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Forord 
Utgangspunktet for denne oppgaven var egne erfaringer med å møte pårørende i krisesituasjoner 
som medisinstudent og som hundefører i Norske Redningshunder. I mange av disse situasjonene 
synes jeg at det har vært vanskelig å snakke med de pårørende og vite hva jeg skal gjøre for å ivareta 
dem.  Jeg har mange ganger lurt på om jeg kan si eller gjøre noe som kan påvirke deres eventuelle 
reaksjoner i ettertid?  

Det er tidsrommet hvor de pårørende ikke vet utfallet av situasjonen til deres berørte jeg er 
mest nysgjerrig på og ønsker å finne mer ut om.  Etter hvert som jeg satte meg inn i fagfeltet ble jeg 
mer nysgjerrig på katastrofer i et større perspektiv og hvordan pårørende blir ivaretatt av samfunnet, 
gjennom politi, media og helsevesenet.  Dette ble dermed utgangspunktet for denne 
litteraturoppgaven. 
 Dessverre ble Norge utsatt for en stor tragedie 22. juli 2011 i Oslo og på Utøya av et omfang 
og brutalitet vi ikke har hatt her i landet før. Det ble etablert et pårørendesenter på Sundvollen for 
de pårørende til ungdommene på Utøya.  I Oslo ble det for de berørte av bomben foran 
Regjeringskvartalet opprettet et senter på Ullevål sykehus, i tillegg flere støttesentre på 
lokalsykehusene til de rammede som Ringerike og Drammen.  Det ble også opprettet et 
pårørendesenter på Rikshospitalet i forbindelse med identifiseringsarbeidet der. Foreløpig rapporter 
fra de pårørende tyder på at disse sentrene har fungert tilfredsstillende.  
 Takk til Lars Weisæth for god veiledning og oppfølgning.  
 
 
 
 
 
 

Sammendrag/abstract 
This paper discusses different aspects of the next-of-kin care in Norway after major large-scale 
disasters and accidents.  A systematic approach and best practices of next-of-kin care has emerged 
and been developed over time. The primary target of next-of-kin care is to prevent psychopathology 
in the long term, and to offer comfort and assistance in the short term. This paper examines the 
psychological consequences and best practice of acute psychological first aid as well as the grief 
process. In addition, how crisis management in Norway works is presented and described with an 
emphasis on the formal chain of command and responsibility between the centralized national 
government, police voluntary organizations, and other required agencies.   

This paper also addresses how the allocation and initialization of call centers, temporary 
information/service centers, and the municipal crisis-team are engaged in the event of a major 
incident. How the media is covering a crisis and their policies for the protection of the next-of-kin is 
then outlined.  

The recent terror attack against Norway on July 22nd, 2011 is not covered in this paper as the 
formal evaluation or scientific analysis has not yet been conducted.  The material for this paper is 
based upon literature from disaster-psychiatry, the Police, relevant articles and information released 
from the government.  
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Innledning 

Problemstillingen og scenario 
Oppgavens problemstilling er ”Hvordan bør pårørende ivaretas ved en katastrofe?” Videre har jeg 
tatt utgangspunkt i et scenario beskrevet nedenfor og sett på hvordan dette ville blitt håndtert i 
Norge. 

Scenario for oppgaven er som følger: ” Det er sommer og Norway Cup. Under arrangementet 
skal flere av deltakerlagene på grilling i Frognerparken. På vei dit tar de T-bane som kolliderer med en 
annen T-bane i tunellen under Nasjonalteateret og Majorstuen.” 
 I 2009 var det 40.000 deltakere på Norway Cup, 1415 ulike lag fra 50 ulike nasjoner. I tillegg 
til 350 dommere, 700 journalister, 1600 funksjonærer og 50 observatører. På åpningsshowet i 2010 
var det i tillegg 40.000 tilskuere (Wikipedia, Norway Cup). Det er dermed lett å forestille seg det 
kaoset som vil oppstå ved en T-banekollisjon i forhold til å vite hvem som kan være blant de 
omkomne og skadete, særlig i starten av redningsarbeidet. Dette betyr videre at det er svært mange 
mennesker, som med en gang nyheten om kollisjonen inntreffer, vil kunne anta å være blant de 
pårørende.   
Dette er altså en katastrofe med mange mennesker involvert. I startfasen av katastrofen er det ikke 
avklart hvilke barn som er rammet, verken nasjonalitet, alder, antall, lagtilhørighet eller 
skadeomfang. Slik media er i dag vil katastrofen raskt bli kjent , og media vil operere etter sine 
arbeidsmetoder og etiske regler som blir omtalt senere i oppgave. Politiet og helsevesenet vil starte 
arbeidet med å håndtere katastrofen, samtidig vil det være mange pårørende involvert, både de som 
faktisk er pårørende til skadete og omkomne, samt mennesker som frykter at deres barn er rammet. 
Hvordan alle disse pårørende blir møtt er både et spørsmål om logistikk og kapasitet, men også om 
psykisk førstehjelp.    

Den medisinske definisjonen av en katastrofe er en akutt situasjon med så mange hardt 
skadete at sykehuset må yte katastrofemedisin, som innebærer å hjelpe flest mulig med minst mulig 
ressurser (Weisæth, ”The Psychiatrist’s Role in Preventing Psychopatological Effects of Disaster 
Traumas” in Seva A. ”The European Handbook of Psychiatry and Mental Health” 1991). Mennesker 
med alvorlige skader som krever store ressurser kan derfor bli nedprioritert.  

Katastrofer defineres også i et videre begrep, som en ytre hendelse av et slikt omfang at 
samfunnet ikke har kapasitet til å håndtere den, og at kontrollen over hendelsen er utenfor både 
enkelt menneskets og samfunnets evne (Dyregrov,”Katastrofepsykologi” 2002; Lars Weisæth, Lars 
Mehlum, ”Mennesker, traumer og kriser” 1993; Ursano ”Textbook of Disaster Pschyiatry” 2007). 
Pårørende defineres i ordboken til språkrådet og Universitet i Oslo, sitat: ”Pårørende: pårørende (av 
foreld pårøre 'være beslektet med') nær slektning, familiemedlem de p- ble straks underrettet om 
ulykken”. Det er altså i definisjonen av begrepet pårørende trukket frem at de pårørende varsles 
raskt ved en katastrofe og informasjonsbehovet til de pårørende er dermed sentralt.  
Informasjonsbehovet og hvordan dette blir håndtert er derfor et gjennomgående tema for oppgaven. 

 

Oppbygning av oppgaven 
Den første delen av oppgaven handler om psykisk førstehjelp og katastrofepsykiatri, deretter 

følger en del om pårørendehåndtering i samfunnet og mediene, og tilslutt en del med noen av 
utfordringene ved katastrofehåndtering i forhold til det vi vet om psykisk førstehjelp og tiltakene som 
iverksettes, særlig pårørendesenter og pårørendetelefon. Den siste delen ser også på fordeler og 
utfordringer med arbeidsmetodene og tidligere erfaringer med mediene.  

Avgrensninger  
 Pårørende i denne oppgaven omfatter de menneskene, som på det tidspunktet katastrofen 
er erkjent, kan ha sine nære involvert. De pårørende kan altså i etterkant av katastrofen enten være 
etterlatte, være pårørende til noen som er skadet eller har kommet fra det uten fysiske mén, eller 
det kan vise seg at deres nære ikke var involvert. Oppgaven avgrenses til å gjelde for det tidsom fra 
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katastrofen oppstår og frem til myndighetene har fått oversikt, altså tidsrommet hvor det er usikkert 
hvem og hvor mange som er rammet. Videre har jeg avgrenset de pårørende til å gjelde de som 
anser seg selv for å stå nærmest den skadete, jeg har ikke tatt med håndtering av barn, da dette er et 
stort fagfelt i seg selv. Det er mange tiltak som settes inn ved en katastrofe på ulike nivåer i 
samfunnet, jeg har valgt å se på de direkte tiltakene som de pårørende møter og ikke på de 
strategiske tiltakene og beredskapsplanene som ligger bak. Katastrofeledelse er også svært sentralt 
for vellykket katastrofehåndtering, dette blir heller ikke drøftet i oppgaven.   
 

Oversikt ulykker i oppgaven 
Kort kronologisk informasjon om katastrofene og ulykkene som det refereres til i oppgaven og 
kildeliste. 

• Jotunbrannen: 15. september 1976 eksploderte malingsfabrikken Jotun i Sandefjord som 
utviklet seg til en storbrann, 6 ansatte ble drept og 11 ansatte skadet. 

• Alexander Kielland-ulykken: 27.mars 1980 veltet boligplattformen Alexander Kielland i 
Nordsjøen, hvor 123 mennesker omkom av 212 arbeidere (Store Norske Leksikon). 

• Vassdalulykken: 5.mars 1986 gikk et snøskred som rammet NATO øvelsen ”Anchor Express” 
og totalt ble 31 soldater tatt av skredet, 16 av disse omkom (Wikipedia, Vassdalulykka). 

• Måbødalulykken: 15.august 1988 kjørte en buss med skolebarn fra Sverige inn i fjellveggen til 
Måbøtunnelen. 16 av 34 omkom, 12 av disse var barn (Olsen, ”Vedlegg” i Olsen ”Media og 
Krisehåndtering”). 

• Partnairulykken: 8.september 1989 styrter et fly på vei til Hamburg over Skagerak utenfor 
Hirtshals og alle i flyet, 55 mennesker omkommer. 50 av dem var ansatt i Wilhelmsen rederi i 
lederstillinger. De 5 andre som omkom er ansatt i flyselskapet Partnair (Wikipedia, Partnair-
ulykken). 

