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DSBs viktigste oppgave er å forebygge ulykker og 

kriser i samfunnet

«Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar»



DSBs samfunnsoppdrag
• DSB skal ha oversikt over sårbarhet- og 

beredskapsutviklingen i samfunnet for å forebygge 
hendelser med sikte på å hindre tap av liv, helse, miljø, 
viktige samfunnsfunksjoner og store materielle verdier.

• Ha et sektorovergripende perspektiv med vekt på store 
ulykker og ekstraordinære situasjoner.

• Bistå Justis- og beredskapsdepartementet og øvrige 
departementer ved koordinering av håndtering av større 
kriser og katastrofer.

• Bidra til å koordinere nasjonal sivil assistanse til EU, 
NATO, FN og ved bilaterale henvendelser ved 
krisesituasjoner. 



• Departementer 

• Kriserådet

• Orientere politisk ledelse
JD

• Statsforvalter

• Samvirkekonferanser på 
etatsnivå, beredskapsmøter 
FM

DSB

• Kommunene 

• FylkesberedskapsrådStatsforvalter

• Kommunale 
fagetater

• Kommunale 
beredskapsråd

Kommunene

Samordningsansvar
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Justis- og beredskapsdepartementet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap



Øvelse gjør mester

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/metodehefte-lokal-ovingsveileder/


Jamming

• Helserelaterte hendelser som pandemi og epidemi.
• Ekstremvær, ekstremnedbør, flom og ulike former for skred.
• Globale hendelser som solstorm, tsunami, vulkanutbrudd 

(ref. askesky) etc.
• Brann, både skogbrann, boligbrann og industribrann.
• Hybride angrep/cyberangrep.
• Menneskeskapte hendelser som sabotasje, trusler og terror.
• Strømutfall, nødnettutfall, jamming av GPS-signaler etc. 
• Fake news og valgmanipulasjon.
• Forsyningssikkerhet og mangler, eksempelvis 

legemiddelmangel.
• Hendelser innen finansiell infrastruktur.

• Listen er ikke uttømmende.

Krig

Forsynings-

sikkerhet
Pandemi

Brann

Ekstermvær

Solstorm

Tsunami

Vulkanutbrudd

Hybride 

angrep
Strømutfall

Nødnettutfall

Fake news

Finansiell 

infrastruktur

Trusler vi står ovenfor





Egenberedskapsuka

• www.sikkerhverdag.no

DETTE BØR DU HA HJEMME
Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som 
kan ramme deg hjemme, og forbered deg 

best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du 
blir isolert av været i flere dager, bør du 
være rustet til å klare deg selv i minst tre 

døgn.

For å gjøre dette kjedelig temaet litt mer spennende så har vi laget 

en egen humor serie til inspirasjon som dere kan se på Youtube. 

Og vi anbefaler Dommedag.

http://www.sikkerhverdag.no/
https://www.youtube.com/watch?v=sTq3GBEuvik


DSBs øvingsveiledere

Metodehefter:

• Grunnbok – Introduksjon og prinsipper

• Funksjonsøvelse

• Diskusjonsøvelse

• Spilløvelse

• Fullskalaøvelse

• Evaluering av øvelser

• Lokal øvingsleder

• Way forward 

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/artikler/ovingsveileder/

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/metodehefte-lokal-ovingsveileder/
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/artikler/ovingsveileder/


Grunnbok – Introduksjon og prinsipper

• Grunnboken gir en innføring i hva øvelser er, hvorfor vi 

øver, ulike typer øvelser og hvilke faser en øvelse 

består av.

• Øve for å øve

• Øve for å teste

• Øve for å lære



Funksjonsøvelser

• Funksjonsøvelser er en samlebetegnelse for 

øvelser som tester en eller flere funksjoner hos en 

aktør. Det kan gjelde teknikk, organisering eller 

evner. 

• Funksjonsøvelser kan også omtales som 

prosedyreøvelser.

• Eks. Teste varslingsplaner og systemer

• Teste samband



Funksjonsøvelser

1. Talegruppe oppstart FELLES-5

1. DSB sier:

• "Dette er DSB, vi skal 

gjennomføre en 

sambandsøvelse i denne 

talegruppen Felles-5, kan alle 

som er med i denne talegruppen

melder seg på nett? - Over"

Alle som er tilstede i 

talegruppe, melder seg på nett 

med følgende melding: 

"DSB, Dette er "navn på 

person/vakt" vi melder oss på 

nett. Over."

1. DSB sier: 

• "Dette er DSB, vi har da 

følgende deltagere med i denne 

øvelsen "ramser opp alle navn" 

• "Er det noen jeg ikke har ropt 

opp, vennligst kvitter nå?" 

Kvitter hvis du ikke har meldt 

deg.

• Sambandstester eks. Nødnett

• Signalanlegg eks. Sivilforsvaret

• Brannøvelser

• Kommunikasjon, satellitt telefon, 

Tiger telefon etc.

• Nødaggregat

• Etc.



Diskusjonsøvelse

• En diskusjonsøvelse er en øvingsform der alle 
deltakerne samles i ett felles rom, og all kommunikasjon 
skjer i dette rommet. 

