
 
 

OPERATIV BEREDSKAPSPLAN 
FOR HØGSKOLEN I MOLDE 

(HiMolde) 
 

 
 

VARSLING VED ALVORLIGE 
HENDELSER 
 
BRANN: 110 
POLITI: 112 
AMBULANSE: 113 
  
Gi følgende informasjon: 
- Hvem melder (navn, telefonnummer, etc) 

- Hva har hendt (kort beskrivelse, skadens 
omfang, etc) 

- Hvor (nøyaktig stedsangivelse, etc.) 
SENTRALBORD: 71 21 40 00 (Kl. 08:00 til 15:00 (15.45)) 
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Beredskapsteamet 

 

Direktør/beredskapsleder har overorda ansvaret for beredskapen ved HiMolde og er 
den som beslutter å innkalle beredskapsteamet.  

Beredskapsleder har myndighet til å innkalle de ressurser som han/hun finner 
nødvendig. Dette gjelder både økonomiske fullmakter og eksterne tjenester. 

Beredskapsleder kaller inn støttefunksjoner og –grupper etter behov. Se 
varslingsliste, s. 13. 

 

 Beredskapsteam ved Høgskolen i Molde:  Arbeid   Mobil  E-post 

 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy  71 21 41 48  91 57 15 40  gerd.m.langoy@himolde.no  

 Rektor Steinar Kristoffersen  71 19 58 16  92 66 98 31  steinar.kristoffersen@himolde.no 

 Personal- og økonomidirektør Randi 
Gammelsæter 

 71 21 21 24  45 66 16 58  randi.gammelsater@himolde.no  

 Studiesjef Sissel Waagbø  71 21 41 30  47 41 78 91  sissel.waagbo@himolde.no   

 Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad  71 21 41 95  41 21 57 48  studentradgiver@himolde.no  

 Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim  71 21 41 21  95 70 01 94  jens.straumsheim@himolde.no   
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HiMolde sitt system for krisehåndtering 
 
Planen skal bidra til at HiMolde er forberedt på kriser og ulykker som kan ramme 
høgskolens medarbeidere og studenter. Hensikten med planen er å definere hvordan 
HiMolde skal håndtere eventuelle uønskede hendelser, slik at alvorlige konsekvenser 
blir redusert. Planen beskriver roller, ansvarsfordeling, rutiner og rapporteringslinjer. 

Definisjon på uønsket hendelse: Hendelse som avviker fra det normale, og som 
har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø, materielle verdier 
eller omdømme. 

Eksempel på hendelser der beredskapsteamet skal kobles inn: 

o Hendelse på campus eller i HiMolde sin regi, der situasjonen kan 
medføre skade på person, miljø eller materiell 

o Trusler eller vold mot personer  

o Skadeverk, forurensing, utslipp 

o Kriser i forbindelse med opphold i utlandet i HiMoldes regi 

o Store materielle skader eller økonomisk tap 

Beredskapen ved HiMolde er dimensjonert slik at organisasjonen er i stand til å 
håndtere en krise i samsvar med myndighetenes krav og regler. 

Mindre alvorlige hendelser håndteres i den enkelte avdeling av ansvarlig leder.  

Etter en krise skal normalisering skje og demobilisering føre til normal drift. 
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Ansvar og oppgaver for 
beredskapsteamet 
Beredskapsteamet skal starte sitt arbeid så snart som mulig etter at de er kalt inn. 
Sjekklisten under (ikke uttømmende) er ment som et arbeidsverktøy i 
krisehåndteringa. 
 

 Oppstart krisehåndtering 
o Vurdere skadepotensiale/konsekvenser for HiMolde 
o Prioritere arbeidsoppgaver 
o Behov for ressurser og varsling 
o Sette i verk tiltak 
o Fokus: Varsle, informere, omsorg samarbeid 

