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BEREDSKAPSPLAN FOR OMSORGSARBEID VED 

KATASTROFER/ULYKKER 
 

Vedtatt av kommunestyret i møte 16.12.1999, sak 130/99, med administrativ endring i punkt 

2 den 21. mars 2011.  

 

1. Den vakthavende betjent eller vakthavende lege som først får kontakt med ei alvorlig 

ulykke, varsler den andre om ulykka. Vakthavende betjent eller vakthavende lege 

varsler helse- og sosialsjefen. I helse- og sosialsjefens fravær varsles avdelingsleder 

for sosialetaten.  

2. Helse- og sosialsjefen eller hans stedfortreder innkaller følgende personer til møte 

samme dag (hvis ulykka skjer om natta innkalles til møte påfølgende dag): 

 Sokneprest Gunnar Masvie, telefon 976 76 101 

Stedfortreder: Sokneprest Bjørnar Øybekk, telefon 938 85 324 

 Ledende helsesøster Marte Wiig, telefon 470 97 165 

Stedfortreder: Fungerende helsesøster Linda Strømsmo, telefon 959 22 063 

 Kommuneoverlege Jørgen Pedersen, telefon 488 96 006 

Stedfortreder: Fastlege Ole Helge Knutsen, telefon 959 99 687 

 Psykiatrisk helsearbeider Dag Christian Johansen, telefon 414 06 185 

Stedfortreder: 

 NAV-leder Marit Myrvik, telefon 986 66 358 

Stedfortreder: NAV-ansatt Heidi Bonsaksen, telefon 984 96 128 

3. På møtet klarlegges omfanget av ulykka og behovet for omsorgsarbeid. Det etableres 

en stab som skal være ansvarlig for det videre arbeidet. Staben har myndighet til å 

innkalle det personell som trenges lokalt og/eller fra 2. og 3. linjetjenesten, for 

eksempel VOP og BUP. 

4. Etter behov opprettes det ei gruppe med ansvar for hjelpemannskapene og ei for de 

pårørende. Det oppnevnes en kontaktperson for hver familie i samråd med familien. 

Videre oppnevnes det en kontaktperson for pressen. Praktisk organisering av arbeidet 

må man ta stilling til fra gang til gang. Kontakt med redningsledelsen er spesielt viktig 

i startfasen. 

5. Det er viktig å ha gode lokaliteter til disposisjon, med kontor/samtalerom og et godt 

telefonanlegg som kan ta mange inn- og utgående samtaler. Det vil være naturlig å 

benytte kommunestyresalen og sosialkontorets lokaliteter. 

6. Hensikten med omsorgsarbeidet er å forebygge langtidsvirkningen av ulykker. Det er 

derfor nødvendig at beredskapsgruppa kommer sammen en tid etter ulykka for 

vurdering av hvordan det går med de berørte personene og hvordan hjelpearbeidet har 

fungert. 

7. Gruppa møtes regelmessig minst to ganger pr. år. Gruppa evaluerer omsorgsarbeidet 

som har skjedd i det aktuelle tidsrommet. Helse- og sosialsjefen innkaller til møtene.  


