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1 Prinsipper og rammer for beredskapsplanen ved OD 

Beredskapsplan for Det odontologiske fakultet (OD) er utarbeidet for å sikre effektiv og god 

håndtering av større kriser og beredskapssituasjoner ved fakultetet. I en krise- og 

beredskapssituasjon skal liv og helse alltid prioriteres foran alt annet. Deretter vektlegges miljø, 

materielle verdier og omdømme. Fakultetet skal søke å gjenopprette normal drift av 

virksomheten så snart som mulig, og de delene av Fakultetet som ikke rammes av krisen skal 

så langt det er mulig opprettholde normal virksomhet. 

Det odontologiske fakultets beredskapsledelse er øverste ledelse ved større kriser ved 

fakultetet og underliggende institutter, og alle enhetene er underlagt denne i en krisesituasjon. 

Dette er for å sørge for en enhetlig og samordnet håndtering av situasjonen. 

1.1 Formål med beredskapsplanen 

Formålet med beredskapsplanen er å gjøre alle som har roller i håndtering av krise- og 

beredskapssituasjoner kjent med sitt ansvar og sine oppgaver. 

Planen beskriver organisering og ansvar for beredskapsledelse ved Det odontologiske fakultet, 

og den gir rammene for utøvende kriseledelse.  
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1.2 Lokal beredskapsplan 

Lokale beredskapsplaner, skal baseres på ROS-analyser, og etter mal fra HMSB. ROS- 

analysene skal ivareta den enkelte enhets særegenhet (kjernevirksomhet, kjerneverdier og 

geografi), og oppdateres minimum hvert annet år. Det er et lokalt ansvar at ROS-analyser 

foreligger. 

Beredskapsplaner skal gjøres tilgjengelig og kjent for alt nøkkelpersonell i beredskapsarbeidet 

ved Det odontologiske fakultet og skal være tilgjengelig i CIM, samt en kort versjon tilgjengelig 

på hjemmeområdene på https://www.odont.uio.no/ 

1.3 Relaterte planer 

1.3.1 Brannvern – og evakueringsplaner ved brann 

Lokal evakueringsplan skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert sted før 

kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanene skal være tilpasset det enkelte byggverk, bruk, 

virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse.  

Eksisterende generell branninstruks ved fakultetet skal legges til grunn og er tilstrekkelig for 

majoriteten av virksomheten. Enhetene er selv ansvarlig for å vurdere om planen er tilpasset 

lokale forhold og risiko. Kontakt HMSB ved behov for bistand til vurdering og tilpasning av 

planverk.   

Utførelsen av en brannevakuering må kunne skje spontant og intuitivt. Brannevakuering og 

akutt håndtering av brann, må baseres på hurtighet, og uten at det settes krisestab først. 

Planen skal være tilgjengelig på nett – for alle, og som oppslag i de enkelte bygg. 

1.3.2 Plan for håndtering av PLIVO-hendelser (Pågående livstruende vold) 

PLIVO omfatter «skoleskyting» og lignende hendelser der ulike våpen rettes mot X`s studenter 

og ansatte i den hensikt å skremme/skade/drepe. Det enkelte fakultet skal utarbeide egen plan 

for håndtering av PLIVO-hendelser basert på en sentral mal.   

Tidsaspektet i hendelsen krever akutt, spontan og styrt reaksjon – FØR beredskapsstab kan 

settes. Mange av planens umiddelbare oppgaver og roller fylles av ansatte/de tilstedeværende 

– som f.eks. undervisningspersonale.  

HMSB utarbeider materiell og øvelsesopplegg, og kan støtte lokale enheter etter behov og 

kapasitet. 

1.4 Oppdatering og vedlikehold 

Beredskapsplanen SKAL revideres hvert annet år, eller ved vesentlige endringer i ROS-

analysen. 

Beredskapsplanen skal oppdateres ved vesentlige endringer i ROS-analysen. 

https://www.odont.uio.no/
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Varslingslister og tiltakskort skal oppdateres/revideres ved behov (endring i sammensetting av 

beredskapsledelsen, endring av e-post/telefonnummer, etc). 

2 «Beredskapsanalysen» 

2.1 Beskrivelse av enhetens kjernevirksomhet 

Pasientbehandling  

Forskningsbasert undervisning  

Forskning  

2.2 Beskrivelse av enhetens geografiske avgrensning 

Geitmyrsveien 69/71  

Fakultetsadministrasjonen og Institutt for klinisk odontologi 

 

Tilbygg Domus Medica, 1 etasje, Sognsvannsveien 9  

Institutt for klinisk odontologi, Ferdighetssenteret, 

 

Sognsvannsveien 10, Rikshospitalet, bygg A1 

Institutt for oral Biologi 

3 Varsling  

Varsling skal skje på følgende måte:  

3.1 Den som oppdager hendelsen 

Den som oppdager en hendelse, skal varsle 

1. Nødetatene 

 Politi - 112 

 Brann - 110 

 Ambulanse (AMK) - 113 

2.  Vakt- og alarmsentralen (VAS) 

 VAS - 22 85 66 66 

3.2 Vakt- og alarmsentralen (VAS) 

VAS varsler: 

1. Nødetatene – og forsikrer seg om at disse har mottatt melding og er på vei. 

2. Lokal beredskapsleder 

3. EHMSB 

Lokal beredskapsleder mottar meldingen og tar en beslutning på om det skal settes 

beredskapsledelse. HMSB kan konsulteres før avgjørelsen tas. 
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Lokal beredskapsleder skal snarest informere Universitetsdirektøren eller stedfortreder, samt 

HMSB når det settes lokal beredskapsledelse. 


