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Denne prosjektoppgaven er et studiekrav i etterutdanningsstudiet beredskapsledelse(ING3106EVU) 
ved Høgskolen Stord/Haugesund. Oppgaven tar for seg beredskapsmessige utfordringer knyttet til 
begrepsterminologi og språk mellom ulike beredskapsaktører og i byråkratiet. Innleveringsoppgaven 
er gjennomført individuelt etter avtale med studieleder ved HSH. 
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1. Innledning 
Terminologi er betegnelsen på et forråd av ord, uttrykk og termer som er spesifikke for et bestemt 
fagområde. Terminologiens formål er å lette kommunikasjonen mellom personer som arbeider 
innenfor det samme fagfelt. Terminologi er også betegnelsen på lære om teori og metode knyttet til 
begreper, begrepsrelasjoner, definisjoner og termer, samt også arbeid med termer, definisjoner og 
terminologiske ordbøker. Et begrep er en mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i 
den virkelige verden. For at mennesker skal kunne snakke om denne forestillingen/begrepet, må det 
uttrykkes gjennom en term og en definisjon. 
 
Lik og enhetlig oppfatning av begreper og termer er grunnleggende for å kunne samhandle og 
samarbeide på en god måte mellom ulike beredskapsaktører. En felles terminologi på tvers av etater 
og andre samarbeidsaktører bidrar til at et budskap får den riktige tolkningen og forståelsen. En lik 
oppfatning og forståelse er helt klart en suksessfaktor for å lykkes i en beredskapshåndtering, men 
også viktig i det daglige arbeidet med beredskap. Denne prosjektoppgaven synliggjør 
problemstillingen rundt at termer og begreper ofte kan oppfattes ulikt innenfor beredskapsområdet, 
og at dette kan være utfordrende og i verste fall medføre konsekvenser. 
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2. Teori 
Uansett type hendelse, uansett hvem som ”eier” hendelsen, uansett på hvilket nivå hendelsen er, 
uansett hvor den er på landjorda og uansett når: det er de samme innsatsmannskapene som rykker 
ut i akuttfasen, som utgjør innsatsstyrkene og som skal samarbeide. De tre nødetatene; brannvesen, 
politiet og helse skal ved branner, ulykker og andre nød-hendelser samarbeide og samhandle. Disse 
etatene skal også ved noen hendelser samhandle med andre beredskapsaktører som for eksempel 
industriberedskap og frivilling organisasjoner. Det er primært politiet som har innsatsledelsen og er 
den formelle «eier» av en innsats og hendelse. Den norske redningstjenestens organisering og 
struktur er beskrevet i «Redningshåndbok for redningstjenesten» som er bygger på en kongelig. res. 
av 4. juli 1980. Det kom i tillegg i 2013 en instruks for redningstjenesten som erstattet 
organisasjonsplan for redningstjenesten. Politiets beredskapssystem (PBS) har også utgangspunkt i 
redningshåndboken og prinsippene for redningstjenesten. Både redningshåndboken og PBS beskriver 
nødetatene og samvirkeaktørenes oppgaver, ansvar og myndighet. Hver nødetat har i tillegg også 
sine egne lovverk med tilhørende forskrifter og veiledninger. Det er også laget temaveiledere og 
rapporter i regi av de ulike fagdirektoratene som brannvesenet, politiet og helse skal forholde seg til. 
Den terminologiske oppbygningen er rangert på følgende måte: Norsk lov, forskrifter til lov, 
offentlige veiledninger til forskrifter, andre offentlige veiledninger, andre veiledninger anbefalt av det 
offentlige - eks. Standard Norge, NBI-datablad og faglitteratur. 
  
Når de ulike beredskapsaktørene samarbeider og samhandler på tvers av hverandre er det viktig at 
styrende dokumenter og begrepsterminologi som den enkelte fagetat benytter er samordnet med 
øvrige beredskapsetater. Disse må også være i overensstemmelse med redningstjenestens prinsipper 
og termer. 

3. Problemstilling 
Språk og termer i forbindelse med beredskap utformes som oftest av departementer og 
fagdirektoratene. Det er derimot politi, helse, brannvesen og andre beredskapsaktører som 
tjenestegjør «ute i felten» som er sluttbrukerne. Det er disse etatene som i stor grad skal forholde til 
og benytte språket, og ikke minst tolke og forstå. 

Styrende dokumenter som er felles og etatsovergripende for nødetatene er ikke tilstrekkelig 
samordnet knyttet til terminolog og begreper. Man ser også at styrende dokumenter innenfor den 
enkelt nødetat er ufullstendig samordnet. Det finnes også ulike eksempler på at ett og samme 
dokument er inkonsekvent i bruken av begreper.  Den samme problematikken er også relevant for 
andre samvirke- og beredskapsaktører som er underlagt lover og forskrifter fra myndighetene. 

Nødetater og samvirkeaktører som skal samhandle har ikke tilstrekkelig enhetlig terminologi og 
begrepsbruk. Et språk som ikke kan forståes på en like måte er problematisk, da spesielt knyttet til 
operativt arbeid hvor man rett og slett ikke oppfatter det samme budskapet eller at man tolker det 
ulikt. Også i det daglige arbeidet med beredskap kan et lite enhetlig språk være utfordrende. Man ser 
i kommunikasjonen på tvers av etater og med sentrale myndigheter så oppstår ulike oppfatninger av 
begreper. Dette får konsekvenser av ulik art. Selv styrende dokumenter utsendt fra samme 
departement og/eller fagdirektorat har et språk som er inkonsekvent og lite samordnet innenfor 
beredskap. 

