Sel 977 38 314 

Torfinn Stenersen Ormbakkvegen 14, 2670 Otta 905 51 701 

Anders Teigen Ottadalsvegen 547, 2670 Otta 991 69 380 

Dag Sandbu Dahleflata 1, 2670 Otta 918 01 001 

Eva Martinsen Sinclairvegen 21, 2670 Otta 990 09 624 

Eva Nårstad Skotte, 2672 Sel 907 88 614 

Gøril Halvorsen Kjeldevegen 34, 2640 Vinstra 920 82 325 

Gro Anita Tullut Ola Dahlsgate 18, 2670 Otta 913 46 367 

Åse Hagen Dahlevegen 12 A, 2670 Otta 930 65 278 

Inger Lise Dokken Feforvegen 58, 2640 Vinstra 958 66 768 

Ann Iren Sagdalen Sagdalsvegen 297, 2672 Sel 908 233 44 

Mette Josten Dahlevegen 17, 2670 Otta 924 29 471 

Aud Byrbotten Øverbygdsvegen 2672 Nedre Heidal 951 74 369 

Bjørn Hanstad Dahlevegen 3, 2670 Otta 412 18 240 

Gro F Brendstuen Gardveien 320, 2642 Kvam 958 57 220 

Leif Hagen 
Dahlevegen 12 A, 2670 Otta 

415 37 290/ 

915 42 625 
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VIRKSOMHETSLEDERE I SEL KOMMUNE 

TJENESTEOMRÅDE NAVN MOBIL TLF. ARBEID 

Plan og beredskap Næprud, Ola 61700767 91712073 

Teknisk drift Bjørn Aabakken   99009712 

Komunal eiendom Hagen, Leif 61700769 41537290 

Stab personal og service Hilde Kristin 

Holtesmo 

 92095748 

Stab økonomi Elin Teigmoen  90937367 

NAV-Sel Olav Vatn 61417500 91398140 

Regionalt PPT-tjeneste Lusæter,Hilde Engvik 61700841 41537285 

NGLMS Reitan, Hilde 61700895 48234101 

Hjemmebaserte tjenester Bråtesveen, Anne M. 61236440 41506139 

Sel sjukeheim Synstnes, Svein 

Helge 

61238133 41568494 

Tjenester 

funksjonshemmede 

Rita Randen 61700835/ 

61700704 

41537282 

Familie og velferd Kristin Kalbakk 61700850 41537287 

Otta skole Krogsæter, Bente 61235542 41552767 

Otta U-skole Solheim, Leif 61700883 41924538 

Heidal skule Ole Erik 

Bjørnstadhaugen 

61210780 41368685 

Sel skule Sæteren Torgeir  95861082 

Heggelund og Sandbu 

barnehage 

Camilla Ulvolden 61235092/ 

61230405 

90211892/ 

97602709 

Heidal barnehage Sanden, Oddny 

Løkken 

61234005 95880389 

Ottbragden barnehage Aasgaard, Reidun 61230485 97605714 

Sel barnehage Irene Fossøy 61233153 90916798 

Selsverket barnehage Bjørklund, Hilde 61230554 95023527 

Otta læringssenter Ove Turtum 6170832 47608954 

Kultur Stallvik, Jertru 61700747 46956999 
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PSYKOSOSIALT KRISETEAM 

             FUNKSJON NAVN TELEFONER 

Helsesøster/spesialsykepleier Synnøve R. Harerusten, Leder 41537291/ 

95023517 

99582456 

Spesialsykepleier Hanna Bøe N.leder  90892106 

Kommunelege 2   Elvyra Podeniene 61700908 99227891 

Spesialsykepleier Synnøve Solstad 41537282 91520639 

Helsesøster/spesialspl. Anne E. Lien 93452350 97481138 

Helsesøster Mona Tarud 90784639 90784639 

Spesialsykepleier Gry Hege Hagberg  95167028 

Spesialsykepleier Berit Rosten Haugstulen 41206481 90606702 

Hjelpepleier  Anne Marie Nesset 91846475 91596864 

Sykepleier, LMS Monica Kleiven Bjøkne  92019786 

Speisialsykepleier Lars Ekre 99009650 61236238 

Sykepleier Vivian Moen 90890112 97162370 

Jordmor MariAnn Søberg 99577937 99577937 

Helsesøster/masterutd. Eli Skjåk Teigum 97481138 45429816 

Sykepleier Margrethe kleiven   48237220 

 

