
BERED-
SKAPS-
PLAN 
ved ulykker

Beredskapsplanen 
skal være et 

hjelpemiddel for 
daglig leder, eller 
annet personell  i 
bedriften, til bruk 

ved ulykker og 
dødsfall. 

Daglig leder har ansvaret for organiseringen og tilretteleggingen  
i den aktuelle situasjonen. Planen skal sikre at en har tenkt 
gjennom hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre hva om 
ulykken skulle inntreffe.

Det betyr at daglig leder, og eventuelle andre, må gå gjennom 
beredskapsplanen og tenke gjennom dette – før ulykken inntreffer. 
Det kan også være fornuftig å tenke gjennom hva slags ulykker 
som det er mest sannsynlig at bedriften kommer ut for, som 
trafikkulykke, arbeidsulykke, plutselig sykdom her hjemme eller 
i utlandet el.l. 

Når ulykken først har inntruffet er meningen at planen skal  
tas fram og at den skal gi en oppskrift på hvordan bedriften 
forholder seg.



1.1  VARSLING
SJÅFØREN VARSLER:
I tilfeller hvor sjåføren ikke er fysisk skadet varsler han daglig leder, politi og eventuelt andre, i h.h.t varslingsplan.

1.2 DAGLIG LEDER (EVENT. ANDRE I BEDRIFTEN) VARSLER:
PÅRØRENDE
Varsling av pårørende skjer på forskjellige måter rundt om i landet. Ved dødsulykker har kommunene litt ulike rutiner 
for varsling. Noen ganger er det politiet som varsler pårørende, på andre steder kontakter de vakthavende prest, som 
formidler dødsbudskapet til pårørende. Andre steder vil sykehuset varsle pårørende. 

Men i den senere tid har mye endret seg, ved bruk av sosiale medier (Facebook, twitter, o.l.). Aviser og andre legger 
ofte ut bilder fra skadestedet direkte på disse mediene. 

Det er derfor viktig at daglig leder varsler pårørende så snart som mulig. Navn, adresse og telefonnummer til hver 
enkelt medarbeiders pårørende finnes i skjemaet «Varsling av pårørende», som ligger lett tilgjengelig i bedriften. 

1.3 KOLLEGAHJELPEN/PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP (Tlf 415 44 400)
Ved alvorlige ulykker varsler daglig leder Kollegahjelpen eller forsikrer seg om at Kollegahjelpen blir varslet, i samsvar 
med ønsket til den som har vært innblandet i ulykken. Dette gjelder særlig trafikkulykker, hvor lastebilsjåføren er 
fysisk uskadet eller lettere skadet. Se nærmere om kollegahjelpen her, og hvem som er kollegahjelp i ditt distrikt.

Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken som Kollegahjelp, tlf. (+47) 95 11 91 81 

PSYKOLOGVAKTEN
Gjennom et samarbeid med forsikringsselskapet If, kan sjåfører eller pårørende (dersom bedriften er forsikret i If…) 
få psykologhjelp i forbindelse med alvorlige ulykker. Daglig leder vurderer om han skal kontakte psykologvakten, 
eventuelt gir beskjed til pårørende om at de selv kan ta kontakt, på tlf. 22 96 50 07

1.4 VERNEOMBUD
Har bedriften verneombud, varsles også dette.

NAVN, VERNEOMBUD:

TELEFON:

1.5 ARBEIDSTILSYNET
Arbeidsgiver må varsle Arbeidstilsynet så snart som mulig etter de har fått kjennskap til arbeidsulykke eller 
trafikkulykke.

I kontortiden ringer du: 815 48 222. Tast 3 for melding av ulykke. Du vil da prioriteres i en eventuell kø.  
Din henvendelse blir besvart av nærmeste regionskontor, avhengig av hvor du ringer fra. 

Utenom kontortid varsels Arbeidstilsynet i henhold til varsling av ulykker utenom kontortid.

1 AKUTTFASEN



2 INFORMASJON

1.6 SIKKERHETSRÅDGIVER
Er farlig gods involvert i ulykken, skal også sikkerhetsrådgiver varsles.

NAVN, SIKKERHETSRÅDGIVER:

TELEFON:

1.7 FORSIKRINGSSELSKAP
Gi beskjed til bedriftens forsikringsselskap.

NAVN, FORSIKRINGSSELSKAP:

TELEFON:

KONTAKTPERSON:

TELEFON:

1.8 BEDRIFTSHELSETJENESTEN
Det bør også vurderes om bedriftshelsetjenesten skal varsles om ulykken.

NAVN, BEDRIFTSHELSETJENESTE:

TELEFON:

KONTAKTPERSON:

1.9 VAREEIER/OPPDRAGSGIVER
Vareeier/oppdragsgiver varsles også, med beskjed om at lasten kommer senere eller eventuelt ikke kommer fram.

2.1 KOLLEGAER
Daglig leder informerer kolleger om hva som har skjedd.

2.2 SKADESTED
Informasjon til media gis på skadestedet av skadestedsleder (politi). Sjåføren bør skjermes for journalister.  
Daglig leder holder kontakt med skadestedsleder. Dersom det er mulig, bør daglig leder reise til skadestedet.