En konsekvens av et uklart språk innenfor beredskapsområdet medfører også utfordringer knyttet til 
tolkningen av organisering og struktur. Dette er svært uheldig, da det er svært viktig å vite sin plass i 
en beredskapsorganisasjon som angir hvilke oppgaver, ansvar og myndighet man har i etats- og 
tjenesteutøvelsen. 
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4. Vurdering, analyse og diskusjon 
Innenfor brannfaget og akutt forurensing har man terminologigrupper som har fokus på begreper 
innenfor sitt fagområde. Kollegiet for brannfarlig terminlogi(KBT) har som sitt primære formål å 
samle og systematisere aktuelle faguttrykk tilknyttet brannfaget og presentere disse på en oversiktlig 
og lettfattelig måte. KBT arbeider for et enhetlig fagspråk og ønsker å ta del i utviklingen av dette. 
Også innenfor akutt forurensing har man terminologigruppen TAF og det er opprettet en 
database(www.afterm.no) med begreper. Også Kystverket ser det som svært viktig at alle aktører 
med ansvar for håndtering av akutt forurensning samarbeider om oppbygging og vedlikehold av 
kompetanse innen relevante fagområder og i den forbindelse benytter en enhetlig terminologi.  

Felles for terminologigruppene er utfordringen knyttet til faguttrykk og deres definisjoner kan 
forekomme i svært mange forskjellige publikasjoner. Ulike definisjoner av samme begrep er derfor 
ikke uvanlig. Der KBT har vært nødt til å velge, har det valgt definisjonen fra referanser til følgende 
prioriterte rekkefølge: Lov, forskrift, veiledning til forskrift, standarder og private regelverk, og andre 
typer publikasjoner. I en del tilfeller inneholder innsamlede definisjoner brannfaglige feil, feil 
stavemåte eller uheldig språkføring. I slike tilfeller har KBT korrigert definisjonen, og latt 
henvisningen stå. En samling av ulike definisjoner for samme begrep kan inneholde mye av de 
samme faglige poengene, men er for hvert begrep ulikt formulert. I slike tilfeller har KBT laget sin 
egen definisjon med henvisning til KBT.  
 
Det finnes ulike eksempler på at det trengs begrepsavklaringer. Nedenfor er det fremstilt begreper 
som synliggjør og drøfter problematikken rundt terminologien innenfor PBS-ene og ulike 
beredskapstemaer. Det trekkes frem noen sentrale eksempler som viser oss begrepsbruken, termer 
og språket i seg selv. Eksemplene viser utfordringer knyttet til termer i operativt arbeid, men også i 
det daglig arbeidet med kommunikasjon med offentlige aktører og i byråkratiet. I noe av eksemplene 
er det også forslag til forbedringer og alternative løsninger. Oppgaven trekker frem og drøfter 
beredskapsterminologi og begreper innenfor: 

• Politiets beredskapssystem del I og II 
• Innsatsområdet 
• Soneinndeling i innsatsområdet 
• Industrivernberedskap 
• Nødmeldesentraler 
• Definisjoner i akuttmedisinsk kjede 

 

4.1 Politiets beredskapssystem (PBS) 

Politiet er en sentral aktør i samfunnets beredskap mot store ulykker, naturkatastrofer og 
terroranslag. Politiet skal derfor være forberedt på hendelser som kan kreve en større, velorganisert 
politiinnsats. Skal politiets beredskapsoppgaver og ansvaret for koordinert innsats ivaretas, er det 
avgjørende at politiet har en rolleforståelse og et øvingsmønster som ivaretar samvirke med andre 
nød- og beredskapsetater. Større hendelser utløser som regel henvendelser fra befolkningen og 
media. Det er gjennom mediene de fleste får et inntrykk av politiets innsats. Derfor er det viktig at 
kommunikasjonsutfordringene får nødvendig oppmerksomhet i politiets oppgaveløsning. Politiets 
beredskapssystem (PBS) er fundamentet for en enhetlig og effektiv håndtering av så vel ordinære 
som ekstraordinære hendelser og kriser. Systemet skal blant annet bidra til en koordinert planlegging 
og innsats. Den viktigste forutsetningen for å lykkes i felles oppgaveløsning er at beredskapsaktørene 
har god kunnskap om hverandres roller og ansvar. Politiet må kjenne de andre aktørenes ansvar og 
oppgaver. De andre aktorene må på sin side kjenne politiets ansvar og oppgaver i denne 
sammenheng. Et viktig formål med PBS, foruten å gi retningslinjer for politiets beredskapsarbeid, er å 
beskrive de forskjellige beredskapsaktorenes rolle og ansvar. Nedenfor er eksemplifisert noen 
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utfordringer knyttet til PBS I og II og som
knyttet til og få en felles og enhetlig forståelse for «språket» som nyttes innenfor beredskap.
 

Eksempel 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 (PBS II)     

Forklaring: I figur 1 bruker PBS II
beskrivelse av hva som er innsatsledelse
det fremkommer heller ikke av PBS
fremstilles også som om politiet er øverste «ute leder» uansett type hendelse.
tydelig at aksjon er forskjellig definert
også videre at innsatsleder koordinerer og leder 
aksjon i følge PBS-en. 