RESSURSPERSONER PSYKOSOSIALT KRISETEAM SEL 

FUNKSJON NAVN TELEFONER 

Lennsmann Erik Trønnes 61235500 92467777 92467777 

Prost Paul Skuland 61209052 90290322  

Prest  Kenneth Hansen  92893176  

Flyktningkonsulent Solveig Kristiansen 61700794 94834588 90169347 

Diakon Inngunn Liseter 61209055 97682694  
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LEGER I NORD-GUDBRANDSDAL 

NAVN TELEFON STILLING KOMMUNE 

Bacyte, Egle   Fastlege Dovre  

Brandt-Møller, Betina 96227744 Overlege NGLMS Sel -NGLMS 

Byre-Haakensen, Merete 95073223 Fastlege Lom  

Heier, Marte  99004051 Fastlege Sel 

Hole, Anton  91546327 
Kommuneoverlege/Smitte-

vernlege/Fastlege 
Lesja  

Kacapor, Ebubekir (perm)  96658731 Fastlege Vågå  

Kielland, Live Gran (perm)  97467308 Fastlege Skjåk 

Kjønnås, Steffen  99251511 Fastlege Skjåk  

Lorentzen, Hege 99507270 Koordinator i samfunnsmedisin Sel - NGLMS 

Moshagen, Gro Nørstebø 45038070 Kommunelege 1/ Fastlege Lom  

Nazaretian, Gurgen 95731396 
Kommuneoverlege/ 

Smittevernlege/Fastlege 
Dovre 

Nazaretian, Nadja 47675287 Fastlege Dovre 

Nizialek, Jan 47710315 Fastlege Sel 

Opdahl, Kirsten Vikan 99023958 Kommunelege/Fastlege Lom  

Podeniene, Elvyra 99227891 Fastlege Sel  

Renaa, Therese 90640095 
Kommuneoverlege/ 

Smittevernlege/Fastlege 
Sel  

Riksaaen, Marit 41497999 Fastlege Vågå  

Riksaasen, Gulleik 95056192 
Kommuneoverlege/ 

Smittevernlege/Fastlege 
Vågå 

Solheim, Odd R 91329850 
Kommuneoverlege/ 

Smittevernlege/Fastlege 
Skjåk  

Storvik, Bjørn Steinar 94983336 Fastlege Sel 

Stuedal, Kristine 90503399 Smittevernlege/Fastlege Lesja 

Sulheim, Astrid 90943234 Smittevernlege/Fastlege Lom  

Witt, Irene 99379308 Fastlege Vågå 
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SANITETSFORENINGENS OMSORGSBEREDSKAP 

 NAVN TLF. PRIVAT MOBIL: 

Jorunn Granli 

 

41687077 

Margot Bergum 61230229 95741424 

Randi Næprud 61230371 48183623 

Inger Løvli 61231007 98831899 

Anne Marie Espe 61233181 40290701 

Kari Mosebakken 61235772 90575246 

 

FLOMBEREDSKAP 

 STASJON TLF.  

