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Mer enn 25 års erfaringer fra større ulykker og katastrofer i og 

utenfor Norge – her er noen av dem:

 Flyulykken på Torghatten 1988

 Bussulykken i Måbødalen 1988

 Partnair ulykken 1989

 Flyulykken i Namsos 1993

 Gisseldramaet på Torp 1994

 Estonia forliset 1994

 Flyulykken på Svalbard 1996

 Norneulykken – helikopterhavari 1997

 Diskotekbrannen i Gøteborg 1999

 Sleipner havariet 1999

 Åsta-ulykken 2000

 Rocknes havariet 2004

 Nokas-ranet 2004

 «22. juli» terroren 2011

 Terroren i Algerie  2013

 Helikopterulykken på Turøy 2016

 Forskjellige krigs- og katastrofehendelser 

rundt om i verden



Vår daglige adferd baserer seg på:
➢Vår oppfatning av at verden er trygg

➢Vår adferd er vanestyrt

➢Vi navigerer etter kjente signaler

➢Når noen oppfattes som tvetydig styrer vi etter det 
som ligner på noe kjent

➢Vi har en tendens til å ufarliggjøre det som potensielt 
kan være farlig



Vi forsøker å skape trygghet i vår
hverdag  ved å:

▪ Gjøre vår verden forutsigbar:
▪ Ved å etablere vaner – gjøre kjente ting
▪ Ved å gjøre de samme tingene igjen og igjen
▪ Ved å planlegge fremtid
▪ Ved å etablere sosiale nettverk – å bli i dem

Dette er vi gode på og det virker – helt til noe 
uforutsett skjer!



En hendelse blir en kritisk situasjon når:
➢ Vi skjønner at dette kan være farlig

➢ Når vi ikke vet hva vi skal gjøre

➢ Når det ikke er tilgang på relevant informasjon

➢ Når vårt handlingsrepertoar er ubrukelig

➢ Når vår kontroll over situasjonen avtar

➢ Når vi er under tidspress



Når ser vi farene?
Kjøretøy                   Mye røyk        Mer røyk      Litt røyk                 Vi kjører inn

som brenner                                                                                              i tunnelen

Når reagerer vi – og hva gjør vi?



I en mulig kritiske situasjon
Hva vi gjør er avhengig av:

➢ Hvordan vi oppfatter situasjonen: farlig eller ikke?
➢ Hva andre rundt oss gjør – konformitet:

▪ Om bilen foran oss fortsetter å kjøre selv om det er røyk i tunnelen, er 
det store muligheter for at vi også gjør det

▪ Om bilen foran oss stopper eller prøver å snu, da er det store 
muligheter for at vi gjør det samme

▪ Om vi har passasjerer som uttrykker engstelse eller ber oss om å 
stoppe eller snu, øker sannsynligheten for dette

➢ Er du alene er det kun opp til deg å vurdere situasjonen og å 
foreta valget



Kritiske hendelser
Hva vi gjør er avhengig av:

➢ Den kritiske hendelsen – i den farlige situasjonen:

• Den individuelle opplevelsen – er dette farlig eller ikke?

• Opplevd livstrussel – grad av opplevd trussel

• Grad av opplevd kontrolltap – grad av opplevd mestring

• Opplevelse av hjelpeløshet – maktesløshet

➢ I personen:

• Erfaring og trening – som er relevante for hendelsen

• Stresstoleranse og mestringsstrategier

• Tidligere traumatisering – psykisk stabilitet kan også virke inn

• Aktuell livssituasjon



Kjennetegn ved en kritisk hendelse:
➢ Innebærer en trussel

➢ Er vanligvis uforutsett – opptrer brått

➢ Tidsnød – tiden er knapp

➢ Liten eller ingen kontroll

➢ Informasjon i situasjonen er manglende

➢ Uvisshet – utfallet er ikke gitt

➢ Vanlige mestringsstrategier utilstrekkelige

➢ Krever ofte ny adferd – nytt handlingsrepertoar

«Når det som aldri kan skje meg – faktisk 
hender!»