 

Eksempel 2: 

 

  

 

 

 

Fig. 3 (PBS I)    

Forklaring: I figur 3 bruker PBS-en begrepet 
beredskapsetater. Sammenlignet med ELS
veiledningen. I figur 4 ser man at man bruker s
for det «nasjonale» nivået? Eks: 
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utfordringer knyttet til PBS I og II og som medfører at begreper og terminologi skaper utfordringer 
knyttet til og få en felles og enhetlig forståelse for «språket» som nyttes innenfor beredskap.

    Fig. 2 (PBS II) 

II begrepene skadested og innsatsområde i forbindelse med 
innsatsledelse. Det kan virke som at begrepsbruken er inkonsekvent, og 

av PBS-en hva som er forskjellen på skadested og innsatsområde
tiet er øverste «ute leder» uansett type hendelse. I figur 2 så 

definert mellom politiet og kystverket/brannvesenet.
også videre at innsatsleder koordinerer og leder operasjonen på taktisk nivå, noe som

   Fig. 4 (PBS I) 

en begrepet delledere som ikke er kjent begrep i øvrige nød
Sammenlignet med ELS-systemet så er dette nivået kalt sektorledere

at man bruker samme begreper på 2 nivåer, - finnes annen mulighet
: samfunnstaktisk og fagtaktisk? 

 

Prosjektoppgave 

eper og terminologi skaper utfordringer 
knyttet til og få en felles og enhetlig forståelse for «språket» som nyttes innenfor beredskap. 

i forbindelse med 
ken er inkonsekvent, og 

innsatsområde. Det 
I figur 2 så er det 

brannvesenet. Det beskrives 
, noe som også gjelder 

i øvrige nød- og 
sektorledere i ELS-

finnes annen mulighet 
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Eksempel 3 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 (PBS I)    

Forklaring: I figurene 5 og 6 ser man at ordet «Redning» blir benyttet innenfor ulike 
beredskapsnivåer både i den offentlige
industrivernet. Redningslederne 
Redningsledelsen er en del av det strategiske nivået til pol
eget industrivern vil ha sin egen 

4.1.1 Drøfting 
Politiet har en sentral rolle i å ivareta
av oppgaver det medfører, stilles det kr
samordning, så vel internt som med andre 
som fundamentet for en enhetlig og effektiv 
hendelser og kriser. PBS-ene gir retningslinjene for politiets beredskapsarbeid.
 
Eksemplene viser oss at PBS-ene
innenfor eget beredskapssystem. For eksempel brukes begrepet 
på taktisk nivå. Begrepene er heller ikke samordnet med blant annet ELS
industriberedskap og publikasjoner fra helse
 
Det fremkommer også at innsatsleder koordinerer og leder innsatsen i innsatsområdet, men dette er 
ikke avgrenset(til hvilke type hend
ELS-prinsippet ved akutt forurensing på inte
innsatsleder for innsatsen. Aksjonsledelsen vil derimot 
for øvrig gjort kjent i PBS I, men det er ikke definert
forhold til ulike hendelser/innsatstyper.
Det kan også være forvirrende at ELS
systemet ikke innehar operativt nivå, 
men har derimot et oppgavenivå i 
1- linjen. 
 
ELS-grunnprinsipp og ledelsesnivåer:  

Skissen viser at ELS-systemet ikke innehar

operative nivået. Dette avviker fra både 

politiets og forsvarets beredskapsorganisering 

og struktur. ELS er ment til håndtering av «en 

hendelse» og har et «task level» som kan 

defineres som et oppgavenivå(1-linje). 

 

delse (ING3106EVU): Studiekrav - Prosjektoppgave

    Fig. 6 (PBS I) 

ser man at ordet «Redning» blir benyttet innenfor ulike 
beredskapsnivåer både i den offentlige beredskapen, men ordet «Redning» er også benyttet i 

 er plassert i HRS og underlagt politimesteren i distrikt
er en del av det strategiske nivået til politimesteren. En § 9 storulyk

sin egen Redningsstab. 

ivareta samfunnets sikkerhet. Med det omfattende 
stilles det krav til kompetanse, planlegging, øvelser og ikke minst 

internt som med andre aktører. Politiets beredskapssystem (PBS) 
tet for en enhetlig og effektiv handtering av så vel ordinære som ekstraordinære 

gir retningslinjene for politiets beredskapsarbeid. 

ene ikke er tilstrekkelig konsekvent med begrepene og termene 
innenfor eget beredskapssystem. For eksempel brukes begrepet aksjon og operasjon
på taktisk nivå. Begrepene er heller ikke samordnet med blant annet ELS-veilederen, 

og publikasjoner fra helsevesenet.  

Det fremkommer også at innsatsleder koordinerer og leder innsatsen i innsatsområdet, men dette er 
hendelser eller innsatser). Som et eksempel vil man organisere seg etter 

ved akutt forurensing på interkommunalt nivå(IUA) og øverste leder vil være 
for innsatsen. Aksjonsledelsen vil derimot bli ivaretatt av staten ved Kystverket

for øvrig gjort kjent i PBS I, men det er ikke definert i beredskapssystemet hvem som 
forhold til ulike hendelser/innsatstyper. 
Det kan også være forvirrende at ELS-
systemet ikke innehar operativt nivå, 
men har derimot et oppgavenivå i  

kke innehar det 

vviker fra både 

beredskapsorganisering 

ELS er ment til håndtering av «en 

hendelse» og har et «task level» som kan 

 

