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Sårbart eller robust?

Sårbart:
– Flere funksjoner satt 

ut av spill
– Hele virksomheten 

truet
– Kostnad på 26. mill
– Ca. 6.000 m2 ble 

flomskadet
– Flere måneder før 

alle lokaler kan tas i 
bruk

Robust:
– Effektiv 

krisehåndtering på 
alle nivåer

– Pasientsikkerheten 
ivaretatt

– Tilnærmet normal 
drift etter mindre 
enn 1 døgn

Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system vil få med å fungere 
når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet 
får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen er inntruffet. 
(NOU 2000: 24)



Viktige tekniske tiltak 23.11

 Stoppe vannet fra å trenge inn i sykehuset

 Forsøkte å åpne risten til avløpsrøret (trodde den var tett)

 Etablerte alternativ flomvei for vannet (ny grøft, slo hull i kulvert)

 Etablere pumpekapasitet (bla. 2 stk. 800 m3/t pumper, 220 l/s)

 Sikre viktige tekniske installasjoner i kjelleren

(Høgspenttrafo, Elektriske tavler, Serverrom, Telefonsentral)

 Pumpe vannet ut av kjelleren
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KRISEHÅNDTERING 

 Mye ressurser på plass i løpet av kort tid 

 Vektere stasjonert på sykehuset, teknisk vakt i 24/7 beredskap

 Sykehusets eget personell med lokalkunnskap og fagkunnskap

 Brannvesen, sivilforsvar, Kristiansand kommune, eksterne firma

 Effektiv krisehåndtering på alle nivå

 Kreativitet

(lurt å åpne sykehuset på sørsiden når det er flom på nordsiden…).

(fylte heissjaktene med vann slik at det skulle være lettere å pumpe).

 Flaks

(Sluttet å regne, vinduene holdt, vannet stoppet 2 cm under høgspenttrafo).
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ÅRSAKER
 Høg grunnvannstand (det hadde regnet i flere uker)

 Mye regn i løpet av kort tid (60 mm. søndag ettermiddag/kveld)

 Nedre Hellestøvann flommet over

(demningen har ingen fordrøyning, normalsituasjonen er at vannet står til 
”randen”). 

 Kapasiteten til overvannssystemet var ikke tilstrekkelig 

(800 mm rør, 1x1 m kulvert)  (men risten var sannsynligvis ikke tett, ) 

 Vedlikeholdrutinene var gjennomført (risten var kontrollert torsdag 
20.11), men i dette tilfellet var det ikke nok.  

 Vi må tenke annerledes.  Verden forandrer seg og vi må forandre oss.  
Det som har fungert tidligere er nå ikke godt nok.
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Er vi forberedt? (kan vi planlegge for det uforutsette)



Generelle læringspunkter

• Stedlig og overordnet beredskapsledelse bør etableres raskt også 
ved alvorlige interne hendelser (ikke bare ved eksterne ulykker/gul og 
rød beredskap)

• Varsling av beredskapsledelse og tekniske nøkkelfunksjoner må bli 
mer effektiv 

• Alle kritiske beslutninger, også når det gjelder intern/ekstern 
informasjon, skal tas i stedlig beredskapsledelse før 
implementering (mange aktører-motstridene beskjeder)

• Informasjonsflyten mellom beredskapsledelsen og kliniske 
avdelinger/enheter må tydeliggjøres (”alle” opplever at de får for 
lite/mangelfull informasjon)

• Det må bli bedre kontroll med media



Læringspunkter teknisk

• Det bør etableres en samlet 
teknisk beredskapsgruppe 
ledet av en fagleder

• Kontaktpunkt mot eksterne 
instanser som brann, politi og 
sivilforsvar må defineres

• Det må tydeliggjøres hvem som 
ivaretar HMS-ansvaret ved 
risikofyllt arbeid

• Fagleder tekniske funksjoner 
må samarbeide tett med stedlig 
beredskapsledelse



Beredskapsplan

Rutiner

Tekniske tiltak

Reduserer konsekvensen

Reduserer sannsynligheten 

Reduserer sannsynligheten 



UØNSKET
HENDELSE

Medvirkende
Faktor 1

Usikkerhet

Medvirkende
Faktor 2

Medvirkende
Faktor 3

Konsekvens 1

Konsekvens 2

Konsekvens 3

SårbarhetSårbarhet

Usikkerhet

Sannsynlighets-
Reduserende barrierer

(Kapasiteten til 
overvannssystemet)

(Oversvømmelse fra  
vann/dammer)

Konsekvensreduserende 
tiltak

”Bow tie” (sløyfe) modell for risikoanalyse 

(Materielle skader)

(pasientbehandling)
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Tiltak for å unngå en ny flom 
(sannsynlighets reduserende tiltak

 Strakstiltak

 Montert ny flomrist og kum (gjennomført)

 Etablert alternativ flomvei (gjennomført)

• Videofotografert og utbedret skader i kulvert (gjennomført)

 Tiltak på litt lenger sikt

 Regulering av vannstanden i Nedre Hellestøvann (ikke gjennomført)

 Utarbeide flomvurdering for Eg sykehusområde (gjennomført)

 Gjennomføre tiltak anbefalt i flomvurdering (delvis gjennomført)

 Jobbe systematisk med ROS analyser
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Nedbørsfelt



Vannmengder ved tusenårs flom (Q1000)



Dagens kulvertsystem (ikke tilstrekkelig til å håndtere dimensjonerende flom Q1000)



Åpen kulvert for å håndtere dimensjonerende flom Q1000
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ROS analyser og Beredskap

• Vi gjennomfører ROS analyser for å prøve å forutsi hva som kan 
gå galt, mulige konsekvenser og tiltak som kan gjennomføres for å 
gjøre oss mer robuste.

• Vi forbereder oss på det vi tror kan komme men får ofte noe helt 
annet som ingen har tenkt på ”Vi var forberedt på Ebola men fikk 
flommen” 

• Beredskapsplanen (”alvorlige interne hendelser”) lister ikke opp en 
rekke tiltak knyttet til ulike hendelser (hva gjør vi ved flom, hva gjør 
vi strømbrudd osv.)

• Beredskapsplanen bygger opp under en kultur og et system som 
kan håndtere overraskelser (Akuttmottak på sykehus er et godt 
eksempel: det eneste de vet er at noe kommer, de vet ikke hva)

• Viktige elementer i beredskapsplanen

Varsling av nøkkelpersonell, etablering av ledelsesstruktur, 

og viktigst; ”God drift er god beredskap”





TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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