2.3 KONTAKT MED JOURNALISTER
Informasjon til media skal normalt gis av daglig leder eller en annen som er delegert til dette – og ikke sjåføren. Ved 
forespørsel fra media skal sjåføren henvise til daglig leder. (Se ”Råd om kontakt med media”).

2.4 TILGJENGELIGHET
Daglig leder, eller andre som er delegert til dette, må være tilgjengelig på telefonen for pårørende, kolleger og media.



3 OPPFØLGINGSFASEN
3.1 INFORMASJON
Daglig leder må informere medarbeiderne om hva som skjer videre. Det er lett å glemme hvor stort informasjonsbeho-
vet er når det skjer dødsulykker og andre alvorlige ulykker. Ansatte bør ikke få første melding gjennom dødsannonse, 
presseoppslag, rykter eller spørsmål utenfra. Det enkleste er at daglig leder, i første fase, sender ut en SMS til alle 
ansatte om hva som har skjedd. Deretter bør det avholdes et sjåførmøte hvor en gir en mer detaljert informasjon.

Ved dødsfall, er det også viktig at informasjon om eventuell minnestund og begravelse blir gitt i tide, slik at de som 
ønsker det kan delta.

3.2 MINNESTUND
Ved dødsfall, bør daglig leder vurdere om det skal arrangeres minnestund. Dette bør skje så snart som mulig. En slik 
minnestund kan skje på stedet hvor ulykken skjedde eller på arbeidsplassen. Daglig leder bør samarbeide med 
pårørende om innholdet i minnestunden.

Innholdet kan være å legge ned blomster, sette et bilde av avdøde eller la et lys brenne. Dersom noen ønsker å si noe, 
kan man det også.

3.3 PÅRØRENDE
Det er viktig at daglig leder holder kontakt med pårørende etter en alvorlig ulykke eller dødsfall. Hvis det er ønsket, 
kan kontakten også komme fra Kollegahjelpen eller psykolog. Send en blomsterhilsen til pårørende.

3.4 FLAGGING
Dersom bedriften har flaggstang, bør det flagges på halv stang ved melding om dødsfall. Det bør også flagges på halv 
stang ved minnestund og ved begravelsen, selv om begravelsen foregår annet sted. Når begravelsen er over, skal 
flagget heises til topps. Foregår minnestunden etter begravelsen, skal det flagges på hel stang.

3.5 BEGRAVELSE
Det bør ordnes med at en representant for ledelsen i bedriften er til stede ved begravelsen. Det bør også vurderes om 
andre kolleger kan gis anledning til å delta.

Daglig leder sørger for at det sendes blomster/bårebukett/krans som en siste hilsen.

Dersom vedkommende som omkom tilhørte et annet trossamfunn, må bedriften bli enige med pårørende om hvilke 
andre skikker som brukes.

3.6 OPPFØLGING
Følge opp alle som er berørt av ulykken. Dersom daglig leder er usikker på hvordan det skal følges opp, kan han/hun 
kontakte kollegahjelpen eller psykolog. Daglig leder må også vurdere om det er behov for en samling med ansatte for 
å bearbeide reaksjoner etter hendingen.

3.7 ETTERARBEID
Ved hjelp av risikoanalyse vurderes det om tiltak skal settes i verk for å unngå lignende ulykke i fremtiden.



4 RÅD OM KONTAKT MED MEDIA
Alle i bedriften må vite hvem som skal ha kontakt med journalister. (Vanligvis daglig leder).

Ved ulykker er det sjelden at bedriften må ta kontakt med media, men man må være tilgjengelig hvis journalisten spør.

Få alle fakta på bordet og lag en oppsummering: Hva vet dere? Hva vet andre? Hvor stort er omfanget?

Ha alle fakta samlet skriftlig og oppdater løpende. Det gjør det enklere å snakke med journalister.

•  Vis åpenhet og vær tilgjengelig.

•  Vær kort og klar.

•  Svar klart og sannferdig om fakta ved ulykken.

•  Unngå alle spekulasjoner. Ikke kom med antakelser om mulige årsaker, skyld e.l. Hold dere til fakta.

•  Vær ærlig.

•  Uttrykk medfølelse med den/de rammede.

Husk! Hvis du blir intervjuet, og det ikke er på direkten på TV eller radio, kan du be om å få lese gjennom hele 
manuset, men har egentlig bare krav på sitater fra deg selv, som du kan be om å bli rettet. Men etter en ulykke vil du 
trolig få lese gjennom alt. Som sagt tidligere; nettaviser o.l. gjør at dette kan være vanskelig.

Ved intervju på radio/TV kan man be om å få vite første spørsmål på forhånd.

VED STØRRE ULYKKER:
Har du hjemmeside bør du legge ut en pressemelding der. I meldingen bør det være bakt inn 2 -3 kommentarer.

Sørg for tilstrekkelig kapasitet til å ha kontakt med skadede, pårørende, kolleger, journalister og andre.

Nå er det spesielt viktig å samle alle fakta skriftlig.

Vurder behovet for pressemelding/møte med media. Det er sjelden dette er nødvendig/ønskelig. Men i helt spesielle 
tilfeller, som kan skape stor pågang fra media, kan det bidra til at bedriften selv får fortalt sin versjon av historien 
(den sanne).

Hvis du ønsker å være offensiv overfor media, sørg for å komme raskt på banen. Ta initiativ og prøv å beholde det.
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