Prosjektoppgave 

ser man at ordet «Redning» blir benyttet innenfor ulike 
beredskapen, men ordet «Redning» er også benyttet i 

er plassert i HRS og underlagt politimesteren i distriktet. 
§ 9 storulykkebedrift med 

s sikkerhet. Med det omfattende ansvar og mangfold 
g ikke minst 

Politiets beredskapssystem (PBS) blir beskrevet 
vel ordinære som ekstraordinære 

grepene og termene 
operasjon om hverandre 

veilederen, Forskrift om 

Det fremkommer også at innsatsleder koordinerer og leder innsatsen i innsatsområdet, men dette er 
vil man organisere seg etter 

og øverste leder vil være 
ivaretatt av staten ved Kystverket. Dette er 

i beredskapssystemet hvem som er innsatsleder i 
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PBS-en bruker også begreper som er lit
er mest kjent som sektorleder i fra ELS
taktisk både på nasjonalt nivå og politi
Eksempelvis kunne man kalt politidistriktets nivå; 
nasjonale nivået for samfunnsstrategisk
 
Enkelte begreper bør i stor grad være tiltenkt og «eies» av 
tydeliggjøre hvilket nivå og hvilken organisasjon. Redningsledere i hovedredningssentralen kan fort 
forveksles med redningsledelsen
industrivernet som har forskrifter som er utarbeidet av NSO(rapporter
redningsstab når de håndterer hendelser innenfor eget ansvarsområde. 
oppstår uklarheter gjennom kommunikasjon når
 

4.2 Innsatsområdet 

Innsatsområdet er et nærmere definert område hvor innsatsen settes inn og 
en ytre sperring. I forbindelse med politiinnsatsen, bortsett fra ved mindre hendelser, vil det
som regel å bli definert bade et åsted (avgren
(avgrenset av en ytre sperring). Det vil i 
hendelsen har inntruffet, fortsatt kan være forbundet med fare å oppholde seg i dette områ
 

Eksempel 1 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 (PBS I)    

 

 

 

 

 

 

Fig.7 (Norsk luftambulanse)  
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en bruker også begreper som er lite kjent for nødetatene, begrepet delledere
i fra ELS-veiledningen. Bruk av begrepene strategisk, operasjonelt og 

taktisk både på nasjonalt nivå og politidistriktets nivåer kan misforståes, og burde vært adsk
kunne man kalt politidistriktets nivå; fagstrategisk, fagoperasjon og 

strategisk, samfunnsoperasjon og samfunnstaktisk.

Enkelte begreper bør i stor grad være tiltenkt og «eies» av beredskapsorganisasjon, noe som vil 
tydeliggjøre hvilket nivå og hvilken organisasjon. Redningsledere i hovedredningssentralen kan fort 
forveksles med redningsledelsen(i LRS) til politimesteren på det strategiske nivået.

fter som er utarbeidet av NSO(rapporterer til DSB) bruker begrepet 
når de håndterer hendelser innenfor eget ansvarsområde. Det er fort gjort at det 

kommunikasjon når begrepene er så tilnærmet like hverandre.

definert område hvor innsatsen settes inn og er normalt avgrenset av 
I forbindelse med politiinnsatsen, bortsett fra ved mindre hendelser, vil det

som regel å bli definert bade et åsted (avgrenset av en indre sperring) og et innsatsområ
Det vil i tillegg bli etablert et fareområde dersom det etter at 

hendelsen har inntruffet, fortsatt kan være forbundet med fare å oppholde seg i dette områ

   Fig. 7 (PBS II)   

   Fig.8 (Bergen brannvesen)

Prosjektoppgave 

delledere brukes sjeldent og 
veiledningen. Bruk av begrepene strategisk, operasjonelt og 

, og burde vært adskilt. 
og fagtaktisk, og det 

samfunnstaktisk. 

beredskapsorganisasjon, noe som vil 
tydeliggjøre hvilket nivå og hvilken organisasjon. Redningsledere i hovedredningssentralen kan fort 

til politimesteren på det strategiske nivået. Også 
til DSB) bruker begrepet 

Det er fort gjort at det 
begrepene er så tilnærmet like hverandre. 

er normalt avgrenset av 
I forbindelse med politiinnsatsen, bortsett fra ved mindre hendelser, vil det 

av en indre sperring) og et innsatsområde 
om det etter at 

hendelsen har inntruffet, fortsatt kan være forbundet med fare å oppholde seg i dette området. 

   

Fig.8 (Bergen brannvesen) 
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Forklaring: Figur 6 og 7 er hentet fra politiets beredskapssystem del I og II og viser prinsippskisse for 
innsats ved større hendelser(innsatsområdet). Åsted, fareområde og skadested er de ulike begrepene 
som benyttes om området hvor selve hendelsen har skjedd. Dette er termer som er hentet ut fra ett 
og samme beredskapssystem(PBS-ene). Figur 7 er en prinsippskisse fra stiftelsen Norsk 
luftambulanse - TAS 3 kurs som benytter begrepet ulykkessted der hvor hendelsen har oppstått. Figur 
8 viser prisnippskissen til Bergen brannvesen som har laget sin egen avart som gjelder alle hendelser 
som kalles: Prinsipp om indre og ytre skadested ved brann og annen ulykke. 