• Scandinavian Star-ulykken: 6.april 1990 utviklet det seg en kraftig brann på passasjerskipet 
Scandinavian Star og 158 mennesker av 482, som var om bord, omkom.  

• Estoniaforliset: 28. september 1994 forliste bilfergen Estonia rett vest for den finske øyen 
Utö, 715 av 852 mennesker, som var om bord, omkom (Vassdalen, Wikipedia;Olsen, 
”Vedlegg” i Olsen ”Media og Krisehåndtering”). 

• Åstaulykken: 4.januar 2000 kolliderte et tog fra Trondheim med et tog fra Hamar på 
Rørosbanen som førte til at 19 mennesker omkom, av 86 passasjerer totalt (Olsen, ”Vedlegg” 
i Olsen ”Media og Krisehåndtering”). 

• Flodbølgekatastrofen: 26.desember 2004 ble 10 land i Sør-Asia rammet av en tsunami, over 
200 000 mennesker omkom, blant disse 84 nordmenn, i tillegg ble 1 million ble hjemløse 
(Ekeberg, 2008; Olsen, ”Vedlegg” i Olsen ”Media og Krisehåndtering”). 

 

Utvikling og bakgrunn for katastrofehåndtering i Norge  
 Jotunulykken i 1976 var den første ulykken i Norge hvor det ble igangsatt systematisk psykososial 
intervensjon for de berørte, og var en forløper for bedriftsmodellen for krisehåndtering. Deretter 
kom Alexander Kielleland-ulykken i 1980 og Vassdalulykken i 1986 hvor det ble tydelig at de 
pårørende hadde et stort behov for informasjon, men det manglet en systematisk plan for dette.  
Frem til dette hadde informasjonen til pårørende blitt gitt ved at de pårørende ringte til politiet, men 
politiet hadde ingen systematisk metode for å gi informasjon eller for å samle opplysninger fra 
pårørende (Weisæth 2003). I motsetning til Jotunulykken skjedde Alexander Killeand-ulykken langt 
unna hjemmene til de pårørende og berørte, slik at de manglet sine støttenettverk ved 
katastrofestedet.   

Informasjon og støttesenter for både pårørende og overlevende ble første gang opprettet 
etter Vassdalulykken i 1986 og Partnairulykken i 1989 (Weisæth 1991). Ved Partnairulykken var det 
ingen overlevende, således er det heller ingen redningsaksjon. Støttesenterets funksjon blir dermed 
først og fremst for etterlatte, og ikke for overlevende. Bedriftshelsetjenesten og arbeidskolleger ble 
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etter hvert de viktigste støttespillerne for etterlatte (Weisæth, ”Et føretag drabbas” i Østerdahl 
”Människor og Olyckor”). Ved tsunamien i 2004 ble det opprettet en pårørendetelefon, for 
pårørende og etterlatte til norske turister i Thailand og på Sri Lanka. I etterkant har det vært mye 
kritikk av denne telefonordningen på grunn av dårlig kapasitet og organisering. Etter et døgn ble det 
satt inn ekstra bemanningspersonell for å betjene telefonene, men uten opplæring i krisehåndtering. 
Det manglet også rutiner for å registrere informasjon og for organisert kontakt mellom personalet. 
Dette førte til at de pårørende måtte ringe flere ganger for å få registrert informasjon om sine 
savnede, lange telefonkøer og tapte anrop. I etterkant av denne katastrofen har forventningene om 
bedre katastrofehåndtering fra myndighetene økt. Norge har vært et foregangsland for 
pårørendehåndtering og World Health Organization (WHO, 1992) har utarbeidet retningslinjer etter 
våre løsninger (Weisæth, Seear ”Crisis managment centre and go team course). Det har vært en 
dynamisk utvikling av krisehåndteringstiltakene, som vil fortsette i samsvar med befolkningens behov 
og teknologiske fremskritt.  

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



7 
 

Metode 

Litteratur 
Jeg har tatt utgangspunktet i flere artikler og fire bøker om krisepsykologi og katastrofepsykologi for 
å få en innføring i faget katastrofepsykiatri, disse bøkene er ”Krisepsykologi” av Kari Dyregrov, 
”Katastrofepsykologi” av Atle Dyregrov, ”Mennesker, traumer og kriser” av Weisæth og Mehlum og 
”Textbook of Disaster Pscyhiatry” av Ursano, Fullerton, Weisæth og Raphael.   

Beredskapen og håndteringen i Norge er i grove trekk delt mellom politi og kommune. For å 
få kunnskap om hvordan politiet håndterer katastrofer og pårørende i Norge har jeg fått god hjelp av 
Per Olaf Torkildsen (Politioverbetjent i Oslo som tidligere har vært beredskapsansvarlig for Oslo 
Politidistrikt) og lest Politiets beredskapshåndbok. Informasjon om hvordan kommunene håndterer 
pårørende har jeg funnet på nettsidene til Senter for krisepsykologi i Bergen (www.kriser.no) og 
Helsedirektoratets veileder om psykososiale tiltak ved katastrofer, ulykker og kriser fra august 2011.  
Jeg har også sett på lovverket som regulerer politiet og kommunene, som er Politiinstruksen, 
Kommunehelsetjenesteloven og lov om Sosial- og Helsemessigberedskap. Store deler av oppgaven 
baserer seg på fakta om hvordan krisehåndteringen i Norge fungerer og er organisert, kildene til 
dette er derfor fra Regjeringens nettsider og da særlig offentlige utredninger og stortingsmeldinger. 

Store deler av informasjonen formidles gjennom massemedia, jeg har derfor tatt kontakt 
med de største riksavisene i Norge, som er Aftenposten, VG og Dagbladet og tv-kanalene TV2 og 
NRK, for å lære om hvordan de jobber med krisehåndtering. Alle mediene, unntatt TV2, svarte kort 
på forespørselen. Jeg tok kontakt med dem i sommerferien, rett før katastrofen inntraff i Oslo og 
Utøya, og skulle ta videre kontakt senere. På grunn av media sin katastrofedekning av Utøya og Oslo 
tragediene ble dette uaktuelt, fordi oppgaven baserer seg på forskning og evalueringer, og dette 
foreligger ikke enda fra disse hendelsene. Jeg har også brukt litteratur fra følgende bøkene om 
massemedia, ”Media og Krisehåndtering” av Olsen, Mathiensen og Boyesen, ”Handbook of 
international disaster psychology” av Reyes og Jacobs, og ”Public Realations in Crisis and Disaster” av 
Mortensen. I tillegg har jeg sett på offentlige utredninger, særlig den svenske offentlige utredningen, 
SOU, om Estonia hvor pressen var svært pågående. 

Søkstrategi 
Det har vært en stor utfordring og vanskelig å finne gode vitenskapelige artikler om forskning på 
pårørende. Jeg har brukt mye tid på dette, også sammen med god hjelp fra bibliotekar ved 
Universitetsbiblioteket. Da jeg startet å lete etter informasjon begynte jeg å bruke McMaster 
søkemotoren, som leter etter systematiske oversikter i de store databasene som Up To Date, 
Cochrane, Best Pratice, BMJ, og PubMed. Dette ga ingen resultater med relevant informasjon. Jeg 
måtte derfor søke selv i enkelt databaser og den jeg har konsentrert meg om er PsycInfo. Søkeordene 
jeg har brukt har vært ”disaster” eller ”crisis” kombinert med andre søkeord. Begrepet pårørende 
oversettes på engelsk til ”next of kin”, dette er i midlertidig ikke et MeSH søkeord slik at for å få opp 
artikler om pårørende må ordet ”family”brukes. Ideelt sett skulle jeg hatt randomiserte kontrollerte 
studier av de ulike tiltakene som iverksettes, som pårørendesenter, pårørendetelefon og kriseteam i 
kommunene, men slikeforeligger ikke.  

Oversiktsstudier om ivaretakelse av pårørende har verken jeg eller bibliotekar klart å finne, 
derimot finnes det en del retrospektive artikler på enkelte områder av støttetiltakene som iversettes 
ved krisehåndtering. Dette kommer av at det ved en katastrofe er for kort tid til å rekke og planlegge 
undersøkelser og til å få gjennomført disse under vanskelige arbeidsforhold, som det er rett etter en 
inntruffet katastrofe. En rapport fra Kunnskapssenteret i 2006 (Kornør, Weisæth, Winje, Ekeberg, 
Daae, Swensen, Myrhaug, Ormstad) som omhandler psykososiale tiltak ved store ulykker for 
overlevende sier også noe om dette, det er etiske problemstillinger til forskningsprosjekt på 
pårørende i en akutt situasjon, slik som det å skulle selektere deltakere og randomisere dem til ulike 
intervensjoner. Rapporten fra Kunnskapssenteret i 2006, antar at disse tiltakene har god effekt.  

For å finne informasjon og artikler har jeg også lett i kildene til bøkene redegjort ovenfor.  
Bøkene har jeg funnet ved å søke i Universitetsbiblioteket, søkeordene jeg har brukt for å finne disse 

http://www.kriser.no/�
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har vært på engelsk eller norsk og ulike varianter av katastrofe, krise, massemedia og pårørende. 
Videre har jeg lett i kildelitteraturen til disse bøkene, som har medført funn av noen vitenskapelige 
artikler. Studiene og artiklene jeg har lest er ofte utført på små populasjoner og med stor 
heterogenitet, for eksempel ulike måleskalaer for symptomer, noe som vanskeliggjør det å kunne 
sammenlikne og validere dem. Det er også mange av de samme katastrofe- og krisepsykiaterene og 
psykologer som har skrevet store deler av litteraturen, både bøker og artikler.  