 
 Skaffe oversikt over situasjonen 
 Få sikker informasjon om hvilken informasjon som er frigitt fra politiet eller 

andre 
 Varsle/informere alle avdelinger og personer som har behov for informasjon 
 Opprette sentral for mottak av henvendelser 
 Avklare behov for omsorgstjenester – og funksjoner (basis som mat, transport, 

samvær, videre psykologtjenester osv.) 
 Mobilisere nok og riktige ressurser 
 Vurdere om hendelsen krever samarbeid med kommunen 
 Informere internt og eksternt, hvis behov etablere mediesenter 
 Etablere informasjonstjeneste for særlig ivaretakelse av berørte 
 Koordinere kontakt med KD, formidle tilbakemelding fra KD om forventninger 
 Gjennomføre fortløpende statusmøte 
 Vurdere nedtrapping og normalisering av situasjonen 
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Den som oppdager varsler 
 
                    Handling                                                                    Tid 
                                                                                                   (Klokkeslett) 

1 Ringe 110 Brann, 112 Politi eller  
113 Ambulanse  
110 og 113 (AMK foretar trippel varsling) 

 

2 Foreta ABC livredning, evakuering  

3 Varsle sentralbord/beredskapsteamet ,  
tlf 71 21 40 00 

- Navn posisjon 

- Hva, hvor, når 

- Personskade, omfang  

- Tiltak 

- Behov for hjelp? 

 

 

4 Begrense skadene/ Normalisering  

 
 

 

 

 

 
 

Tiltakskort – Varsling 
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VARSLINGSSKJEMA FOR HIMOLDE 
 
 

Hvem ringer?/Hva?/Hvor? 
Navn på personen som 
ringer 

 

Telefonnummer  

Få ned alle detaljer:  

Hvem gjelder det? Navn:  

Hva har hendt?  
 
 

Hvor?: sted  

Hvilket skadeomfang dreier 
det seg om? 

 
 
 

Hvilke tiltak er iverksatt? 
Evt. av hvem? 

 

Hvordan kan vi få tak i den 
personen det gjelder 
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Tiltakskort - Media  

Strategisk mediehåndtering 

 
Ta kontroll over og styr media. 
 
1 Høgskoledirektøren/beredskapsleder er medieansvarlig inntil noen 

andre er utpekt 
-Fordel roller. Få oversikt, lag kommunikasjonsstrategi, målgrupper 

 

2 Sørg tidlig for å få innhentet riktig informasjon  

3 Ta regien for hvilken informasjon som skal gis ut og hvordan  

4 Hva: Hva kan gis av informasjon? 
-Taushetsbelagt eller informasjon som tilligger andre etater? 

 

5 Når: skal informasjonen gis? 
-Etter varsling til pårørende/impliserte 
-Tidspunkt for pressemelding/pressekonferanse  

 

6 Til hvem skal informasjonen gis:  
- Studenter/ansatte 

- Media-Lokalt/sentralt 

- Liste over aktuelle media 

 

7 Dersom krisen innbefatter kontakt med politiet, skal det opprettes kontakt 
med politiets P5 mediafunksjon 
Telefonnummer til nærmeste politidistrikt 02800 el N. & Romsdal  
71 58 90 00  

 

8 Ved store hendelser vurder om KD skal underrettes. Hjelpefunksjoner? 
KD, tlf 22 24 90 90, kontaktperson ekspedisjonssjef Toril Johansen 
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Tiltakskort - Varsling av pårørende  

- ved alvorlig personskade eller død 

 
1 Mobilisere beredskapsteamet   

2 Innhente personalopplysninger 
- Navn, nasjonalitet 

- Personnr 

- Adresse 

- Finne informasjon om nærmest pårørende 

 

3 Viktig: HiMolde skal ikke gi informasjon om alvorlige skader 
eller dødsfall uten at det skjer i samråd med politiet 

- Henstill politiet om pårørendekontakt ved behov 

- Opprett kontakt med kommunens kriseteam 

- Leder Kriseteamet Molde Magne Furuseth 90 77 25 60 

- Leder Kriseteamet Kristiansund, Åse Bjerkestrand, 
kontakt via kommunens sentralbord 71 57 40 00 

- Ved ulykker/dødsfall i utlandet bistår: 

- UD        +47 23 95 00 00 

- Kripos + 47 23 20 88 88 

 

4 NB: Kommunens kriseteam har ikke 24/7 tjeneste. Dersom de 
ikke kan stille, har legevakttjenesten ansvaret for å gi 
spesialhjelp og hjelp til psykososiale tjenester. 