4.2.1 Drøfting 
Det verserer ulike varianter av prinsippskisser for innsatsområde og ikke minst begrepsbruk. Noe av 
årsaken vil være uklarheter i PBS-ene og noen aktører har opprettholdt «gamle» skisser, samt at 
noen har laget sin egen variant. Det største problemet er derimot at PBS-en i seg selv ikke er 
konsekvent i bruk av begreper. En felles oppfattelse av ulike geografiske plasseringer og funksjoner i 
innsatsområdet er særdeles viktig. Her vil konsekvensene ville kunne bli alvorlig dersom det oppstår 
uklarheter ved større hendelser. Vi ser et stadig økende fokus på samvirkehandling, noe som også 
krever også samordning. Blant annet er klima- og naturbaserte hendelser økende i hyppighet og 
intensitet. Dette er typiske eksempler på store hendelser som krever både samhandling og en 
enhetlig og lik organisasjons- og rolleforståelse ute i innsatsområde. 

4.3 Soneinndeling i innsatsområdet 
«Veiledningen for røyk- og kjemikaliedykking» har innført en soneinndeling på engelsk, som er 
annerledes for stridsmidler enn for andre hendelser. I tillegg har «Politiets beredskapssystem del I» 
(PBS I) tilsvarende inndeling, men med en helt annen terminologi. Det skaper grunnlag for å gjøre feil 
og for misforståelser når innsatsmannskap skal måtte forholde seg til prinsipielt forskjellige 
soneinndelinger avhengig av hendelsens art. Samme prinsipielle oppdeling av et innsatsområde 
burde innføres uavhengig av hvem som eier hendelsen og hvilken type hendelse det er.  

Eksempel 

Sone 
nr. 

 

Grad av 

fare 

Krav til 

personlig vern 

Engelsk 

soneinndeling 

Sone navn 

PBS I 

Sone navn 

Alt 1 

Sone 

navn 

Alt 2 

 

Tilgjengelighet 

Grensene 

1 Meget 
stor fare 

Røyk- eller 
kjemikaliedykker 

 
Hot 

 
Fareområde 

 
Ulykkessted 

Innerste 
sone? 

Spesielt 
innsatspersonell 

Innerste 
sperring? 

2  
Fare 

 
Vernebekledning 

 
Warm 

 
Åsted 

 
Skadested 

Indre 
sone 

Generelt 
innsatspersonell 

Indre 
sperring 

3 Moderat 
fare 

 
Uniformering 

 
Cold 

 
Innsatsområde 

 
Innsatsområde 

Ytre 
sone 

Ledelsen, 
Smpl/ mm 

Ytre 
sperring 

Tabell 1 

Forklaring: Tabellen viser hvordan de ulike termene er for soneinndeling i innsatsområdet beskrevet i 
PBS I og den Engelsk soneinndelingen(Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking), samt at det er lagt 
inn 2 eksempler på alternativ soneinndeling. 

4.3.1 Drøfting 
Det bør tas utgangspunkt i behovet for slik oppdeling i de farligste hendelsene, og la andre hendelser 
tilpasses disse i stedet for å ha flere. Det antas at vi regner at hendelser som involverer stridsmidler 

som farligst. Det gir en inndeling i 3 soner eller områder, hvor vi selvsagt må ha ensartet terminologi 
på tvers av nødetatsgrensene.  Denne inndelingen passer til alle typer hendelser, som f.eks.: 
� bygningsbrann – sone 1 inne i huset, sone 2 nær bygningen der det slokkes utvendig, sone 3 

innenfor ytre sperring 
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� trafikkulykker – 1: bilene som er involvert, 2: der det kan oppstå fare for fragmenter, 3: innenfor 
en valgt ytre sperring 

� bygningskollaps – 1: innunder sammenraste deler, 2: der det kan oppstå fare for 
innenfor ytre sperring 

� ras – 1:innenfor selve rasområdet og der det er stor fare for ytterligere ras, 2: der det kan utløses 
ras med forvarsel, 3: trygt område

� flom – 1: der det er vann, 2: der det kan komme vann, 3: utenfor området der det kan komme 
vann 

� skogbrann – 1: der det brenner e
andre begrensningslinjer, 3: utenfor disse.

� etterforskning – 1: der det fortsatt er farlig, 2: det som regnes om åsted, 3: avgren
til etterforskningen. 

� Skarpe situasjoner for politiet antas også å kunne passes inn, 
der det er ladd våpen, 3: utenfor disse

 

4.4 Industrivernberedskap

Industrivernets oppgaver er å organisere og kontrollere egenbeskyttelse av liv, helse og materielle 
verdier ved norske industribedrifter
må forsterke industrivernets kapasitet og ha innsatsleder og redningsstab. Ved behov også ordens
og sikringstjeneste. Forsterkning av industrivernet innebærer at de som s
kvalifisert til å gå inn i mer alvorlige situasjoner. Innsatspersonellet må også ha personlig verneutstyr 
og annet utstyr tilpasset den situasjonen de skal inn i. 
sentrale myndigheter og ved hendelser krever dette samhandling 
Nedenfor er det eksemplifisert begreper og terminologi som ikke er samordnet med blant annet 
nødetatene og redningstjenesten
 
Eksempel: 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 9 (Forskrift om industrivern  
 
Forklaring: Figurene 9 og 10 er hentet fra 
begrepene redningsstab, innsatsleder og skadested
     

4.4.1 Drøfting:  
Både innsatsleder og skadested er
forvirring og uklarheter i den store 
med nødetatene. Fullskalaøvelser og reelle hendelser som er skjedd ved industrien i Grenland 
at begreper er utfordrende.  Da spesielt for 
daglige virke. Også begrepet redningsstab
større aksjoner. 

delse (ING3106EVU): Studiekrav - Prosjektoppgave

1: bilene som er involvert, 2: der det kan oppstå fare for fragmenter, 3: innenfor 

1: innunder sammenraste deler, 2: der det kan oppstå fare for 

nnenfor selve rasområdet og der det er stor fare for ytterligere ras, 2: der det kan utløses 
ras med forvarsel, 3: trygt område 

1: der det er vann, 2: der det kan komme vann, 3: utenfor området der det kan komme 

1: der det brenner el. Planlagt at skal brenne, 2: branngater, vernebrente områder, 
andre begrensningslinjer, 3: utenfor disse. 