Store deler av forskningen som foreligger er knyttet til overlevende i katastrofer, og ikke til 
pårørende som ikke har vært i selve ulykken. En del av det som finnes av forskning på pårørende er 
ofte knyttet til forskning på etterlatte, som blir en annen problemstilling enn den jeg har valgt.  
Mange av referansene i min oppgave baserer seg derfor på utredninger, evalueringer og studier gjort 
i etterkant av en katastrofe, og er således retrospektive evalueringsstudier som Åstaulykken og 
Estoniaforliset. 

For å finne faktainformasjon og statistikk om ulykker er det søkt i databasene Atekst og 
Norart, som leter gjennom publiserte avisartikler. Disse søkene har ikke gitt relevant informasjon, 
mange deler av artiklene omhandler fakta om de overlevende, omkomne, skyldfordeling og 
beskrivelse av hendelsen. Konkret empirisk informasjon, som for eksempel antall telefonsamtaler til 
ulykker, er det søkt etter, blant annet hos Statisk Sentralbyrå, men ikke funnet. Denne informasjonen 
baserer seg derfor på muntlig kilder oppført i parentes.  

Store deler av oppgaven består således av både faktainformasjon om hvilke tiltak man faktisk 
setter i gang i Norge, og det jeg har funnet av forskning rundt disse tiltakene.  
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Katastrofepsykiatri 

Reaksjoner etter en katastrofe  
Katastrofe og krisepsykiatrien inndeler de vanlige sorgreaksjonene etter en katastrofe i fire faser, og 
det er individuelle forskjeller og gradvis overgang mellom fasene (Skants, ”Reaksjoner” i Skants 
”Omsorg i kriser”; Roness, ”Tap og sorg, de ulike faser i sorgarbeidet” kp 14 i Weisæth og Mehlum 
”Mennesker, traumer og kriser”). 

1) Den første fasen er preget av sjokk og benektning. Fasen avgrenses til å 
gjelde de første minutter til timer etter at katastrofen har inntruffet. Noen 
kan være i denne fasen i flere dager. De berørte vil ofte ha svekket 
konsentrasjon og oppmerksomhetsevne, reaksjonsmønsteret være preget av 
”fight, flight eller freeze”. Mange opplever en følelse av lammelse, indre kaos 
og opplevelse av å være i en drøm/uvirkelighet.  

2) Den neste fasen er preget av reaksjoner. De berørte begynner å forstå og ta 
innover seg hva som har skjedd og reagerer på dette. Reaksjonene kan være 
preget av rastløshet, engstelse, fortvilelse, angst og aggresjon, og kan være 
irrasjonelle. Aggresjonen kan være utadrettet eller som skyldfølelse. Ofte 
øker aggresjon og protestreaksjoner dersom de pårørende frykter å ha 
mistet noen som sto dem svært nære.   

3) Den tredje fasen er en bearbeidingsfase, preget av fortrengelse, tretthet, 
resignasjon, sorg over tapet og følelse av ensomhet. Noen bruker flere år på 
denne fasen. 

4) Den siste fasen handler om å tilpasse seg hverdagen igjen, nyorientering og å 
klare å akseptere det som har skjedd.  

Pårørende i denne oppgaven vil være i en sjokkfase, noen i reaksjonsfasen. Disse reaksjonsfasene er 
veiledende for hvordan en del reagerer, men det er selvfølgelig individuelle forskjeller. De 
psykososiale støttetiltakene må derfor ta hensyn til at pårørende er ekstra sårbare og ikke 
nødvendigvis er i stand til å ta fornuftige, reflekterte avgjørelser og fordøye informasjon slik de klarer 
til vanlig. I tillegg til disse reaksjonsfasene kan berørte av en katastrofe har ulike kroppslige, 
tankemessige, følelsesmessige og adferdsmessig reaksjoner som representerer en utfordring for 
hjelpeapparatet (Skants, ”Reaksjoner” i Skants ”Omsorg i kriser”), slik som den tette tilknytningen 
mellom sinne, angst og det å angre (fra det engelske ordet angst) som medfører at mange vil ha et 
behov for å rette sinne sitt mot noen og noe (Lars Weisæth). Andre reaksjoner, som utgjør en 
utfordring, kan være nedsatt evne til kommunikasjon og konsentrasjon.  
 
Risikofaktorer for senere psykisk lidelse 
Det er flere faktorer som spiller inn på, om berørte og pårørende i denne sammenheng utvikler 
senere psykisk lidelse. I mange av studiene og faglitteraturen jeg har lest, er det symptomer på 
depresjon, angst og post traumatisk stresslidelse (PTSD) som måles. Forskning på overlevende etter 
Alexander Kielland-ulykken viser at livstidsrisikoen for psykiske lidelser er mer enn tredoblet for dem, 
enn de som ikke var utsatt for ulykken. Denne undersøkelsen (Holen et al., 2011) viste at det er 
særlig angst og depresjon, men også subsymtpomer på PTSD hos overlevende 27 år etter ulykken. 
Studier gjort på etterlatte, overlevende og pårørende tyder på at disse også får tilsvarende 
reaksjoner i samme langtidsperspektiv (Ekeberg 2008, Winje 1996) En svakhet ved disse studiene til 
Ekeberg og Winje er at det et relativt lite antall deltakere. Ekebergs studie fra 2008 viser at 
pårørende til tsunamioverlevende i 2004 som var igjen i Norge, hadde omtrent like mange 
symptomer 13 måneder etter tsunamien som de overlevende. Symptomene som ble målt var redsel, 
fortvilelse, følelse av uvirkelighet og lammelse. De pårørende og overlevende hadde også like stor 
grad av symptomer på depresjon, posttraumatisk stresslidelse og angst. En systematisk studie (Eklit 
1996) fra 1996 over transportulykker til sjøs og etterlattes reaksjoner viser også at etterlatte 
gjennomgående har økt symptomer på angst, depresjon og PTSD, og som beskrevet i metodedelen 
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av oppgaven peker også denne studien på at det finnes få gode studier gjort på etterlatte og 
pårørende etter katastrofer.  

Kompliserte og patologiske sorgreaksjoner kan utvikles etter traumer. Den berørte er ofte 
plaget med en følelse av forvirring, vantro og mangel på aksept for det som har skjedd. Slike 
sorgreaksjoner kan bli kroniske og er ofte vanskelig å behandle (Weisæth 1991). 

Ulike typer traumer gir også økt sjanse for ulik sykdom, både somatisk og psykiske, for 
eksempel jordskjelv har vist å gi risiko for hjertesykdom, naturkatastrofer for angst, irritasjon og 
søvnforstyrrelser (Dyregrov ”Katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte” i Dyregrov 
”Katastrofepsykologi”). Irritasjon ble observert hos overlevende etter Jotunulykken, og varte over 
lang tid. Irritasjon sees ofte som sekundært til søvnproblematikk og angst, og er i seg selv 
angstforsterkende og kan på sikt skape familiære og arbeidsmessige konflikter (Weisæth, Dalgard 
”Traumerelaterte lidelser” s. 214-221 i ” Psykisk helse Risikofaktorer og forebyggende arbeid” s.218-
221). Naturkatastrofer gir oftere mindre reaksjoner enn de som har en menneskelig årsak. Særlig 
katastrofer som skyldes en menneskelig aktiv bevisst handling, som terror, er vist å gi senere psykisk 
lidelse (Ursano ”Individual and communtiy response to disaster” i Ursano ”Textbook of Disaster 
Psyhiatry”). 
  Norway Cup-scenariet vil i denne sammenheng være en katastrofe som antakeligvis skyldes 
menneskelig svikt i form av en komplisert systemsvikt. Ivaretakelse av pårørende er derfor viktig for å 
forebygge og minimere psykiske symptomer, lidelser og somatiske problemer i etterkant. 

Det er mange forhold hos den enkelte som er satt i sammenheng med utvikling av senere 
psykisk lidelse, både som disponerende og som beskyttende faktorer. Disse er blant annet: 

• Personlighet og sårbarhet: Disponerende faktorer for senere lidelse er om den berørte har 
lett for katastrofetenkning, har ineffektive mestringsstrategier og nedsatt stresstoleranse.  
Der er derfor viktig å fremme gode mestringsstrategier hos den berørte som fører til størst 
mulig grad av opplevd autonomi (Holen et al. 2011, Dyregrov ”Katastrofereaksjon hos 
overlevende og etterlatte i Dyregrov ”Katastrofepsykologi). Forskning etter overlevende fra 
Jotunulykken viser at personlighetstrekk som hypersensitivitet, selvusikkerhet, passivitet og 
avhengighet ga økt risiko for PTSD, likeså lav behandlingsmotivasjon (Weisæth, Dalgard 
”Traumerelaterte lidelser” i ”Psykisk helse, Risikofaktorer og forebyggende arbeid” s.218-
219). 

• Gjennomgåtte tidligere traumer: Winje viste i sin studie (Winje 1996) at i motsetning til 
Holen (Holen et al., 2011) var ikke tidligere opplevd traume en prediktor for senere PTSD-
symptomer. Dette kan henge sammen med at faktorer som kan virke beskyttende på 
traumebelastningen er tidligere erfaringer og trening, men at forverrende faktorer er 
tidligere ubearbeidete traumer (Dyregrov ”Katastrofereaksjon hos overlevende og etterlatte i 
Dyregrov ”Katastrofepsykologi). 