- Molde legevakt telefon nr            71 25 33 33 

- Kristiansund legevakt telefon nr 71 67 01 13 

 

5 Ressurs: lenke til helsedirektoratet veileder for psykososiale 
tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer: 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mestring-
samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-
kriser-ulykker-og-katastrofer  
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Tiltakskort – Alvorlige ulykker/dødsfall  

- blant ansatte eller studenter 

 

1 Mobilisere beredskapsteamet   

2 Varsling internt 
- Varsle andre internt som trenger informasjon (bl.a. 

dekan, studieleder, nærmeste overordna, Studenttinget) 

NB! Det er politiet som frigir navn og informasjon etter å ha 
varslet pårørende ved ulykker med dødsfall/andre alvorlege 
ulykker.  

 

3 Beredskapsteamets planlegging av videre arbeid 

- Kontakt med pårørende 

- Informasjon til studenter, ansatte, eventuell praksissted. 
Informasjon til studenter og ansatte gis helst i forbindelse 
med undervisning/i samling. Vurdere å avklare med 
pårørende hvilken informasjon som gis. 

- Vurdere omsorgstiltak overfor kollegaer/studenter. Hindre 
at studenter/ansatte blir overlatt til seg selv etter å ha fått 
et alvorlig budskap. 

- Evt avlyse undervisning/andre arrangement 

- Kontakt mellom høgskolen og eksterne instanser (politi, 
andre nødetater, kommunens kriseteam, KD) 

Ved dødsfall: 

- Markering/minnestund 

Ved dødsfall i ferietid, kan det være naturlig å ha en 
markering/minnestund når de fleste studenter/ansatte er 
tilbake. 

- Flagging etter direktørens avgjørelse, normalt ved 
minnestund og begravelse 

- Informasjon om begravelse, tilrettelegging for deltakelse 
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- Representasjon fra høgskolen 

4 Etterarbeid 

- Vurdere behov for videre oppfølging av studenter/ansatte 

- Evaluere håndtering av situasjonen 

- Klargjøre og rydde kontor og PC i samråd med de 
pårørende 
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Tiltakskort - Trusler mot HiMolde  

- ansatte eller studenter 

 
 
Viktig: Dersom HiMolde, ansatte eller studenter mottar trusler i form av 
brev, e-post, direkte fra fremmøtte personer eller i telefonsamtaler, skal 
dette alltid varsles politiet. 

1 Varsling: Akutte og truende situasjoner ring politiet 
112, varsle beredskapsteamet eller sentralbord 71 21 40 00 
 
NB! Bruk varslingsskjema og noter hva som blir sagt, få så 
mye opplysninger som mulig. 

 

2 Trusler og truende henvendelser, men ikke akuttsituasjon: 
varsle beredskapsteamet.  
 
Trusselen anmeldes til politiet på nett eller ved oppmøte på 
politistasjon. Husk å vurdere trusselen, er den generell eller 
spesifikk? 

 

3 Ved mottatte skriftlige trusler skal disse videresendes på 
e-post til politiet e-post: post.noro@politiet.no 
 
Melding til politiet ved trusler mottatt per telefon: 
https://www.politi.no/tjenester/tips_politiet/Tips 

 

4 Oppfølging/debrifing: 
- Oppfølging av berørte personer ansatte/studenter 

- Evaluering av hendelsen 

- Evaluering av forebyggende tiltak, sikring og nye 
beredskapstiltak 
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Tiltakskort - Pandemi 

 
 
Aktørene: Helse- og omsorgsdepartementet(HOD) har det overordna ansvaret for 
håndtering av en pandemi i Norge. Kommunene er de som vil få stor belastning. De er 
derfor gitt vide fullmakter etter smittevernloven til å iverksette tiltak for å håndtere utbrudd 
av smittsom sykdom. Fylkesmannen har et sektorovergripende ansvar overfor 
kommunene og vil ha et samordningsfunksjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap DSB er også en viktig aktør. 