1: der det fortsatt er farlig, 2: det som regnes om åsted, 3: avgren

politiet antas også å kunne passes inn, - 1: der det kan avfyres skudd, 2: 
der det er ladd våpen, 3: utenfor disse 

Industrivernberedskap 

å organisere og kontrollere egenbeskyttelse av liv, helse og materielle 
rske industribedrifter. Virksomheter som kan få hendelser med alvorlige konsekvenser 

må forsterke industrivernets kapasitet og ha innsatsleder og redningsstab. Ved behov også ordens
og sikringstjeneste. Forsterkning av industrivernet innebærer at de som skal gå i innsats må være 
kvalifisert til å gå inn i mer alvorlige situasjoner. Innsatspersonellet må også ha personlig verneutstyr 
og annet utstyr tilpasset den situasjonen de skal inn i. Industrivernet er underlagt forskrifter fra 

ved hendelser krever dette samhandling med offentlig beredskapsaktører. 
Nedenfor er det eksemplifisert begreper og terminologi som ikke er samordnet med blant annet 

og redningstjenesten.  

   Fig. 10 (Forskrift om industrivern)

9 og 10 er hentet fra (Forskrift om industrivern), Forskriftene benytter 
redningsstab, innsatsleder og skadested. 

  

er begreper som også benyttes i industrivernet. De
den store beredskapsorganisasjon som dannes når man

Fullskalaøvelser og reelle hendelser som er skjedd ved industrien i Grenland 
Da spesielt for beredskapsdisponerte som ikke har begrepene i sitt
redningsstab kan forveksles med andre offentlige aktører

Prosjektoppgave 

1: bilene som er involvert, 2: der det kan oppstå fare for fragmenter, 3: innenfor 

1: innunder sammenraste deler, 2: der det kan oppstå fare for nedfall, 3: 

nnenfor selve rasområdet og der det er stor fare for ytterligere ras, 2: der det kan utløses 

1: der det er vann, 2: der det kan komme vann, 3: utenfor området der det kan komme 

lanlagt at skal brenne, 2: branngater, vernebrente områder, 

1: der det fortsatt er farlig, 2: det som regnes om åsted, 3: avgrensing av hensyn 

1: der det kan avfyres skudd, 2: 

å organisere og kontrollere egenbeskyttelse av liv, helse og materielle 
Virksomheter som kan få hendelser med alvorlige konsekvenser 

må forsterke industrivernets kapasitet og ha innsatsleder og redningsstab. Ved behov også ordens- 
kal gå i innsats må være 

kvalifisert til å gå inn i mer alvorlige situasjoner. Innsatspersonellet må også ha personlig verneutstyr 
Industrivernet er underlagt forskrifter fra 

med offentlig beredskapsaktører. 
Nedenfor er det eksemplifisert begreper og terminologi som ikke er samordnet med blant annet 

(Forskrift om industrivern) 

Forskriftene benytter 

. Dette kan lett skape 
dannes når man utøver samhandling 

Fullskalaøvelser og reelle hendelser som er skjedd ved industrien i Grenland viser 
apsdisponerte som ikke har begrepene i sitt 

kan forveksles med andre offentlige aktører og særlig ved 
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4.5 Nødmeldesentraler 

Stortinget besluttet i stortingsvedtak nr. 412, 8. mars 2012: «Stortinget ber regjeringen fremme egen 
sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.» Dette er å anse som det 
overordnete målet for prosjektet. På denne bakgrunn skal prosjektet utrede hvorvidt norsk 
nødmeldingstjeneste kan gi en mer brukerrettet, effektiv og kvalitativ god tjeneste, herunder vurdere 
felles nødmeldesentraler og felles nødnummer. Resultatmålet for prosjektet er å levere en rapport 
som utreder mulighetene for forbedring av norsk nødmeldetjeneste og på bakgrunn av denne et 
beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering. I nasjonalt nødmeldingsprosjektet så informer Justis- 
og beredskapsdepartementet om mandatet for prosjektet som inneholder; hensikt, mål, organisering 
og ansvarsdeling og rammebetingelser. 

4.5.1 Drøfting 

Det er begrepet ”nødmeldesentral”. Begrepet er definert i ”Definisjonskatalog for den 
akuttmedisinske kjede”. Men erfaring er at departementer og direktorater ikke samkjører sin 
terminologi. Selv ikke de som åpenbart angår flere enn dem selv, som for eksempel 
«nødmeldesentral». Når det gis en slik oppgave eller mandat som gitt til «Nasjonalt 
nødmeldingsprosjekt» er det maktpåliggende at de mest sentrale ord og uttrykk er klart definert. 
Uten en klar og avgrensende definisjon, vil: 

• Utredningens mål blir uklare. 
• Involverte og høringsparter ikke å oppfatte termer likt, og innspill og høringsuttalelser vil bli 

preget av dette. 
• I verste fall, - selve utredningen å bli verdiløs, fordi JD i utgangspunktet har én oppfatning av 

hva som skal utredes, «Nasjonalt nødmeldingsprosjekt» har en annen og alle de andre som 
kommer til å uttale seg har sine egne oppfatninger. 