Målestasjon Rosten tlf. 61233102 

Målestasjon Otta tlf. 61231270 

 

OTTA RØDE KORS HJELPEKORPS 

Alarmnr. 41741700 

NAVN FUNKSJON TELEFONER 

Svein Grindstuen korpsleder 61231596 61236551 91130113 

Per Ivar Josten op.leder 61230194 61236341 97730441 

Anne Kari Fjerdingren adm.leder 61234332 61236486 95023533 

Pål Myrhagen NK-operativ 61231367 90699477   

 

NØDSTRØMSAGGREGAT 

Leverandører AS Reservekraft: www.reservekraft.no 

Wee Trading AS: www.we.no 

Mongstad Elektro 5954 Mongstad: www.me.no 

Diesel Power AS Industrivn.1, 3430 Spikkestad: www.dieselpower.no 

AS Norfo, Industriveien 22, 2020 Skedsmokorset: www.norfo.no 

Transportable 

nødstrømsaggregat 

Sel kommune, Otta Renseanlegg 

Dieselaggregat 400 

volt 

Finn Bergheim, 2670 Otta 

Torbjørn Bråthen, 2680 Vågå 

Magne Bragelien, 2670 Otta 

Traktordrevne nødstrømsaggregat (landbruk) er ikke registrert 

.  

http://www.reservekraft.no/
http://www.we.no/
http://www.me.no/
http://www.dieselpower.no/
http://www.norfo.no/
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TRANSPORTMATERIELL FOR PERSONTRANSPORT 

SELSKAP E-POSTADRESSE TELEFON 

Taxi 

Otta Taxisentral mhavn@online.no 61230501 

Busselskap 

Ringebu Bilruter  dokk@ringebubilruter.no 61284740 

Opplandstrafikk post@opplandstrafikk.no 07177 

Jotunheimen Turbusser jotunheimenturbusser@yahoo.no     90788629 

Lesja Bilruter lesja.bilruter@lesjabil.no 

61245410 

Vakttelefon 48245400  

Haverstad Turbiler firmapost@haverstadturbiler.no 

61296147 

Vakttelefon 97660000 

Trønderbilene Post@tronderbilene.no 479 13 000 

 

MASKINENTREPRENØRER 

FIRMA TELEFON ADRESSE 

Egil Sverre Hølmo 971 56 644 Svelstad 5, 2670 Otta 

Magne Dag Bragelien 977 87 087 Kapellvegen 2, 2670 Otta 

John K Lien & Sønner AS 917 68 620 Skansen 12, 2670 Otta 

Stian Brenden maskinservice AS 958 16 727 Nordre Stasjonsvegen, 2660 Dombås 

Rosten Aut. entreprenør Olav Hans 913 44 280 Rostgrenda, 2672 Sel 

Kristian Gården & Sønner AS 917 40 203 Industrivegen 30, 2680 Vågå 

 

AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER  

STED KONTAKTPERSON TELEFON 

Rindvang Grendahus, Heidal Anita Steineide 

Linda Aaseng   

41277951 

99004592 

Heidalshallen Johan Tofte  95744721 

Øytun Grendahus, Nedre Heidal Jon Lillesæter   41223005 

Furulund Sjoa Steinar Moen   90790200 

Bredebygden grendahus Lars Næprud             90854675 

Kulturhuset, Otta Per Arne Bjørklund  90699092 

Sel samfunnshus Terje Uhlen,   61233211 / 97512911 

Norlandia, Otta Hotell, Otta  61210800  

e-post: service@ottahotell.no 

Andre overnattingssteder på Mysusæter, Høvringen må sjekkes nærmere dersom det er 

aktuelt, dette pga redusert drift/stengt i deler av året. 



  

 Beredskapsplanverk Sel kommune –godkjent i kommunestyre (sett inn dato)                                                Side 55 

DAGLIGVAREFORRETNINGER I SEL KOMMUNE 
Oversikten viser aktuelle kontaktpersoner for de ulike forretninger som kan kontaktes dersom 

det er behov for å rekvirere forsyninger utenom ordinær åpningstid. 

