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Presentasjon
Hvorfor kan jeg snakke om 

dette? 



Curriculum Vitae

• 1962 Konvertert til Bergenser

• 2000-2013 Sjef Saniteten i Sjøforsvaret

• 2003-2013 Medisinsk rådgiver Forsvarets
Operative Hovedkvarter

• 2003-2018 Leder NATO Medical Naval Expert 
Panel

• 2013-2018 Sjef Forsvarets Sanitet

• 2013-2018 Nestleder Helseberedskapsrådet

• …

• 2019 Medlem Kjerneteam Beredskap, Haukeland 
Universitetssykehus



Intermesso
I dag 75 år siden



Jaltakonferansen avsluttes

“From Stettin in 
the Baltic to Trieste in 

the Adriatic an iron 
curtain has descended 

across the Continent. …”
Winston S Churchill, 

5 March 1946



Usikkerhet
Det er vanskelig å spå, spesielt om 

fremtiden …

Oscarsborg 0421



Krig
9 april 1940 –

krig for første gang på 126 år

Klar til krig? I tilfelle krig, hvilken krig?





1944-04-20

• Krig eller ulykke, Hitlers 
fødselsdag 

• 120 tonn ammunisjon 
eksploderte kl  08.39 på 
«Voorbode» 

• 158 mennesker ble drept 

• 4 800 personer trengte 
legebehandling.

• 248 hus ødelagt,  3 500 hus 
skadet

• 4 260 barn evakuert



Terror
Tradisjonell terror, hjemmelaget eller fremmedinspirert

eller 

cyberkrig …



Terror





Regjeringskvartalet og Utøya
ABB 2011-07-22



Datainnbruddet hos Helse Sør-Øst. Jaktet på pasientjournaler og 
forsvarsinformasjon 

2018-01-18



Al-Noor-moskeen i Bærum
PM 2019-08-10



Katastrofer og ulykker
Bergens største ulykke

20 april 1944
Hitlers 55 års dag



«Jet-pack»

• 2016-04-04

• Norsk F16 redder dødssyk pasient. 
ECMO maskin ble fløyet fra St Olav 
til Bodø. Det tok 40 minutter fra 
klarsignal ble gitt til leveranse. 





Innovasjonsprisen 
til Helse Vest

Forsvarsmedaljen 
med laubærgren



Forsvarets hensikt
For alt vi har. Og alt vi er



Norges 
Maritime 
Grenser



Geostrategisk posisjon

• Norge er et lite land i verden

• … Korreksjon. Norge er et langt land med et 
kjempestort havområde og liten befolkning



«Russland viser 
økt vilje og evne 
til å bruke et 
bredt spekter av 
virkemidler for å 
nå sine politiske 
mål.»
Generalløytnant 
Morte Haga Lunde, 2016



Helse som mål
Verdien av helse er historisk høy, 

da også sjansen for å bli 
angrepet



Forsvarsektor og helsesektor 
1978-2013

• Statens utgifter i % for helse og forsvar 
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Helse som mål



Drepte 95 
med bombe i 

sykebil
Aftenposten 
2018-01-29



Røde Kors Ambulanse 
1940



Vi har bare en 
helsetjenste i landet
Sanitet er kun operativ helsetjeneste, … og knapt nok det

Totalforsvaret



Personell, utedannelse, fagutvikling

230 000

25 000 1 000

Styrkestruktur (krig)
Beredskapskontrakter (INTOPS ..)
Militære sykehusstillinger (fred)



Behandlingskjeden
– norsk og NATO militær dotrine

Role1

Role2

Role3
Role4

POI



Behandlingskjeden – Norges valgte løsning

Role1
Siv + 

…

Siv
Siv

POI

Alment 
kjent? 



En helsetjeneste, men 
fortsatt sanitet …
Grensesnitt er viktig



Hva er sanitet?

• Helsefag + militærfag = sanitetsfag

• Sanitet er en militær disiplin, bringer helse ut
i stridsfeltet for å redde liv når skyting pågår

• Kun integret i operative militære enheter

• Forsvarets Sanitets’ motto er «helse for 
stridsevne»



Ansvar og myndighet



Ansvar

• Primærhelsetjeneste

• Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 2011-06-24

• Spesialisthelsetjeneste

• Lov om spesialisthelsetjenesten 1999-07-02

• Når alt går galt …

• Lov om helsemessig og sosial beredskap 2000-06-23

• Forsvarets sanitet

• Ingen lov

• Prioriteringer og triage…



NATO

NATOs seven baseline requirements 
for resilience as a core element of 

collective defence

Assured continuity of government 
and critical government service

Resilient energy supplies

Ability to deal effectively with the 
uncontrolled movement of people

Resilient food and water resources

Ability to deal with mass casualties

Resilient communication systems

Resilient transportation systems



Kampkraft og bærekraft

• “Forsvaret av landet er en av statens viktigste 
oppgaver, og evnen til å håndtere krise og 
væpnet konflikt i egne og alliertes nærområder 
må gis høyere prioritet. Disse oppgavene er det 
bare Forsvaret som kan løse.”

• “Forsvaret står i et gjensidig 
avhengighetsforhold til andre 
beredskapsmyndigheter … i hele krisespekteret 
… “



Kampkraft og bærekraft

• “Det er behov for å videreutvikle totalforsvaret for 
at samfunnets samlede ressurser om nødvendig skal
kunne mobiliseres for forsvaret av landet. Sivil støtte
er helt nødvendig for å opprettholde og videreutvikle
relevant forsvarsevne. Støtten .. må … kunne
understøtte hele den nasjonale styrkestrukturen og
allierte forsterkningsstyrker samtidig. “

• “Sivil støtte til Forsvaret har hatt liten
oppmerksomhet de senere årene. .....  det [er] kritisk
med tilgang på sivilt helsepersonell og sivile
helsetjenester.”



Koordinering
Sektorer og nivåer, en umulig 

løsning som er den beste? 

«Democracy is the worst form of Government 
except for all those other forms that have 

been tried from time to time.…» 
Winston S Churchill, 11 November 1947



Sektorprinsippet

Typisk norsk å 
være ….?



Nivåer
• Stat

• Fylke

• Kommune

Hvem 
bestemmer?



Til eftertanke
• Ansvarsprinsippet 

• Nærhetsprinsippet 

• Likhetsprinsippet

• Samvirkeprinsippet

… ikke akkurat 
tilpasset krig



• «Helseberedskapsrådet er et 
hovedvirkemiddel for å bidra til et 
velfungerende sivilt-militært 
samarbeid på 
helseberedskapsområdet.»

• «… forum på direktoratsnivå for 
kontakt, samråd og samordning 
mellom deltakende virksomheter i 
arbeidet med helseberedskap for 
kriser i fred og krig.»



Helsberedskapsrådet
- et tverrsektorielt

koordinerende råd

• Helsedirektøren, leder

• Sjef Forsvarets Sanitet, nestleder

• Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter

• Sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon

• Sjef Folkehelseinstituttet

• Sjef Statens Strålevern

• Sjef Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap

• AD RHF Helse Sørøst & Helse Midt

• Primærhelse: Leder Fylkesmennenes arbeidsutvalg

• I fred, krise og terror: Beredskapsdirektør, POD



Klar til krig og 
hvilken krig? 
Robust, utholdende og fleksibel, …

SA, planlegging, forsyning, infrastruktur, personell, …

Øvelse, øvelse, øvelse, …



Oppsummering
Hva var det han egentlig sa?



… og hva var budskapet?
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Takk for 
oppmerksom

heten




