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Dagens meny

Eksempler på hvor det har gått galt

Norsk vanns arbeid med å etablere en nasjonal 

krisestøtteenhet. 

Hjelpemidler for løse kommunale utfordringer 

knyttet til beredskap i VA
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Hva og hvor har det gått galt?
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Hva kan gå galt med vann da?

Innringer til kommunens sentralbord: 

«Det er tilsatt 200 gram natriumklorid sammen med 
10 liter dihydrogenmonoksid i drikkevannet på åtte 
ulike steder»



5

Bergen legevakts råd til 
befolkningen under giardia 2004

Drikk mer vann!
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Kommunens ansvar som 
drikkevannsleverandør

Skal levere forskriftsmessig og trygt vann

Kommunen skal håndtere alle hendelser, levere 
tjenester som normalt og drive informasjonsarbeid

Ansvar – likhet – nærhet og samvirke
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Erfaringer

Fysisk håndtering går som regel godt

Forbedringspotensial i samvirket mellom 
vannverkseier, Kommunens kriseledelse, 
Mattilsynet og legevakt 

Lite øvelser i samvirke

Hvordan kan vi gjøre noe med dette da?



Rapport under arbeid
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Krisestøtteenhet 
– hva er det?

Ved akutte kriser gi kollegial støtte basert på 
gruppens:

Ekpertkunnskaper
Ekspertnettverk

For å gi oppdragsgiveren handlingsalternativ, faglig 
støtte og veiledning.

Overtar IKKE krisen

Via telefon og/eller på stedet
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Krisestøtteenhet 
– organisering og kompetanse

Organisering
- sekretariat, 50 % stilling
- trolig rundt 10 personer i oppstartsfasen
- vaktordning
Kompetanse:

Erfaring innen kriseledelse, erfaring fra 
redningstjenesten (nødetatene, spesielt brann og 
håndtering av farlige stoffer)
Driftserfaring innen VA, hydrologi/limnologi, 
hydrogeologi 
Mikrobiologi, laboratoriekunnskap, kjemi 
Informasjon og kommunikasjon
Generalister til ledelse av gruppen
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Krisestøtteenhet 
– status

Folkehelseinstituttet, Norsk Vann, HOD, 
Mattilsynet – stiller seg bak intensjonen om å 
etablere en slik enhet

Sekretariat legges til FHI

Store synergier med annen aktivitet ved FHI

Må tilpasses norske forutsetninger; ikke en 
blåkopi av svenske VAKA

Konkretisering av i løpet av høsten 2015
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Vakt-/alarmtelefon
Legges også til FHI

FHI drifter Giftinformasjonssentralen og andre 
vakttelefoner – del av denne vaktordningen
Feltepidemologisk gruppe
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Nasjonal kapasitet 
nødvannforsyning?

Etablert eller under etablering lokale kapasiteter

Sverige har nasjonal kapasitet for svært store 
hendelser fordelt over 4 baser herunder Gøteborg

Bør vi også ha en nasjonal kapasitet som i Sverige?
I så fall – kan vi samarbeide med Sverige? 

Forespørsel om å utrede dette skal sendes DSB. 
Avsender er Norsk Vann, FHI og Mattilsynet. 