BUTIKK TELEFON KONTAKTPERSON TELEFON 

Coop Marked, Sel 61233180 Astrid Dahlum 90776009 

Coop Marked, Heidal 61234053 Anne Kari Skreden 98049511 

Nærbutikken Leirbu, Heidal  61235758 Anton Stebergløkken 97135400 

Kiwi, Heidal 61234114 Jon Kr. Garmo 99028238 

Nærbutikken, Sjoa 61236033 Knut Grani 97027900/41687077 

Kiwi, Otta 61230211 Linn Haug 90869230 

Coop Mega, Otta 61234430 Steinar Mæhlum 92081149 

Rimi, Otta 61231622 Willy Giverhaug 91720245 

Rema 1000, Otta 61235200 Cecilie Langø Hogrenning 94381395 

 

MEDIA 

MEDIA E-POST TELEFON 

NRK Hedmark og 

Oppland ho@nrk.no 61 28 72 00 

NRK Østnytt 

 

61 28 72 00 

Dølen post@dolen.no 61 29 24 80 

Dølen v/Tone Sanden tone@dolen.no 975 81 312 

GD - Vinstra 

 

61 22 10 00 

GD - Hovedkontor redaksjonen@gd.no 61 40 17 90 

GD v/Einar Almehagen einar.almehagen@gd.no 911 08 720 

Norddalen 

 

612 34 800 / 907 63 706/ 977 42 019 

Fjuken redaksjon@fjuken.no  61 21 38 60 

 

mailto:redaksjon@fjuken.no
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BEREDSKAPSADRESSER ANDRE KOMMUNER I REGIONEN 

KOMMUNE POSTMOTTAK@ / BEREDSKAP@ 

Lesja 

 61 24 41 00 postmottak@lesja.kommune.no 

61 24 41 04 beredskap@lesja.kommune.no 

Dovre 

 61 24 21 00 postmottak@dovre.kommune.no 

61 24 21 01 beredskap@dovre.kommune.no 

Skjåk 

 61 21 70 00 post@skjaak.kommune.no 

61 21 70 01 beredskap@skjaak.kommune.no 

Lom 

 61 21 73 00 lom.kommune@lom.kommune.no 

61 21 73 01 beredskap@lom.kommune.no 

Vågå 

 61 29 36 00 postmottak@vaga.kommune.no 

61 29 36 01 beredskap@vaga.kommune.no 

Sel 

 61 70 07 00 postmottak@sel.kommune.no 

61 70 07 01  beredskap@sel.kommune.no 

Nord-Fron 

 61 21 61 00 postmottak@nord-fron.kommune.no 

61 21 61 01 beredskap@nord-fron.kommune.no 

Sør-Fron 

 61 29 90 00 postmottak@sor-fron.kommune.no 

61 29 90 01 beredskap@sor-fron.kommune.no 

Ringebu 

 61 28 30 00 post@ringebu.kommune.no 

61 28 32 00 beredskap@ringebu.kommune.no 
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VIKTIGE TELEFONNUMMER  

Legevakt 116117 

Sel brannvesen, vakthavende befal  41409071 

Sykehuset Innlandet Lillehammer 06200 

Tolketjenesten - døgnåpen 62520750 

Tolk: Herotolk  02541 

Prestens vakttelefon 41481457 

Infeksjonsovervåkning 22042643 

Giftsentralen 22591300 

Statens Forurensingstilsyn 33034800 

Folkehelseinstituttets beredskapsvakt 22042643 (dagtid)  22042348 (kveldstid) 

NVE’s flomvarslingstjeneste og døgnåpne 

beredskapstlf      22959360 / 90992231 

Vakthavende hydrolog Glommen og Laagen 

Brukseierforening     95182022 

Vakttelefon Norges vassdrag og 

energidirektorat  22959360 

Rekvisisjon av sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe 

110-sentral Gjøvik på tlf. 61187297 

Innsatstelefon FIG Sel: 91380651 

Rekvirering av skogbrannhelikopter: Gjennom lokal 110-sentral   

Akutt forurensning: 110-sentral Lillehammer 

Varsling NRRL (Norsk radio relæ liga) avdeling Gudbrandsdalen 

Widar Solhøy: 932 90 936 

Torgeir Ekerbakke: 970 17 910 
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AKTUELLE NETTSTEDER 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap www.dsb.no 