• Traumets karakter og varighet: Traumer som fører til at den rammedes oppfatning av 
verden forandres (grunnleggende trygghetsverdier) gir ofte mer langvarige symptomer, slik 
som angst. Pårørende er også disponert for angst ved uvisshet og uforutsigbarhet. Dersom 
traumet har medført et dramatisk tap for de pårørende, ført til sterke synsinntrykk eller sett 
forferdelige dødsfall, disponerer dette også for senere psykisk lidelse (Dyregrov 
”Katastrofereaksjon hos overlevende og etterlatte i Dyregrov ”Katastrofepsykologi).  

• Omsorgsmiljø: Et omsorgsmiljø med god sosial støtte, felleskap og samhold, og med 
mulighet hjelp og oppfølging kan bidra til å minimere risiko for senere psykisk lidelse 
(Dyregrov ”Katastrofereaksjon hos overlevende og etterlatte i Dyregrov 
”Katastrofepsykologi). 
 

Psykisk førstehjelp 
Krise-, og katastrofeintervensjoner omfatter både akutt og langtidspsykososial støtte. Litteraturen 
deler intervensjonene ved katastrofer og kriser inn i ulike faser etter når de igangsettes i forhold til 
den traumatiske hendelsen. Den første intervensjonen er i en tidlig og akutt fase, 0-14 dager etter. 
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Deretter en mellomfase som varer i 14 dager til 3 måneder, og en sen fase utover 3 måneder. 
Hensikten med den tidlige intervensjonen, som kalles for psykisk førstehjelp, er å reetablere 
trygghet, gi god omsorg, redusere opplevelse av kaos og kontrolltap og forebygge senere psykisk 
lidelse (Watson, ”Early intervention for trauma-related problems following mass trauma” kp 6 i 
Ursano et.al ”Textbook of Disaster Psychiatry”). Pårørende i den tidlige og akutte fasen vet ikke om 
de har mistet noen eller skadeomfanget av sine involverte, slik at de er i en usikker og uviss situasjon, 
som er truet med tap. De pårørende har derfor et stort behov for informasjon, dette så vi etter 
flodbølgekatastrofen i Sør-Asia, hvor evalueringsrapporter fremlegger kritikk mot mangelfull 
informasjonshåndtering fra norske myndigheter (Rapport fra evalueringsutvalget for 
flodbølgekatastrofen i Sør-Asia 2008) 

På grunn av det sterke informasjonsbehovet til pårørende vil dette medfører en sterkt 
påtrykk av telefonsamtaler til respektive myndigheter, som videre kan hindre redningsarbeidet hvis 
vi ikke har godt nok apparat for å imøtekomme dette (Gilbert, Bugge ”Organisering av psykososialt 
arbeid støttearbeid” i Atle Dyregrov ”Katastrofepsykologi). Dette har man observert ved flere 
katastrofer, slik som tsunamien i 2004 (Ekeberg 2008, Evalueringsrapport, SOU 1998).  
 God psykisk førstehjelp kjennetegnes av at den må være lett tilgjengelig og fleksibel. 
Psykososiale tiltak som man antar oppleves som positive er karakterisert av at de igangsettes på et 
tidlig tidspunkt etter katastrofen, ivaretar enkeltindividet, gir god omsorg både fysisk, sosialt og 
psykisk og tilbud om hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Hjelpen og støtten bør også vedvare over noe 
tid (Dyregrov ”Oppbygning av kriseberedskap i kommunal regi, kp 1, i Dyregrov ”Krisepsykologi i 
praksis”).  

De fire neste underkapitlene omhandler de viktigste elementene i psykisk førstehjelp, slik at 
de kan sees i sammenheng med de tiltakene vi har i Norge, og som beskrives senere i oppgaven. 
Disse elementene er gjennomgående like i litteraturen, og består av omsorg, mestringsevne og 
informasjon.  

Omsorg og miljø 
Felles for alle intervensjonene og støttetiltakene ved en katastrofe er god omsorg. Dette innebærer 
mulighet for samtaler preget av åpenhet, medmenneskelighet, nok tid og en lyttende holdning 
ovenfor pårørende. Videre bør pårørende bli møtt med forståelse, aksept og informasjon om vanlige 
og normale psykiske reaksjoner etter en katastrofe. De må få hjelp til realitetsorientering og forsøke 
å få oversikt over situasjonen, og hjelp til å sette ord på følelser. Realitetsorienteringen er en viktig 
del av den konfronterende omsorgen, som innebærer å bruke ord som etterlatt når et dødsfall har 
blitt bekreftet. Dette er viktig for at den pårørende skal kunne akseptere og forstå hva som har 
skjedd, og komme seg videre i sorgprosessen. Hjelpearbeidere bør i samtalene med pårørende unngå 
å snakke om seg selv, stakkarsliggjøre, komme med tomme fraser, bebreide andre eller komme med 
forklaringer som den pårørende ikke har bedt om. 

For å dempe uro og kroppslig aktivisering kan en berøring av arm eller skulder hjelpe, dette 
oppfattes av de fleste som lite invaderende, men allikevel som en støttende gest. Dersom pårørende 
trekker seg unna slik berøring må dette selvfølgelig respekteres.  

De fysiske støttetiltakene for pårørende må skape inntrykk av trygghet, bidra med hjelp til 
praktiske formål (som mat og overnatting), fremme støtte fra familie og bekjent og sikre tidlig 
gjenforening med overlevende. Pårørendesenteret bør derfor ligge i nærheten av katastrofeområdet. 
Det er også viktig å skjerme de pårørende fra media som kan skape et ytterligere stress (Gilbert, 
Bugge ”Umiddelbart psykososialt støttearbeid” og Dyregrov ”Å gi dødsbudskap-rammer og 
fremgangsmåte” i Dyregrov ”Krisepsykologi”; Dyregrov ”Oppbygning av kriseberedskap i kommunal 
regi” i Dyregrov ”Krisepsykologi i praksis; forelesning til Mette Brekke og Lars Weisæth 10.semester 
medisin). De pårørende som har et sosialt nettverk bør få hjelp til å bruke dette (Weisæth 1991). 
 
Mestringsevne   
God mestringsevne er en beskyttende faktor for senere psykisk lidelse og det er derfor viktig å støtte 
oppunder de pårørendes mestringsevne. Et tiltak for mestring kan være støttegrupper som enten 
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pårørende tar initiativ til selv, eller som opprettes av det offentlige (Gilbert, Bugge ”Umiddelbart 
psykososialt støttearbeid” i Dyregrov ”Krisepsykologi”). Det er vist at å gi pårørende enkle oppgaver 
fremmer følelse av kontroll, mestring, aktiviserer, hemmer angst og øker selvtillitt (Sund, ”Psykisk 
førstehjelp og Adferdskontroll”, Norsk Elektronisk Legehåndbok). 

Informasjon 
 Pårørende har et enormt behov for korrekt og oppdatert informasjon. Dette er en utfordring ved en 
katastrofe som jo kjennetegnes av uoversiktlighet og usikkerhet omkring hvem som er nærmeste 
pårørende (Gilbert, Bugge ”Umiddelbart psykososialt støttearbeid” i Dyregrov ”Krisepsykologi”). Et 
virkemiddel er informasjonsmøter. Fordelen med dette er å få gitt informasjon til mange samtidig og 
at møtene settes opp til faste tider, slik at pårørende har et tidsskjema å forholde seg til og vet når 
neste oppdatering kommer. Gjennom å gi informasjon om hendelsesforløp og redningsarbeidet kan 
de berørte oppleve følelse av mer kontroll og mestring over situasjonen, siden den da virker mindre 
uoversiktlig. Det er viktig at informasjonen må tilpasses mottakeren, og ofte har pårørende i akutt 
krise nedsatt konsentrasjonevne og hukommelse, slik at informasjonen bør også gis skriftlig og flere 
ganger (Dyregrov ”Oppbygning av kriseberedskap i kommunal regi, kp 1, i Dyregrov ”Krisepsykologi i 
praksis). Det er en ekstrem påkjenning med den uvissheten den medfører å ikke vite om sitt eget 
barn er skadet, i live eller omkommet (Dyregrov, Straume ”Kollektiv ivaretakelse etter katastrofer” i 
Dyregrov ”Krisepsykologi”)  
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Katastrofehåndtering 

Organisering ved katastrofer 
I Norge er katastrofe- og kriseberedskapen bygget opp på tre prinsipper. Disse er 

ansvarsprinsippet, nærhetsprinsippet og likhetsprinsippet. Ansvarsprinsippet handler om at den/de 
som til vanlig har ansvaret for å utføre oppgaver og tjenester også har ansvaret ved en katastrofe. 
Nærhetsprinsippet handler om at katastrofer og kriser skal håndteres på lavest mulig 
organisieringsnivå. Likhetsprinsippet betyr at organiseringen av tjenester og oppgaver slik den er til 
vanlig, skal være utgangspunktet for organisering av beredskap ved katastrofer (Larsen m.fl. 
Helsemessig beredskap kp 27 i Larsen m.fl. Samfunnsmedisin). Det er en delt arbeidsfordeling 
mellom hovedsakelig politiet og kommunen ved krisehåndtering. Kommunen har som regel 
hovedansvaret, jamfør nærhetsprinsippet, men det er et komplekst samspill av arbeidsoppgaver og 
mellom ulike styringsnivåer og departementer.  
  Kriseberedskapen er bygd opp ulikt i ulike nivåer av samfunnsstrukturen, med et samspill 
mellom de ulike aktørene på alle nivåer. Hovedsakelig deles det inn i fire nivåer: det politiske, 
strategiske, operative og taktiske: 

• Det politiske nivå består av regjeringen med den enkelte statsråd som leder for sitt 
departement. Ved en krise vil de aktuelle departementene bli involvert og samordnes etter 
beslutning av statsminister, berørte statsråder og regjeringens kriseråd. Regjeringens 
kriseråd er et samordningsorgan som blir opprettet ved kriser som berører flere 
departementer og samfunnssektorer. Kriserådet består fast av Justisdepartementet, 
Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Helse-og Omsorgsdepartementet. I 
tillegg finnes det et krisestøtteråd som skal gi hjelp til kriserådet (Nyhet 20.12.2005, Styrket 
beredskap mot uforutsette hendelser, Justis og Politidepartementet). Det finnes altså ikke i 
Norge et eget krisehåndteringsorgan, men i følge ansvarsprinsippet involveres de politiske 
organene som til vanlig har ansvaret for den aktuelle krisen. Det er lederen av det 
departementet som er mest involvert som har hovedansvaret. I Norway Cup-scenariet vil 
dermed både Samferdselsdirektoratet, Politidirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet 
og Justisdepartementet være sentrale (Politidirektoratet 2007, Håndbok i krisehåndtering, kp 
2 ”Nasjonal krisehåndtering”). 