 
I tillegg vil det bli svært lett å angripe så vel utredning som konklusjon. Det kan derfor ikke forstå det 
annerledes enn at JD selv må være tjent med å ha gitt en slik definisjon.  Derfor bør begrepet 
«nødmeldesentral» blir definert, og gitt en avgrensende definisjon som kan bli omforent blant i alle 
fall de berørte departementer, direktorater, fagmiljø og i prosjektet. Dette er selvsagt ikke bare et 
spørsmål om ord, men et spørsmål om hvilket innhold undersøkelsene, utredningen og 
konklusjonene vil komme til å få. En konkret definisjon bør inneholde hvilke oppgaver eller 
tjenesteomfang «nødmeldesentralen» skal ha. En god definisjon avgrenser disse, dersom det er det 
man ønsker. Det antas at definisjonen i ”Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede” ikke er 
omforent, slik at det vil bli JDs egen definisjon som blir gjeldende, og dermed skal inn i 
terminologigruppenes ordlister. Begrepet «nødalarmeringssentral» er i dag benyttet i lov og forskrift 
under JDs ansvarsområde (brannvernlovgivningen). Det tas derfor for gitt at JD mener at 
«nødmeldesentral» er noe annet enn «nødalarmeringssentral». 

Uten at det er gitt en entydig definisjon kan begrepet oppfattes i alle fall på følgende 4 forskjellige 
måter, beskrevet med utgangspunkt i de 3 «nødalarmeringssentralene» vi i dag har: 

a) Ren mottakssentral av nødmeldinger, som har som eneste oppgave å videreformidle eller sette 
over nødmeldinger til rett nødalarmeringssentral. I praksis blir da felles nødmeldesentral en 
mottakssentral for felles nødnummer eller felles for våre 3 nødnummer. Sammenligning: 
Omtrent som den engelske modellen. 

b) Mottakssentral av nødmeldinger, pluss behandling av disse og alarmering av utrykkende styrker. 
Sammenligning: Omtrent som dagens 113-/ AMK-sentraler i Norge. 
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c) Mottakssentral av nødmeldinger, automatiske alarmer og varsler med direkte overføring til 
nødmeldesentralen, behandling av disse og alarmering av utrykkende styrker. Sammenligning: 
Omtrent som dagens 110-/ brannalarmsentraler 

d) Mottakssentral av nødmeldinger, automatiske alarmer og varsler med direkte overføring til 
nødmeldesentralen, behandling av disse, alarmering av utrykkende styrker og overordnet ledelse 
av utrykkende styrker. Sammenligning: Omtrent som dagens 112-/ politioperasjonssentraler. 

4.6 Definisjoner i akuttmedisinsk kjede 

Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede organisatoriske, personellmessige og materielle 
beredskap for å kunne yte befolkningen akutt helsehjelp. En av de viktigste forutsetningene for 
vellykket informasjonsutveksling er at partene som er involvert i utvekslingen forstår hverandre. Det 
er også viktig med felles forståelse av de begreper som benyttes til statistikkformål og 
resultatvurderinger av tjenestene i den akuttmedisinske kjeden. Det ble derfor på 90-tallet igangsatt 
et arbeid for utarbeidelse av definisjonskataloger i helsevesenet. En av katalogene som ble 
utarbeidet var ”Definisjonskatalog for AMK/LV-sentraler”, fra 1999. På grunn av endringer i 
tjenestens organisering og rammevilkår har man sett at katalogen må revideres. I tillegg til revisjon 
utvides rammen for katalogen til å gjelde for hele den akuttmedisinske kjeden. 
 

4.6.1 Drøfting 

Definisjonskatalogen for den akuttmedisinske kjede er et betydelig arbeid, og det er forsøkt tilpasset 
den terminologi som politiet i ”Politiets beredskapssystem” (PBS) benytter. Nå bør det bemerkes at 
PBS-ene selv ikke inneholder en fullt ut ensartet terminologi. Katalogen henviser også til ”Håndbok i 
NBC-medisin”, uten å ta inn alle termer med definisjoner derfra. Det at Helsedirektoratet har et 
eierforhold til Definisjonskatalogen for den akuttmedisinske kjede er en styrke. Definisjonskatalogen 
ble utgitt 31.07.12(2.utgave), men det presiseres at høringen var noe begrenset og at det er videre 
potensiale for mer samordningen med blant annet terminologigruppene til KBT og TAF.  

5. Konklusjon 
Etter terrorhendelsen 22. juli i Oslo og på Utøya er fokuset på beredskap i Norge øket betraktelig.  En 
av konsekvensene ble endringer og oppdateringer i lover, forskrifter og veiledninger samt andre 
relevante beredskapspublikasjoner. I denne prosjektoppgaven fremkommer det ulike eksempler på 
at begreper og termer som ikke er tydelig nok definert og sluttbrukerne sitter igjen med et problem. 

Av fullskalaeksempler innenfor begrepsforvirring kan man nevne at i NOU 2012:14 - 22.juli 
kommisjonen brukes begrepet ”aksjon” på 2 måter: «Aksjon er håndtering av HELE hendelsen» og 
«Aksjon er håndtering av den begrensede delen av hendelsen som medfører bruk av skytevåpen». I 
forbindelse med Stortingets høring 19. nov. 2012 (TV2-nyhetene kl. 21:00): Politimesteren bruker 
begrepet aksjon om det samme som leder av beredskapstroppen kaller en operasjon. 
 