• Innspillene blir gitt muntlig eller på papir/skjerm/lerret. 

• Deltagerne skal diskutere seg gjennom problemstillinger 
relatert til det scenarioet de får presentert av en 
diskusjonsleder (øvingsleder).



Diskusjonsøvelser bidrar til:

• Øke kunnskapen om bedriftens planverk.

• Identifisere eventuell ulik forståelse og bruk av 
planverk.

• Identifisere ansvars- og rolleforståelse.

• Forberede kommende øvelser.

• Resonere/diskutere rundt spesielle/spørsmål.

• Diskutere risiko- og sårbarhetsanalyser og 
mulige hendelser som kan ramme virksomheten.



Spilløvelse

• En spilløvelse kan illustreres som om spillet foregår i 

en "lukket boble", der de øvede aktørene befinner seg i 

den innerste sirkelen, og motspillet omgir dem.

• De øvede aktørene vil oftest befinne seg i sine vanlige 

lokaler, med de hjelpemidler de normalt har til rådighet.

• Motspillet befinner seg i andre lokaler, og styrer 

øvelsen ut i fra en liste med innspill (dreiebok). 



Fullskalaøvelse
• Fullskala øvelser brukes ofte i forbindelse med øvelser der redningstjeneste, 

politi, helsevesen og Forsvaret er involvert, men kan også forekomme på 
andre områder. 

• En fullskalaøvelse gjennomføres alltid i sanntid. Under øvelsen benyttes 
bekledning, arbeidsmetoder og -utstyr som man bruker til vanlig.

• Eksempler:
– Trident Juncture 2018

– Arctic Reihn

– Barents rescure

– Øvelse Nordlys



Evaluering av øvelser

• Evaluering kan defineres som en systematisk 

vurdering i henhold til definerte mål for en 

øvelse og kriterier for måloppnåelse. 

• Den primære hensikten med en evaluering er å 

muliggjøre refleksjon som kan bidra til læring 

og identifisering av behov for endringer.



Lokal øvingsleder 

• Lokale øvingsledere (LØL) er "usynlige" personer som 
følger øvingsdeltakerne. 

• Deres oppgave er å observere, vurdere, rapportere, 
justere, veilede og påse at sikkerheten ikke settes i fare for 
deltagere, innsatspersonell eller rollespillere.



øvelse.no



Diskusjonsøvelser
1. Innsidere – vitende.

2. Innsidere – uvitende.

3. Kompromitterte servere.

4. Sårbarhetsvarsling.

5. Personopplysninger på avveie - forsendelse 

med epost.

6. Personopplysninger på avveie - phishing

epost.

7. Personopplysninger på avveie – outsourchet

IT-drift og bruk av Office 365.

8. Hjemmekontor.

9. Bevissthet rundt egen teknologi på reise/privat.

10. Direktørsvindel.

11. Samfunnskritiske funksjoner ute av spill -

nettbanker og betalingsterminaler svikter.

12. Samfunnskritiske systemer ute av spill - strøm 

slåes ut.



Forberedelse – lokal øvingsleder (LØL)
Planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging

• Utnevne: Øvingsleder, referent, observatør.
• Velge ut type øvelse.
• Sette seg inn i bakgrunnsteppe og innledende scenario.
• Se gjennom diskusjonsspørsmålene, kanskje ønsker man å 

legge til noen spørsmål.

• LØL kan gi gode råd underveis i øvelsen.

• Avsluttende informasjon/referat.
• Evalueringsundersøkelse.
• Etterarbeid.



Evaluering

• Din tilbakemelding på om dette 

var nyttig.



Kom igang

• Logg inn på ovelse.no

• Du kan starte å øve i dag.

• DSB planlegger videreutvikling av 
portalen til også å omfatte andre type 
hendelser. 

• Inviterer virksomheter til samarbeid og
bidrag på øvingspakker.

• Husk: Øvelse ikke prøvelse.



Evaluering og 

læring

Elisabeth Næss



Hvorfor evaluere?

• Dokumentere hva som skjedde.

• Analysere.

• Vurdere.

• Finne læringspunkter og forslag 

til tiltak.



Hensikt og mål

• Hensikt svare på spørsmålet 

om hvorfor vi skal øve? 

• Mål skal svare på 

spørsmålet om hva som skal 

oppnås. 



Samvirke



Evaluering av en diskusjonsøvelse

• Husk å berømme en god referent.

• Gjør en analyse av referatet.

• Spar på konklusjonene og se de opp mot daglig drift.

• Vurdere å forsøke innføre endring, men vær ikke 

redd for å gå tilbake et steg.



Evaluering av en funksjonsøvelse

• Hvilke krav stilles til oss? 

• Hva fungerte? 

• Var det noe som ikke fungerte?

• Er det mulig å bli bedre? 



Veien videre

• Spar på evalueringer

• Se om noe gjentar seg

• Finn ut om det er av en grunn, eller om man alltid kan 

bli bedre? 



Takk for oss

Spørsmål

øvelse.no 