• Det strategiske nivået har som oppgave å samordne og lede selve krisehåndteringen og det 
er Justisdepartementet som står for dette i samråd med regjeringens kriseråd. Helsevesenet 
er også organisert på tilsvarende måte med et strategisk nasjonalt nivå bestående av Helse- 
og Omsorgsdepartementet sammen med Justisdepartementet (Politidirektoratet 2007, 
Håndbok i krisehåndtering, kp 2 ”Nasjonal krisehåndtering”). For helsevesenet er det også et 
regionalt og strategisk nivå med fylkesmenn, og de regionale helseforetakene (Larsen, 
”Helsemessig beredskap” kp 27 i Larsen ”Samfunnsmedisin”). 

• Det operative nivået er politidirektoratet hvor politimestrene og politisjefene skal 
selvstendig utføre politiets oppgaver, gi ordre til politidistriktene og rapportere til 
Justisdepartementet. Operativt nivå omfatter også hovedredningssentralene (på Sola og 
Bodø), og politiets sikkerhetstjeneste (PST)(Politidirektoratet 2007, Håndbok i 
krisehåndtering, kp 2 ”Nasjonal krisehåndtering”). For helsevesenet utgjøres det operative 
nivået av katastrofeledelsen i kommunene (Larsen, ”Helsemessig beredskap” kp 27 i Larsen 
”Samfunnsmedisin”). 

• Det taktiske nivået er politidistriktene og særorganene med de lokale redningssentralene 
som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av krisehåndteringen.  
(Politidirektoratet 2007, Håndbok i krisehåndtering, kp 2 ”Nasjonal krisehåndtering”). For 
helsevesenet omfatter dette kommunene og lokale helseforetak, i tråd med 
nærhetsprinsippet (Larsen, ”Helsemessig beredskap” kp 27 i Larsen ”Samfunnsmedisin”).  
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3 modeller  
Avhengig av om katastrofen rammer et nærmiljø, en bedrift eller langt unna hjemmene til 

berørte vil katastrofen håndteres etter ulike intervensjonsmodeller. På engelsk kalles dette for ”the 
three C’s”, community, company og communication disasters. Community disasters er katastrofene i 
lokalsamfunnene og nærmiljøene. Company disaster er bedriftsulykkene, som Jotunulykken. 
Communication disasters er katastrofer som rammer langt unna lokalsamfunnet til de berørte og kan 
for eksempel være en transportulykke, hvor de berørte mangler sitt sosiale støttenettverk som finnes 
i sitt lokalsamfunn (Weisæth, ”The Psychiatrist’s Role in Preventing Psychopatological Effects of 
Disaster Traumas”p.2345 in Seva A. ”The European Handbook of Psychiatry and Mental Health” 
1991). 

Formålet med disse tre modellene er å utnytte og mobilisere den allerede eksisterende 
psykososiale støtten som finnes i nærmiljøet og på arbeidsplasser. Bedriftmodellen (company) 
innebærer at det er bedriften selv, som skal igangsette psykisk førstehjelp, gruppesamtaler for de 
ansatte, kollegastøtte, gi informasjon, skape et støttende samhold, holde informasjonsmøter om 
stressreaksjoner, gi debriefing og oppfølgingsamtaler (Sund, Bedriftsmodellen).  

Ved lokalsamfunnsulykkene (community) er det kommunen som har ansvaret for, i 
samarbeid med politiet, og man vil forsøke å bruke samholdet som finnes i nærmiljøet og lokale 
ressurser som fastleger, prester, helsestasjoner og lokale organisasjoner. Kommunen vil også bruke 
sitt kriseteam, som beskrevet senere. Det nasjonale pårørendetelefonnummeret, se nedenfor, vil 
ikke bli brukt ved en lokal katastrofe eller ulykke på en bedrift. Ved avstandsulykkene 
(communication disasters) vil politiet opprette pårørendesenter og en pårørendetelefon med et 
nasjonalnummer, slik at pårørende fra hele landet kan samles og få oppfølging i nærheten av selve 
katastrofestedet. 

  

Helsevesenets oppgaver 
Helsevesenet organiseres også på et statlig, kommunalt og fylkeskommunalt nivå, som gjenspeiler 
nivåene beskrevet over (NOU 2000:30). Særlig kommunene er i denne sammenheng viktig, da det 
hovedsakelig er kommunenes ansvar å ivareta pårørende i samarbeid med politiet. Oppgavene til de 
regionale helseforetakene er å tilby spesialishelsetjenester, som i denne sammenheng kan være 
spesialisert psykisk oppfølging av pårørende som har behov for dette utover tiltakene iverksatt av 
kommune og politi, slik som oppfølging på distrikts polikliniske sentre (DPS) og barne-, og 
ungdomspolikkliniske sentre (BUP). De regionale helseforetakene har også ansvar for å drifte og 
betjene AMK-sentralene (Veileder 2011).  

Kommunenes oppgaver 
Alle kommuner er lovpålagt å ha beredskapsplaner og yte samarbeid med andre kommuner 

ved behov ved ulykker og andre akutte situasjoner. Kommunene er også pålagt å tilby hjelp til alle 
mennesker i krise som befinner seg i kommunen. Konkrete arbeidsområder for kommunen ved en 
katastrofe er å hjelpe politiet med evakuering, omsorg og opphold for evakuerte og pårørende, 
informere media og andre, opprettholde kommunens tjenester og sikre nødvendige forsyninger. 
Dette er regulert i Kommunehelsetjenesteloven og Helse- og Sosialberedskapsloven. Alle kommuner 
har en kriseplan og en kriseledelse bestående av ordfører, rådmann, kommunelege og andre 
nøkkelpersoner for kommunen, i tilegg har de fleste kommuner et beredskapsråd bestående av 
ordfører, lokale statlige aktører og frivillige organisasjoner (Dyregrov ”Oppbygning av kriseberedskap 
i kommunal regi, kp 1; NOU 2000: 24). 

Alle kommuner har etablerte kriseteam, som har ansvaret for ivaretakelse og psykososial 
støtte til pårørende, rammede og etterlatte. Kriseteamet ledes av en person med en sentral 
helserolle i kommunen, ofte kommunelegen. Funksjonen til kriseteamet er å ha det overordnete 
ansvaret for psykososial støtte for pårørende ved kriser og katastrofer, arbeidsoppgavene utover 
dette kan variere noe fra kommune til kommune. Arbeidsoppgavene er ofte overlappende med 
politiets, som pårørendesenter og pårørendetelefon. I store kommuner bør kriseteamet bestå av 
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faste medlemmer, mens det i små kommuner kan være mer fleksibelt og inngå i et interkommunalt 
samarbeid. Alle medlemmene i kriseteamet bør ha god kompetanse på krisehåndtering. 
Kriseteamene er ofte bredt sammensatt, som av prest, psykolog/psykiater, helsesøster, sosionom, 
lensmann/politi og kommunelege (Dyregrov ”Oppbygning av kriseberedskap i kommunal regi, kp 1, i 
Dyregrov ”Krisepsykologi i praksis”; Kriseteam på kriser.no; Politidirektoratet 2007, Håndbok i 
krisehåndtering kp 7). 
 Større ulykker og katastrofer kan ha behov for at kriseteam i flere kommuner samarbeider, 
og ved de største katastrofene, som man kan tenke seg Norway Cup-scenariet kan medføre, bør et 
sentralt katastrofeteam benyttes. Dette er et nasjonalt organ som kan gi råd, veiledning og 
informasjon. Det nasjonale kriseteamet kan for eksempel veilede om opprettelse av 
pårørendesentre, utarbeide informasjon til media og ha kontakt med støttegrupper arrangert av de 
pårørende. Oppgavene til kriseteamet vil i denne sammenheng kunne være å få kontakt med 
pårørende og sette i gang aktuelle tiltak, koordinere og følge opp tiltak, evaluere kriseplaner og 
rutiner for kommunen (Dyregrov ”Oppbygning av kriseberedskap i kommunal regi, kp 1, i Dyregrov 
”Krisepsykologi i praksis”; Kriseteam på kriser.no; Politidirektoratet 2007, Håndbok i krisehåndtering 
kp 7; NOU 2000: 24).   
 Fastlegene i kommunene har en viktig rolle ved katastrofer fordi pasientene deres kan være 
berørte og trenger oppfølging etter en katastrofe. Mange fastleger inngår også i obligatoriske 
legevaktsordninger. Fastlegene bør derfor varsles raskt ved en katastrofe. Kommunen har ansvar for 
legevaktsordningene og legevaktssentral. Andre ressurser i kommunen som kan bli aktuelle å benytte 
for oppfølging og med hjelp i sorgarbeidet for berørte er helsesøstre og helsestasjoner, som kan 
veilede lærere og barnehagepersonell. Tiltakene som iverksettes i kommunen skal også bidra til 
selvhjelp (Veileder 2011). 