1 Hva gjør vi ved et varsel om pandemi? 
-Tiltakene vil komme fra kommunelegen i Molde. HiMolde må handle på oppdrag 
for kommunelegen. Det kan for eksempel være å etablere smittesoner, 
vaksinasjon, gi råd og informasjon eller andre tiltak som følger av den kommunale 
beredskapen mot pandemi. 

2 Hva gjør HiMolde ved unormalt og ekstremt høyt fravær av ansatte og 
studenter som kan knyttes til pandemi? 
Tiltak: Varsle kommunelegen tlf. 71 21 54 50, som gjør en situasjonsanalyse og 
basert på dette kan gi råd og videre tiltak. 
 
Folkehelseinstituttet døgnbemannet smittevernvakt telefon 21 07 63 48 

3 Forebygging – god hygiene 
God håndhygiene er alltid viktig. 
 
HiMolde vil iverksette alle fornuftige tiltak for ansatte og studenter for å bidra til å 
forhindre, isolere og redusere faren for spredning av pandemi. 

4 Intern informasjon: Pandemiplan for HiMolde 
 
 
Ekstern informasjon: http://www.pandemi.no  
Nasjonal beredskap for pandemisk influensa og kontinuitetsplanlegging – 
pandemisk influensa. 
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Revisjon og øvelse 
 Risikovurdering og revisjon av beredskapsplanen skal gjøres minimum en 

gang per år 

 Kontaktinformasjon for ansatte, studenter og ressurser oppdateres ved 
endring og hvert halvår. 

  Personal- og økonomidirektøren er ansvarlig for å ajourføre 
beredskapsplanen. Høgskoledirektøren godkjenner ajourført beredskapsplan. 

 Det føres revisjonshistorikk for planen 

 Planen oppbevares både på papir og digitalt 

 
NB! Hendelser som kan føre til tap av kritisk infrastruktur som IT-systemer, bygninger 
etc er ikke omfattet av denne planen. 
 
 

 
 
Det gjennomføres årlig beredskapsøvelse. Øvelsen kan være fullskalaøvelse i 
samarbeid med nødetater, skrivebordsøvelse, øvelse for beredskapsteamet 
og/eller øvelse for andre medarbeidere.  
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LOGGSKJEMA 
 
Tid 
(Klokkeslett) 

Hendelse Handling/oppfølging Ansvar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
BT= beredskapsteamet 
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INTERNE RESSURSER VED KRISE 
 
 
 
SENTRALBORD/ 
STUDENTEKSPEDISJONEN 

TLF JOBB TLF PRIVAT 

Sentralbord 71 21 40 00  
Irene Lange Sætre 71 19 57 80 926 58 828 
 
AVDELING HS 

  

Dekan Heidi Haavardsen 71 21 41 47 415 73 624 
Kontorsjef Palma Sigerseth 71 19 57 70 454 17 970 
 
AVDELING LOG 

  

Dekan Svein Bråthen 71 21 42 97 970 89 852 
Kontorsjef Tove Orheim 71 19 58 33 464 10 074 
 
AVDELING ØS 

  

Dekan Kari Elisabeth Bachmann 71 21 42 77  993 22 593 
Kontorsjef Berit Svendsvik 71 21 41 64 476 30 436 
 
INFORMASJON 

  

Informasjonssjef Jens Petter 
Straumsheim 

71 21 41 21 957 00 194 

Journalist Arild Waagbø 71 19 57 96 994 67 907 
 
STUDIEKONTORET 
INTERNASJONALISERING 

  

Seniorrådgiver Ragnhild Brakstad 71 21 41 08  
Seniorrådgiver Anette Myrstad 71 21 41 05  
 
IT 

  

IT-sjef Kjetil Kroknes 71 21 41 78 949 74 064 
 
DRIFT / BRANNVERN 

  

Tekniker Geir Huse 71 21 41 26 415 74 956 
 
STATSBYGG 

  

Driftsleder Geir Gaupseth  901 93 132   
Driftsteknikar Ragnhild Bjerkeset  482 59 641 
 
STUDENTSAMSKIPNADEN 

  

Direktør Knut A. Silseth 71 21 41 83 907 68 152 

Studentrådgiver Eva Merete Otterlei 71 21 41 95 412 15 748 
 