Kritiske hendelser kan føre til:
➢ Provoserer vår virkelighetsoppfatning

➢ Opplevelse av kontrolltap:

• Traumatisering er ofte relatert til grad av kontrolltap

• Opplevelse av absolutt kontrolltap er dramatisk

➢ Rokker ved vår opplevelse av mening

➢ Sterk opplevelse av hjelpeløshet

➢ Dramatisk fysiologisk aktivering

Kort sagt: vi kan bli veldig redde!  



Kritiske hendelser
Sjokkreaksjonen:

➢ Er en hensiktsmessig reaksjon – har stor overlevelsesverdi

➢ Umiddelbar fysisk og mental mobilisering

➢ Økt handlingsberedskap gjennom:

• Hurtigere og endret informasjonsbearbeiding

• Skjerpede sanser – fokusert oppmerksomhet

• Endret tidsopplevelse: tiden «står stille»

• Emosjonsutkobling – blokkering av følelser

• Vi leter etter løsninger – handlingsalternativer



Kritiske hendelser
Akutte stressreaksjoner:

➢ Høy fysisk aktivering:

• Hjerterate går opp – «Hjertet hamrer i brystet»

• Pusten går fortere – endring i respirasjonen

• Vi kan oppleve skjelvinger eller bli «tørr i munnen» 

• Vi kan føle oss «nummen» – fravær av følelser

• Vi kan også kjenne en sterk redsel

➢ Vi søker etter løsninger – men: vår problemløsning er 

redusert når vi er under sterkt press

➢ Ser vi ikke løsninger: passivitet eller panikk!



Når vi møter en reell trussel – hva hjelper oss?
Først og fremst:
➢ Personlig egnethet – vår mestring av stress
➢ Kompetanse: har vi erfaringer som kan hjelpe oss?
➢ At vi kan tenke rasjonelt i en presset situasjon:

✓ Å forstå det som hender
✓ Å tenke løsninger – hva som er det rette å gjøre

➢ Slik at vi kan ta de riktige valgene på rett tidspunkt

Dette gir oss et rasjonelt grunnlag for å vurdere hvor 
stor trusselen er og hva vi skal gjøre



Så – konklusjon?

➢ Selvredningsprinsippet:

▪ Det er sannsynligvis svært usikkert hvordan dette vil fungere!

▪ Noen vil nok umiddelbart gjøre det rette – men hvor mange?

▪ Noen vil nok overse eventuelle faresignaler og utsette seg for en   
økende fare – hvor mange?

➢ Hva folk gjør er alltid avhengig av innarbeidede 
rutiner hos den enkelte, men blir også påvirket av 
tilgjengelig informasjon



Hva kan være til hjelp?
➢ Tilgjengelig informasjon:

▪ Varsel- og/eller informasjonsskilt ved innkjøringen til alle 
tunneler?

▪ Informasjon til alle husstander/bileiere?

✓ Brosjyrer om faresignaler (røyk?) og råd om hva du bør gjøre 
dersom du ser røyk inne i tunnelen?

✓ Råd om hvordan beskytte seg mot røyken?

✓ Brosjyrer lagt ut ved utvalgte bensinstasjoner?

➢ Sørge for at temaet blir en del av opplæringen til førerkortet?



Slik det er i dag?

➢ Noen bilførere vil alltid gjøre det som er riktig uansett 
hvor dramatisk situasjonen er:

▪ Avhengig av personlige variabler

▪ Avhengig av relevant trening

▪ Avhengig av hvor «operative» eller handlekraftige de er

➢ Andre bilførere vil ikke gjøre dette – og dermed 
utsette seg for større fare 

Fasit:  ? ? ? ? ? ?



Vi vet i det minste en ting:

Det er svært vanskelig å kunne forutse 
menneskers atferd i en kritisk og 

dramatisk situasjon!

Det er for mange ukjente og upredikerbare 
variabler som styrer våre valg! 