Politiets oppgaver 
Det er lovfestet at det er politiets ansvar å gi informasjon til pårørende til personer som er 

omkommet, savnet eller skadet, med mindre ansvaret tillegges en annen offentlig myndighet av 
politiet (Politiinstruksen §12-2; Håndbok i krisehåndtering 2007 kp 6 og kp 14). 
Hovedredningssentralene og de lokale redningsentralene skal tilrettelegge for at politiet kan få 
informert de pårørende. Når politiet får melding om en inntruffet ulykke, blir det etablert en 
evakuerte- og pårørendefunksjon, som ledes av en del av politiet som heter P2. P2 har ansvaret for 
flere deler av etterretningen, inkludert ansvaret for evakuerte og for pårørende. Pårørende og 
evakuerte-funksjonen i P2 oppretter deretter et mottaksenter, evakueringssenter, pårørendesenter, 
pårørendekoordinator, pårørendekontakter, pårørendetelefon og DIR-senter.  For å få dette til er 
politiet avhengig av samarbeid med andre aktører som helsevesenet (som kommunen) og frivillige 
organisasjoner. Særlig er pårørendetelefonen og pårørendesenteret sentralt, utfordringer med disse 
blir diskutert i oppgavens vurderingsdel. Pårørende får informasjon om pårørendetelefonen og 
pårørendesenteret gjennom media. 
 Når en katastrofe er et faktum, vil politiet opprette spesifikt for pårørende disse tiltakene: 
pårørendetelefon, pårørendesenter, pårørendekoordinator, pårørendekontakter og DIR-senter, som 
i etterfølgende avsnitt beskrives. 

Pårørendetelefon 
Pårørendetelefon blir opprettet når en katastrofe/krise er et faktum og har flere funksjoner. Politiet 
bruker denne for å registrere opplysninger fra pårørende om antatt involverte eller savnede med 
fullt personalia, fullstendig adresse, relasjon, kontaktinformasjon, signalement og bekledning. I tillegg 
vil de pårørende bli anmodet om å organisere seg slik at det er et familiemedlem per savnet som 
politiet skal henvende seg til, slik at antall henvendelser reduseres. Personene som bemanner 
pårøredetelefonene bør ha kompetanse på å snakke med pårørende. Politiet abonnerer på 
telefonnummeret 815 02 800, som er det nummeret som brukes som pårørendetelefon.  

I 2007 ble det etablert et nytt system som sørger for samarbeid mellom ulike politidistrikter. 
Dersom det eksempelvis skjer en ulykke i Oslo vil telefonnummeret bli koblet mot flere 
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politidistrikter enn kun Oslo for å øke telefonkapasiteten. Alle politidistrikt skal ha en 
telefonsvargruppe som kan svare på dette telefonnummeret. Det er Politidirektoratet som avgjør når 
pårørendetelefonen skal opprettes. Alle distrikter som er mottakere av telefonnummeret vil operere 
over det samme intranettet eller lukkede websiden slik at de som bemanner pårørendetelefonen 
besitter den samme informasjon. Således har pårørendetelefonen stor kapasitet. Dette hadde ikke 
blitt forsøkt i praksis før Utøya, fordi det tidligere ikke har vært ulykker i Norge, som krever et stort 
apparat for å håndtere pårørendetelefonen (informasjon fra Per Olaf Torkildsen). Det er ikke kjent 
om det ble bruk for ordningen ved terroren 22.juli. Fordelen med denne måten å organisere en 
pårørendetelefon er at de pårørende har et telefonnummer å forholde seg til og at det har stor 
kapasitet. Etterhvert opprettes det telefontjeneste for pårørende på de/det aktuelle sykehus.  

Slik det er i Norge i dag er det ikke mulig for pårørende selv å registrere informasjon på 
internett, men informasjonen kan av politiet bli registrert i et DIR-senter (se neste avsnitt).  
Pårørendesenteret må derfor samarbeide med DIR-senteret. Politiets oppgave er å registrere 
informasjon om antatt savnede for å kunne identifisere involverte, som betyr at både pårørende og 
politi har et informasjonsbehov (Politidirektoratet 2007,” Håndbok i krisehåndtering” kp 6). 
Telefontjenesten bør være operativ i minst 7-10 dager Weisæth, Seear ”Crisis managment centre and 
go team course) 

Pårørendetelefonen kan fungere angstdempende og imøtekommende dersom de pårørende 
blir møtt på en omsorgsfull måte. For å få til dette bør svareren av telefonen ha en lyttende holdning, 
ikke spekulere, kun formidle frigitt informasjon og heller ikke holde tilbake frigitt informasjon. 
Svarene bør også være uten tekniske vanskelige uttrykk, klisjeer og språksjargong, vise respekt for 
pårørendes følelser og ikke reagere på disse med aggresjon eller tilsvarende, men med en forsiktig og 
ventende holdning, gi gjennomtenkte svar på negativ informasjon, holde avtaler og løfter som blir 
gitt. Avtaler må være konkrete og overholdes, selv om en eventuell ny ringeavtale ikke inneholder ny 
informasjon. I tillegg må informasjonen og svar gis på en tilpasset og forståelig måte. Alle disse 
elementene representerer utfordringer siden samtalen også må være kort for å kunne betjene flest 
mulig (Petter Skants, ”Psykososial oppfølging” s.119-120, kp 9 i ”Omsorg i kriser” og Dyregrov 
”Umiddelbart psykososialt støttearbeid” i Dyregrov ”Katastrofepsykologi”). 

DIR-senter 
DIR står for Disaster Involved Registration og er et nordisk datasystem for håndtering av 
personopplysninger og ble tilgjengelig i 2005 (Nyhet 20.12.2005, Politiets beredskap fra Justis- og 
Politidepartementet) . Senteret opprettes ved ekstraordinær hendelser med mange berørte, og ble 
for første gang brukt ved Tsunamien i 2004 (Politiets katastroferegister er på plass, 
Politidirektoratet). DIR ble altså tatt i bruk før det var ferdigstilt på grunn av behovet ved Tsunamien. 
Funksjonen til senteret er å registrere elektronisk informasjon om antall berørte både av pårørende 
og involverte, og å ha en fortløpende oppdatert status og oversikt (St.mld. 37). Det er tre politidistrikt 
som har særlig kompetanse på dette, Oslo, Salten og Rogaland (Hovedredningsentralene ligger i 
Salten og Rogaland), men alle politidistrikt kan anmode om å få benytte tjenesten. Det er Kripos som 
vurderer om et DIR-senter skal opprettes, og politiets data og materielltjeneste iverksetter senteret 
ved forespørsel fra Kripos. DIR-senteret er særlig aktuelt ved hendelser i utlandet (Politidirektoratet 
2007,” Håndbok i krisehåndtering” kp 6). 

Pårørendekoordinator  
Pårørendekoordinator er personen med overordnet ansvar for pårørende, både den fortløpende 
oppdatering av beredskapsplaner og ansvaret for håndtering under kriser. Det skal finnes en 
pårørendekoordinator i hvert politidistrikt. (Politidirektoratet 2007, Håndbok i krisehåndtering s. 61) 
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Pårørendekontakter 
Pårørendekontakter skal finnes i hvert politidistrikt og er de pårørendes kontaktpunkt med politiet i 
den fasen da man antar at den savnede er omkommet (Politidirektoratet 2007, Håndbok i 
krisehåndtering s. 61). 

Pårørendesenter 
Pårørendesenteret er et fysisk sted for de pårørende, som politiet har hovedansvar for. Det bør ledes 
av redningsarbeidere og somatisk helsepersonell. Pårørendesenteret skal være et tilbud og ikke en 
plikt (Weisæth, 2003; Politidirektoratet 2007, Håndbok i Krisehåndtering kp 6).  

Pårørendesenteret har mange funksjoner, de overordnete funksjonene er å hindre utvikling 
av psykopatologi og opprettholde god helse. Dette ved å sørge for at de pårørende får pålitelig og 
tidlig informasjon om sine nærmeste. Et annet navn på pårørendesenteret kunne derfor vært 
informasjons- og støttesenter. Senteret skal også sørge for at pårørende som har behov for dette 
kommer i kontakt med helseapparatet og får spesialisert hjelp. Videre skal senteret fremme mestring 
og selvhjelp gjennom at de pårørende møter hverandre og kan danne egne støttegrupper, eller at de 
kommer i kontakt med sitt eget nettverk. Andre oppgaver er å gi pårørende omsorg, hjelp til med 
praktisk ivaretakelse, som overnatting og bespisning, gjenforene pårørende og overlevende, gi 
oppdatert og kvalitetssikret informasjon på en bedre og mer omsorgsfull måte enn om pårørende 
hadde selv funnet informasjonen i media. Senteret skal også skjerme de pårørende fra media, som 
ikke skal ha adgang. Det har også noen funksjoner for politiet som da har mulighet til å få samlet 
informasjon til identifisering og registrere personopplysninger. Politiet har også mulighet til å samle 
alle pårørende samtidig for å gi felles informasjon. Det er viktig at informasjonsmøtene kommer til 
fastsatte avtaletidspunkt for å skape forutsigbarhet og opplevelse av kontroll. Senteret kan også ha 
et psykoedukativt perspektiv med mulighet for forståelse av egne og andres reaksjoner 
(Politidirektoratet 2007, Håndbok i Krisehåndtering kp 6; Dyregrov ”Kollektiv ivaretakelse etter 
katastrofer” i Dyregrov ”Krisepsykologi”; Weisæth 1991). Det er viktig at senteret plasseres i 
nærheten av der ulykken har funnet sted, slik at de pårørende føler tilhørighet og velger å dra til 
senteret og ikke til selve ulykkesstedet, men samtidig ha god nok kapasitet til alle de ulike behovene 
og funksjonene (Weisæth, 2003). Særlig ved katastrofer som skjer langt unna hjemmene til de 
berørte har senteret en sentral rolle for å få samlet de pårørende og gitt dem 
førstehåndsinformasjon, møte hjelperne og redningsmannskap og overlevende (Weisæth 
”Øverlevnadsmekaniserm, människors beteende i kris och pscychososiale åtgjerder” i Østerdahl 
”Människor och Olyckor”). 