Sivilforsvaret www.sivilforsvaret.no 

Norges vassdrags og energidirektorat www.nve.no 

Statens forurensingstilsyn  www.sft.no 

Arbeidstilsynet  www.arbeidstilsynet.no 

Produktinformasjonsbanken  www.pib.no 

Fylkesmannen i Oppland  www.fmop.no 

Statens vegvesen  www.vegvesen.no 

Jernbaneverket www.jernbaneverket.no 

Oppland fylkeskommune  www.oppland.org 

Meteorologisk institutt www.yr.no 

Glommen og Laagen Brukseierforening  www.glb.no 

Statens helsetilsyn    www.helsetilsynet.no 

Nasjonalt folkehelseinstitutt  http://www.fhi.no/ 

MSIS msis@fhi.no 

Sivilforsvarets FIG-gruppe Sel    www.sivilforsvaret.no/oppland-SFfig07 

Skogbrannprognose    http://met.no/norge 

tekstvarsel/skogbrannfare.html 

Flomvarsling www.nve.no/flomvarsling og se-norge.no  

 

 

 

 

 

http://www.dsb.no/
http://www.sivilforsvaret.no/
http://www.nve.no/
http://www.sft.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.pib.no/
http://www.vegvesen.no/
http://www.jernbaneverket.no/
http://www.oppland.org/
http://www.yr.no/
http://www.glb.no/
http://www.helsetilsynet.no/
http://www.fhi.no/
mailto:msis@fhi.no
http://www.sivilforsvaret.no/oppland-SFfig07
http://met.no/norge%20tekstvarsel/skogbrannfare.html
http://met.no/norge%20tekstvarsel/skogbrannfare.html
http://www.nve.no/flomvarsling%20og%20se-norge.no
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DIVERSE RESSURSER 

INSTANSER ELLER 

REDNINGSRESSURSTYPER 

KONTAKTPERSON ALARMTELEFON 

Brannvernmateriale Sel brannvesen 110 

Nabobrannvesen Lesja og Dovre brannvesen 

Vågå brannvesen 

Midt-Gudbrandsdal brannvesen 

110 

110 

110 

Teknisk drift ressurser Teknisk vakt 90156686 

Sivilforsvarsressurser FIG-Sel  -  www.sivilforsvaret.no/ 

oppland-SFfig07 

Leder  61231866/ 

61233214 

90063955 

Heimevernet/Forsvarets 

ressurser 

Nord-Gudbrandsdal HV-område 91861137/ 61217500 

61240002 (Major Børge 

Wilhelmsen) 

Politi/lensmannsressurser Sel lensmannskontor 61235500 /02800 

Dykkertjeneste Kontakt POLITI  

Lavinemateriell Kontakt POLITI vedr. hvem som 

er disponibel 

 

Sanitetsmateriell/apotekvarer Sivilforsvarets FIG-gruppe, Otta 

Otta RK Hjelpekorps 

Sel Sjukeheim 

Otta apotek 

 

Næringsmiddeltilsyn Mattilsynet distr. Nord-

Gudbrandsdal 

61234600/06040 

Anleggsmaskiner (*) Se beredskapsplan for teknisk 

drift 

 

Transportmateriell/båter Otta RK Hjelpekorps 

Sivilforsvarets FIG-gruppe Otta 

 

 

PRIVATE BARNEHAGER 

BARNEHAGE ADRESSE TELEFON 

Slottet barnehage Heidalsvegen 765, 2677 Nedre Heidal 94883575 

Smurfen barnehage Selsvegen 100, 2670 Otta 61230230 

Thoskogen barnehage Øvre Tho 564, 2670 Otta 97415626 / 61233070 

 

http://www.sivilforsvaret.no/