Området som har vist seg vanskeligst å få samlet til en ensartet og sammenhengende terminologi, er 
de organisatoriske termene. Årsaken til dette er at de forskjellige lov- og forskriftsmakerne har valgt 
ulik organisering og uensartet terminologi avhengig av typen hendelse. Det viktigste skillet går 
mellom om hendelsen er redningstjeneste eller ikke. Vi har 3 nødetater i Norge, som jevnlig møtes til 
innsats der de må samarbeide. Det er de samme menneskene som møtes der ute, uavhengig av 
hvem som eier hendelsen, eller uansett under hvilken lov eller forskrift hendelsen kommer. Disse 
burde vært gitt en ensartet terminologi, slik at i alle fall ikke språket skapte mindre effektiv innsats. 
KBT og TAF er pådrivere for og få til en ensartet organisatorisk terminologi for innsatsmannskapene i 
alle fall for våre 3 nødetater, som forutsettes å skulle samarbeide i akuttfasen.  
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Termer med definisjoner innenfor følgende områder må samkjøres, slik at innsatsmannskapene ikke 
hemmes av språket: 
 

Tidsbegrepene: 

Tidsbegrepene i akuttfasen, dvs i fasen fra innkommende nødmelding til situasjonen er erklært under 
kontroll, bør være identisk. 
Stedsbegrepene: 

Samtlige geografiske begrep bør være identisk definert. Politiet har endret fra skadested til 
innsatsområde for kort tid tilbake. Det er en rekke betegnelser på samme område - beste eksempel 
er det geografiske område som er innenfor indre sperring som kalles: skadested, ulykkessted, het 
sone, indre sperring, hendelsessted. 
Organisatoriske termer: 

De rene organisatoriske termene er avhengig av hvordan håndteringen av hendelsen organiseres. Så 
vel organiseringen som termsettet burde samkjøres. 
Informasjonsbegrepene: 

Samtlige informasjonsbegrep bør være identisk definert. Dette gjelder termer av typen melding, 
nødmelding, varsling, alarmering. 
 
De overordnede prinsippene om ansvar, likhet og nærhet ligger til grunn for alt sikkerhets- og 
beredskapsarbeid. Dette gjelder også sett opp mot begreper og termer: 
Ansvar - Selvsagt 
Nærhet – Ja, en meget stor fordel (kjenn dine mannskaper!) 
Likhet – Ja, men bør konkretiseres til LIKHET fra gang til gang! Ofte at tar man ikke med seg sin daglig-
drift-organisasjon i innsats. Det uansett viktigste er at de som involveres kjenner seg igjen i samme 
type organisasjon uansett type hendelse, uansett hvem som leder den/ eier den, uansett hvor stor 
den er, uansett hvor den er. 
Samvirke – men også og SAMORDNE etter mottoet: Alle i én og bare én innsatsorganisasjon  
Ensartet terminologi er en nødvendighet og et verktøy for å få dette til å fungere i praksis! 
 
Etter regjeringsskiftet i fjor høst er for første gang en tilsynsrapport om arbeidet med beredskap og 
samfunnssikkerhet i regjeringssystemet offentliggjort. Dette tilsynet ble gjennomført rett etter 
regjeringsskiftet, og det er en bra statusrapport. Nå er det min jobb å rydde opp i det som ikke er 
ryddet opp i tidligere, uttaler justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Høsten 2013 
gjennomførte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tilsyn med Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD). I tilsynet inngikk også Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), Politidirektoratet (POD) og to politidistrikter. Vanligvis er det DSB som 
gjennomfører slike tilsyn, men i og med at direktoratet sorterer under JD, gjennomførte HOD tilsynet 
for å sikre en uavhengig gjennomgang. Resultatene ser blant annet at samhandlingen mellom 
fagavdelingene i departementet må styrkes. Derfor er det satt i gang en kjedetankegang der det 
viktigste målet er å lykkes på tvers av avdelingsgrensene. Rapporten konkluderer med at JDs største 
og viktigste utfordring er å sørge for oversikt og helhetlig styring både når det gjelder 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av departementene og departementets arbeid i justissektoren. 
 
Tilsynet påpeker også forbedringspunkter knyttet til styring og organisering, oversikt over risiko og 
sårbarhet, krisehåndtering og planverk, øvelser og erfaringslæring og informasjonssikkerhet. 
Det er satt i gang en rekke tiltak etter 22. juli 2011 for blant annet å følge opp anbefalinger fra 22. 
juli- kommisjonens rapport. En del av disse tiltakene er utviklingsarbeid som nødvendigvis tar noe tid, 
men arbeidet er høyt prioritert. JD er i gang med å følge opp forbedringspunktene i rapporten. 
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Justis- og beredskapsdepartementet(JD) innehar ansvaret for den offentlige beredskapen og er 
dermed det departementet som gir mest føringer og forvalter mest beredskap i Norge. HOD sitt 
tilsyn med JD viser også at det kreves enda mer fokus på samhandling, helhetlig styring og 
krisehåndtering fra sentrale myndigheter. JD bør ta initiativ til å tydeliggjøre og samordne 
språket/begreper/terminologi i forbindelse med beredskapshåndtering. En ny utgivelse av håndbok 
for redningstjenesten(redningshåndboken) vil i sterk grad bidra til mange begrepsavklaringer og en 
enhetlig terminologi. Dette er et sterkt ønske fra ulike nødetater og samvirkeaktører.  
 
Uavklart begrepsbruk og terminologi innenfor beredskap og krisehåndtering kan i verste fall medføre 
alvorlige konsekvenser! 
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