Selve senteret bør organiseres med kun en felles inngang og utgang slik at alle pårørende 
som er tilstedet blir registrert. Det bør også ha flere oppholdsrom, slik at de ulike behovene til 
pårørende blir ivaretatt, noen ønsker kun å få være sammen med sin egen familie, andre med flere 
folk eller i mindre grupper. Rommene kan også brukes av politiet til å informere pårørende ved 
bekreftet dødsfall. Senteret bør også være ryddig og med gode sanitærforhold, slik at ikke 
omgivelsene blir et forstyrrende element (Skants, Petter ”Psykososial oppfølging ” 121-124 i ”Omsorg 
i kriser”). I veilederen fra 2011 anbefales det å ha separate sentre for pårørende og for overlevende.  

Støttepersonellet må være klar over den vanskelige situasjonen som de pårørende befinner 
seg i med tanke på uvisshet og uklarhet, og at de pårørendes ønsker kan forandre seg underveis etter 
som katastrofen blir mer avklart (Skants, Petter ”Psykososial oppfølging ” 121-124 i ”Omsorg i 
kriser”). Støttepersonellet, som kan bistå politiet og helsepersonell, kan bestå av hjelpere fra frivillige 
organisasjoner, kirken, ledere og lærere, som er kvalifisert til å identifisere pårørende i 
høyrisikogruppen for senere psykisk lidelse, slik at disse kan få hjelp av spesialisthelsetjenesten. 
Senteret bør vedvare i hvert fall 3-5 dager (Weisæth, 2003). 
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Massemedias håndtering av katastrofer 
Vi har et bredt utvalg av medier, og da særlig internett, som kan spre informasjon raskt og dermed nå 
mange mennesker hurtig (Kuriansky, ”Working Effectively With The Mass Media In Disaster Mental 
Health” i Reyes ”Handbook of International Disaster Pschyhology”). Det har vært en enorm utvikling 
etter at datamaskiner og smarttelefoner med internett ble allemannseie, med et skifte fra 
informasjonmangel til informasjonsoverflod. De siste få årene har også andre informasjonskanaler 
enn de tradisjonelle massemedia blitt mer og mer aktuelle, med enkeltpersoner, som bloggere på 
nett, som beretter om sine utvalgte saker (Olsen, ”Medier, informasjon og kriser i historisk 
perspektiv” kp 1 i Olsen ”Media og krisehåndtering”).   
     

Arbeidsmetode 
Ofte sees hovedtrekk i medias dekning av ulykker og katastrofer, som kan deles inn i tre faser (Olsen, 
”Mediedekning i kriser” kp 7 i Olsen ”Media og krisehåndtering”): 

• Søke-og-kave-fase: når en katastrofe er erkjent, forsøker mediene å gi svar på ”hvem-, hva-, 
og hvor”. Nyhetene i denne fasen er ofte preget av sensasjon, aktualitet, identifikasjon og 
vesentlighet. Nyheter som angår den enkelte av oss og som vi identifiserer oss med selger 
best.  

• Helter-og-skurker-fase: deretter forsøker mediene å utvide og utdype det som har skjedd, 
ofte med intervjuer med skadete, pårørende eller andre involverte som skal gi ulykken et 
menneskelig og personlig perspektiv. Mediene forsøker å finne den/de som kan henges ut 
som den skyldige eller ansvarlige.  

• Avslutningsfasen hvor mediene gradvis skriver mer om sorg, som bisettelser, 
innsamlingsaksjoner, hjelpeaksjoner. 

Disse tre fasene er det kortsiktige perspektivet av mediedekningen ved en katastrofe. Det langsiktige 
perspektivet handler om konsekvenser og samfunnsendringer som følge av katastrofen (Olsen, 
”Mediedekning i kriser” kp 7 i Olsen ”Media og krisehåndtering”). Ved større ulykker tar kriseledelsen 
kontakt med media for å sikre korrekt informasjon, i stedet for at medienes vanlige kilder som tips, 
avlytting av politisamband og redningssentraler. Kriseledelsen eller den myndighet som har ansvaret 
kan også holde pressekonferanser for å sikre at mediene for korrekt informasjon. Media er opptatt 
av å få frem informasjon som ingen av de andre skriver om, det skal være eksklusivt for å trekke 
leserne, således kan det tenkes at informasjon fra en pressekonferanse ikke formidles i tilstrekkelig 
omfang. Når regjeringen bestemmer det kan NRK pålegges å gi informasjon fra offentlige 
myndigheter (Kringkastingsloven). Massemedia informerer pårørende om hvor de skal ta kontakt og 
opplyser om telefonnummeret til pårørendetelefonen. Massemedia har som funksjon å overvåke 
samfunnet på ulike arenaer, men mediene tolker og bestemmer selv hva de vil formidle, hvordan og 
hvorfor.  

Etiske regler  
Media reguleres gjennom etiske regler i Vær Varsom-plakaten , som sier at det skal tas hensyn til 
pårørende ved ulykker og at mediene ikke skal identifisere savnede eller omkomne uten at 
pårørende er informert først. De er også pålagt å vise hensyn ovenfor mennesker i sorg eller 
ubalanse, som jeg antar også betyr pårørende (Vær varsom-plaktaten 4.6).   

Flere av media svarte på mine henvendelser om pårørendehåndtering og skjerming av 
pårørende, både Dagbladet, VG og Aftenposten, svarte at dette var noe de hadde stor fokus på. Flere 
av de store media i Norge har i tillegg utarbeidet sine egne etiske regler, blant annet VG, Bergens 
Tidende og NRK. Som det fremkommer i disse reglene har alle disse tre klare etiske regler for 
pårørendehåndtering. Hos alle er det fokus på vern og varsomhet ovenfor pårørende, og at 
pårørende skal tilnærmes ekstra hensynsfullt ved sorg eller annet sterkt mentalt press. Både VG og 
NRK har egne spesifikke regler for bildebruk, det skal ikke trykkes bilder av omkomne eller deler av 
dem på grunn av hensyn til pårørende (”God VG-skikk. Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang” 
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NOU 1996:12). NRK sine bilderegler er enda mer spesifikke i forhold til at de skal vise en mest mulig 
objektiv virkelighetsfremstilling. NRK har også fokus på at nyhetene må være riktige med korrekt 
informasjon, og at tidspresset aldri er en unnskyldning for dette. NRK og Bergens Tidene har også 
regler for å hindre og spre unødig frykt og angst til befolkningen. Navnet på omkomne skal ikke 
benyttes før nærmeste pårørende er informert (Kommentarer til programregler for Norsk 
Rikskringkasting, Medieombud, NOU 1996:12). Bergens Tidenes regler sier at informasjonskravet til 
befolkningen ikke omfatter nærgående eksponering av den enkeltes private sorgreaksjon. 
Pressedekningen av ulykker har som formål å få ut informasjon, ikke underholdning og oppslag (Lov 
og etikk. Håndbok for Bergens Tidende, Medieombud. NOU 1996:12). 
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Vurdering av krisehåndteringstiltak og media 
Forskningen på de tiltakene som iverksettes ved katastrofer ovenfor pårørende er beskjeden, og ofte 
utført på små populasjoner og retrospektive (se metodedel). De momentene som går igjen for 
psykisk førstehjelp i faglitteraturen er omsorg, hjelp til egenmestring, og behov for informasjon. I de 
tiltakene, som iverksettes, er det stor fokus på dette, pårørendesenteret skal blant annet gi rom for 
mestring og pårørendetelefonen skal gi kvalitetssikret informasjon. Omsorg er et gjennomgående 
moment for alle tiltakene. Slik jeg har oppfattet litteraturen er det først og fremst pårørendesenteret 
og pårørendetelefonen som de pårørende kommer i kontakt med som støttetiltak, disse vil jeg nå 
belyse noen utfordringer ved.  
  

Utfordringer med krisehåndteringstiltak for pårørende 
Pårørende har et informasjonsbehov, men det har også politiet i sitt identifiseringsarbeid. 

Pårørendetelefonen skal først og fremst ivareta politiets behov, for deretter å kunne informere 
pårørende. Ved en stor katastrofe kan det ta tid før skadeomfang blir avklart, som kan føre til en 
svært stor pågang av pårørende med et stort informasjonsbehov. I noen tilfeller kan det derfor bli en 
konflikt mellom behovet til de pårørende og behovet til politiet som svarer, begges interesse er jo å 
tilegne seg informasjon. Pårørendetelefonen vil dermed ikke nødvendigvis ha en direkte støtte- og 
omsorgsfunksjon, men kan virke angstdempende og imøtekommende dersom svareren av telefonen 
er oppmerksom på dette og følger rådene for slike samtaler. Som skrevet tidligere kan det være en 
stor utfordring å føre en omsorgsfull telefonssamtale under tidspress, og kanskje til og med 
språkproblemer.  

