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Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende 
vold (PLIVO) 
 
Helsedirektoratet inviterer med dette adressatene til å gi innspill på vedlagte forslag til 
Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). 
 
Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
Politidirektoratet (POD) sin øverste ledelse etablerte i juni 2012 en felles styringsgruppe 
med underliggende arbeidsgrupper for å følge opp anbefalinger og konkrete tiltak fra bla. 
22. juli kommisjonen. En av arbeidsgruppene fikk i mandat å utarbeide felles nasjonale 
prosedyrer for håndtering av hendelser med pågående livstruende vold. Arbeidsgruppen 
har bestått av representanter fra Hdir, DSB, POD og nødetatene (helse, brann og politi). 
Arbeidsgruppen har vært ledet av POD. Arbeidsgruppen har basert sitt arbeid på relevant 
og tilgjengelig kunnskap om slike hendelser bl.a. gjennom faktiske hendelser i Norge, 
Finland og USA. Prinsippene i prosedyrene er gjennomgått og evaluert i flere tverretatlige 
øvelser. 
 
De nasjonale prosedyrene beskriver, bakgrunn, rammebetingelser, sentrale begreper og 
inneholder operative prosedyrer som er ment å være retningsgivende for nødetatenes 
samvirke ved pågående livstruende vold. Prosedyrene er utformet på en enhetlig måte og 
har til hensikt at nødetatene skal kunne bruke prosedyrene på samme måte uavhengig av 
geografi og ressurstilgang. Vi ber derfor om en særskilt tilbakemelding på hvordan 
prosedyrene vurderes å fungere der ressurstilgangen er begrenset. 
 
Styringsgruppen for oppfølging etter 22. juli har besluttet at prosedyrene skal ut på en bred 
høring blant nødetatene og andre relevante høringsinstanser. Direktoratene forestår 
høring i egen etat og skal sammenfatte høringssvarene i sin tilbakemelding til POD. 
 
Høringsfrist: 30. september 2014. 
 
Høringssvarene sendes på e-post til: PLIVOprosedyrer@helsedir.no 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Bjørn Jamtli enten på e-post: 
Bjorn.Jamtli@helsedir.no eller telefon: 24 16 33 94 
 

mailto:Bjorn.Jamtli@helsedir.no


 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Guldvog e.f. 
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  Adressater:       

 

                                  

Landets kommuner 
Fylkesmennene 
De regionale helseforetakene 
Helseforetakene 
Luftambulansetjenesten ANS 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Folkehelseinstituttet 
Statens helsetilsyn 
Statens strålevern 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
Den norske legeforening 
Norsk sykepleierforbund 
Kommunenes Sentralforbund 
Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) 
Delta 
Fagforbundet 
KOKOM 
NAKOS 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin   
Nasjonal kompetansesenteret for distriktmedisin 
Nasjonalt senter for traumatologi 
NBC-senteret OUS 
NORSEM -norsk selskap for akuttmedisin 
Norges Røde Kors 
Norsk folkehjelp 
Forsvarets sanitet 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse  
Redningsselskapet 
Norske lavinehunder 
Nasjonal støttegruppe etter 22.juli hendelsene 
 
 
 
 
 
 
 

 