Ved Estoniaforliset var kapasiteten et problem fordi politiet ikke hadde nok telefonkapasitet 
til å møte alle henvendelsene fra de pårørende, selv om det var over 60 personer som betjente 
pårørendetelefonene. Opplysningene fra de pårørende ble skrevet ned på skjemaer som det tok tid 
før støttearbeidet i Sverige fikk fatt i, noe som medførte ytterligere påkjenning for pårørende med 
økt urolighet på grunn av uvisshet, manglende og misvisende informasjon. Det at telefonkapasiteten 
ikke er god nok kan medføre at pårørende reiser selv til katastrofestedet for å finne sine involverte 
(SOU 1998). Ved Vassdalen ulykken i 1986 var det 64 000 innkomne telefonsamtaler (Lars Weisæth) 
og ved Estoniaforliset 30 000 (Per Olaf Torkildsen) til de respektive kommunene.  

Dødsinformasjon bør ikke gis over telefon, men dessverre kan det skje situasjoner hvor dette 
er uunngåelig, og hvis det samtidig er et stort tidspress på telefonsamtalene, kan det tenkes at 
budskapet ikke vil bli gitt på en skikkelig måte. Pårørendetelefonene må være effektive og korte for å 
imøtekomme alle innringerne, men samtidig klare å ivareta de som ringer.(Petter Skants, 
”Psykososial oppfølging” s.119-120, kp 9 i ”Omsorg i kriser” og Dyregrov ”Umiddelbart psykososialt 
støttearbeid” i Dyregrov ”Katastrofepsykologi”).  

De aller fleste i Norge, særlig unge, har mobiltelefon og er aktive på Twitter og Facebook, det 
er derfor nærliggende å anta at mange vil varsle sine nærmeste om at de er utenfor fare ved en 
ulykke. Allikevel vil det være et enormt press på pårørendetelefonen til politiet, og selv om politiet 
har tatt hensyn til dette og koblet sammen telefonnettet mellom de ulike politidistriktene, vil ikke 
kapasitetsbehovet være kjent. Ved scenariet om T-banekollisjon og Norway Cup er det i tillegg 
utfordringer knyttet til språk, da det deltar mange barn fra andre nasjoner, og pårørendetelefonen 
må ha en god tolkefunksjon. Denne utfordringen fokuseres det i liten grad på i beredskapsplanene. I 
tillegg er det kapasiteten til selve mobilnettet, som Telenor og Net Com. Om kapasiteten er god nok 
vil kanskje en eventuell evaluering av Utøya og Oslo-tragedien kunne gi svar på. 

Utfordringer og samarbeid med media 
Mange av de utfordringene og konfliktene som tidligere er beskrevet mellom god ivaretakelse av 
pårørende og hvordan media har arbeidet, er nå regulert i de etiske reglene. Et eksempel på 
overtramp fra medienes side var ved Estoniaulykken i Sverige, hvor massemedia oppsøkte skadete og 
pårørende på sykehusene og intervjuet dem og viste bilder av de døde i media. Media utga seg også 
for å være pårørende og misbrukte deres telefonnumre for å få opplysninger (SOU, 1999). Ved denne 
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ulykkene ble det også formidlet feil og upresis informasjon, (massemedia skrev at en hel skoleklasse 
var om bord i Estoniafergen, mens det viste seg å være 5 skolebarn) noe som førte til ekstra 
belastning for pårørende og mye ekstraarbeid for det psykososiale støttearbeidet (Dyregrov, 
”Organisering av psykososialt støttearbeid” i Dyregrov ”Katastrofepsykologi”). Det er også beskrevet 
episoder i Norge hvor media har gitt de pårørende ekstra belastning, ved blant annet Åstaulykken, 
hvor journalister oppsøker pårørende for å forsøke å få intervju. Ved en drapssak i Norge tok kontakt 
en journalist kontakt med moren til offeret uten å presentere seg og denne moren trodde 
journalisten var et støttepersonell, deretter skrev journalisten om det moren fortalte (Olsen, 
”Mediedekning i kriser” kp 7 i Olsen ”Media og krisehåndtering”). I etterkant av Estoniaforliset ble 
det derfor anbefalt å lære journaliststudenter å håndtere katastrofer ved å ta dette inn som eget fag 
på journaliststudier (SOU 1999, ”Lära av Estonia, s. 15).  

Arbeidsmetoden til mediene ved å oppsøke skadestedet og intervjue berørte kan føre til at 
små lokalsamfunn kan føle seg invadert av massemediene og forsterke uro og hindre sorgarbeid 
(Ursano et.al. ”Individual and community respons to disaster” s. 6 Ursano et.al. ”Textbook of Disaster 
Psychiatry”) Media prioriterer å få ut bilder, uttalelser fra ansvarlige personer og deretter intervjuer 
med berørte personer. Ofte ønskes en subjektiv og personlig vinkling for at lesere skal identifisere 
seg med budskapet, og det brukes ladete begrepet i stedet for nøytrale. Pårørende og berørte er i en 
sjokkfase og mange kan derfor svare på spørsmål på bakgrunn av sterke følelser, og ikke det de 
egentlige mener. 

Politiet skal alltid varsle pårørende om skadete og omkomne før det blir kjent i media. Mange 
medier identifiserer deretter de omkomne, noe som kan være en belastning, men for andre oppleves 
som positivt og som ledd i en prosess med konfronterende omsorg. Det har også skjedd at media har 
identifisert omkomne før pårørende er varslet. 

Massemedia må ha et reflektert forhold til bildebruk, både til valg av bilder og i hvilken 
sammenheng de presenteres, for å ikke krenke ofre og pårørende. Feil bildebruk og dramatiske 
formuleringen kan forsterke inntrykket av en hendelses dramatikk og trusselbilde, som kan stimulere 
til økt angstnivå i en populasjon, Journalistens arbeid preges av konklusjoner, forenkling, forståelig 
informasjon og sensasjonelt preg (Mortsenen, ”Public Relations in Crisis and Disaster). Sterke bilder 
kan være med på å prege pårørendes reaksjoner (Dyregrov, ”Organisering av psykosoialt 
støttearbeid” s. 63 i ”Katastrofepsykologi”). Dette har spesielt blitt en utfordring i de senere årene 
med den økte tilgangen til informasjon og bilder fra mennesker på skadestedet med mobiltelefon 
(Olsen, Krisa som godt stoff i Olsen ”Media og krisehåndtering”). 

Massemedia kan brukes som en kanal for krisepersonell for å formidle veiledende råd og 
informasjon om normal reaksjoner i etterkant av en katastrofe og hvor man skal oppsøke hjelp, og 
således ha en psykoedukativ funksjon for pårørende (Kuriansky, ”Working Effectively With The Mass 
Media In Disaster Mental Health” i Reyes ”Handbook of International Disaster Pschyhology”). Det 
forutsetter at fagpersonell vet hvordan media arbeider og at media har samme agenda som 
fagpersonellet, ”uten god kommunikasjon blir krisehåndteringen nesten umulig” (Mortsensen”Hva er 
en Krise? Kjennetegn ved kriser og katastrofer” kp 3 i ”Media og Krisehåndtering”). I etterkant av det 
akutte katastrofearbeidet kan mediene gi psykososialstøtte ved å formidle trøst, støtte og den 
kollektive og nasjonale sorgen, og danne en felles plattform for videre sorgarbeid (Dyregrov, 
”Umiddelbart psykososialt støttearbeid” i Dyregrov ”Katastrofepsykologi”). 

Spørreundersøkelse fra USA fra 1997 om menneskers holdning til media viste at mange 
ønsker å høre om nyheter, men samtidig mente mange at (82%) at reportere tar lite hensyn til sorg 
ved dekning av katastrofer og ulykker (Parade Magazine, March2 1997,funnet i Mortsenen, ”Public 
Relations in Crisis and Disaster”). Levekårsundersøkelse i Norge fra 1993 viser kritikk mot media på 
flere punkter når det gjelder fokus på enkeltpersoner og på enkeltsaker, formidling av falskt håp, 
frykt, unødig uro, forvirring og nedbrytning av tillitt (Hagestad, ”Massemedia som aktør i helse-
Noreg”, kp 44 i Larsen ”Samfunnsmedisin”).   

Massemedia har ved katastrofer et ansvar for å få frem informasjon og reaksjoner (PFU, 
prinsipputtaelse fra 1998) og de jobber etter en kontinuerlig deadline hvor informasjon skal 
publiseres så raskt som mulig, gjerne før man har oversikt over situasjonen og det gjelder å være den 
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første til å skrive om en begivenhet (Olsen, Krisa som godt stoff i Olsen ”Media og krisehåndtering”).  
Ved en katastrofe er den første tiden preget av kaos og uoversiktlighet, slik at mediene raskt kan spre 
nyheter som kan skape unødvendig frykt, redsel og angst til pårørende som i etterkant viser seg og 
ikke være det. Massemedia kan dermed være med på å eskalere en katastrofe, selv om de egentlig 
bare gjør sin plikt. 

Ofte bruker myndighetene pressekonferanser og pressmeldinger for å få ut korrekt 
informasjon til mediene. Informasjonen gis ofte uten mulighet til å stille tilleggsspørsmål (Skants, 
Petter”Media” kp 8 s. 155-165 i ”Omsorg i kriser”). Media derimot er opptatt av å få frem eksklusiv 
informasjon som ingen av de andre skriver om for å trekke leserene, således kan det tenkes at 
informasjon fra en pressekonferanse ikke formidles i tilstrekkelig omfang (Olsen, Krisa som godt stoff 
i Olsen ”Media og krisehåndtering”). Dersom mediene følger sine etiske regler vil antakeligvis mange 
av disse utfordringene ikke oppstå. 
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