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FORORD 
 

Dette er en lett redigert versjon av sluttrapport fra Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) til Stiftelsen 
Dam. NSN søkte i mars 2019 om midler fra Stiftelsen Dam med formål å dokumentere de erfaringene 
som nettverket representerer. Ønsket er at dette materialet kan komme til nytte for overlevende og 
etterlatte i fremtiden. NSN ønsker også å utøve brukermedvirkning overfor alle myndighetsorganer og 
samfunnsaktører med ansvar for forhold som berører overlevende og etterlatte, både helse- og 
omsorg, økonomi, rettssikkerhet og andre forhold. Det er også et ønske at overlevende og etterlattes 
erfaring kan fremme samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap. 
 
Prosjektleder og NSN, v/ styret, takker Norges Røde Kors som har vært søkerorganisasjon for NSN. I 
Røde Kors har Anne Cecilie Fossum og Merete Mihle håndtert kontakt mot støttegrupper i snart 20 år. 
Hawa Muuse, og senere Ihna Stallemo, har vært Røde Kors’ kontaktpersoner mellom NSN og Stiftelsen 
Dam, og har bidratt med veiledning både i søkeprosessen og underveis i prosjektet. Takk til alle som 
har stilt opp i intervjuer og på annen måte bidrar i NSN. Styret NSN har bidratt hele veien: Odd Kristian 
(Kian) Reme, Ramona Lind, Roy Erling Furre, Espen Walstad og særlig styreleder Rita Engh Sormul. 
 
Takk til Stiftelsen Dam for støtte til prosjektet! 
 

Asker, 12. oktober 2022 

 
Jan Harsem, prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
 
Prosjektet har avdekket at NSN har behov for å presisere eget formål, arbeidsplan, rutiner og 
organisering. Dette kunne ikke stilles i bero i påvente av en ferdigstilt dokumentasjon. Prosjektet har 
avdekket behovet for en organisering som overlevende, etterlatte og ressurspersoner fra tidligere 
ulykker og katastrofer finner troverdig og motiverende for refleksjon og bidrag med egne erfaringer. 
 
Prosjektet endret derfor karakter fra å søke oppsummert og statisk dokumentasjon, til å oppdatere 
NSN som organisasjon for dynamisk erfaringsdokumentasjon, gjensidig støtte og plattform for 
veiledning, råd og retningslinjer til overlevende, etterlatte og deres organisering. 
 
Prosjektet har avklart at en støttegruppe, eller annen form for nettverk og fellesskap av overlevende 
og etterlatte, kan være organisert med stor variasjon av formelle og uformelle strukturer. Det er 
avdekket noen kjerneoppgaver og problemstillinger som støttegruppene ivaretar i sitt livsløp. 
 
Prosjektet har bekreftet at enkeltpersoner, familier og mindre nettverk av personer som er rammet av 
ulykker, katastrofer og kriser med færre involverte enn de store nasjonale katastrofene, gjør mange av 
de samme erfaringene som de store støttegruppene. 
 
NSN tar konsekvensen av dette, og er i dag en organisasjon for både eksisterende støttegrupper og 
støttegruppelignende tiltak, og for enkeltpersoner med tilsvarende erfaringer. 
 
NSN har i dag et tydeligere formål om å ivareta erfaringene og interessene til overlevende og etterlatte 
ved kriser, ulykker, katastrofer og traumatiske hendelser. Dette skjer ved gjensidig støtte, råd og 
veiledning, og ved at erfaringene anvendes til brukermedvirkning på en rekke områder. 
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 
Historien til NSN historie går tilbake til 1990-tallet. I 2007 ble NSN formelt stiftet med registrering i 
Brønnøysund i 2008. Den såkalte «stafettfunksjonen», som betegner overlevering av erfaringer fra en 
støttegruppe til etablering og drift av ny støttegruppe, hadde da allerede inntruffet flere ganger. 
 
Etter Scandinavian Star i 1990 ble støttegruppen etablert få dager etter katastrofen etter råd fra Kian 
Reme i Kielland-fondet, som ble startet i 1980. Overlevende og etterlatte etter Estonia, Sleipner og 
Åsta-ulykken hadde kontakt med hverandre og utvekslet råd og erfaringer. Etterlatte etter Deep Sea 
Driller i 1976 hadde kontakt med støttegruppen etter Sleipner, som ble etablert etter forliset i 1999. 
 
Odd Kristian (Kian) Reme skriver i sin bok om Alexander Kielland ulykken i 1980 at kimen til etablering 
av NSN ble lagt ved seminaret 20 år etter Kielland, i mars 2000. Hit hentet Kielland-fondet personer 
med erfaring fra tidligere ulykker som hadde ført til etablering av selvstyrte støttegrupper. 
 
I desember 2002 samlet en gruppe på 17 overlevende og etterlatte fra diverse katastrofe- og 
ulykkeshendelser seg til et nettverksmøte på Sem Gjestegård i Asker 10. desember 2002. 
 
Følgende katastrofehendelser og ulykker var representert: 
 

 Deep Sea Driller / 1976 

 Alexander Kielland / 1980 

 Partnair / 1989 

 Scandinavian Star / 1990 

 Sleipner / 1999 

 Åsta / 2000 

 Oseberg Øst / arbeidsulykke / 2000 

 Aker Stord / arbeidsulykke / 2001 
 
Initiativet til møtet ble tatt av deltagerne selv. Formålet var å utveksle erfaringer og samtale om 
initiativ til et mer organisert og formålsdrevet nettverk. Det ble diskutert i forkant om en større gruppe 
av personer skulle inviteres, men konkludert at det første møtet burde ha en avgrenset deltagelse. 
 
To år senere, etter tsunamien 2. juledag 2004, tok helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen 
initiativ til dialog om hvordan myndighetene kunne tilrettelegge for etablering av en støttegruppe. 
Referatet fra nettverksmøtet to år tidligere ble da etterspurt av Helse- og omsorgsdepartementet som 
grunnlag for å bistå etter tsunamien, og etablering av beredskap for å bistå støttegrupper i fremtiden. 
 
Initiativet innledet samtaler gjennom hele 2005 mellom støttegruppen etter tsunamien, forløperen til 
NSN og Helsedirektoratet. I desember 2005 ble prosessen oppsummert av Helsedirektoratet i brev til 
Helse- og omsorgsdepartementet om myndighetenes støtte til etablering av støttegrupper. 

VEDLEGG 6: HELSEDIREKTORATET FORSLAG TIL DEPARTEMENTET STØTTEGRUPPEBEREDSKAP 2005 

 
Tsunamien ble evaluert av Reinåsutvalget, som leverte sin rapport til regjeringen ved justisminister 
Odd Einar Dørum, 20. april 2005. Rapporten la grunnlag for St. meld. Nr. 37 (2004 – 2005) 
«Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering». Stortinget sluttet seg til regjeringens 
forslag om å etablere beredskap for å bistå ved etablering av fremtidige støttegrupper. 

VEDLEGG 7: FLODBØLGEKATASTROFEN I 2004 EVALUERINGSUTVALGETS RAPPORT  2005 
VEDLEGG 8: ST. MELD. NR. 37 (2004 – 2005) FLODBØLGEKATASTROFEN 

 
 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-oversendelse-mandat-131205-FRA-SHDIR-TIL-HOD.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-fra-evalueringsutvalget-for-flod/id106376/
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=31368
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Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen tok initiativ til at staten skulle ha en beredskap for å bistå 

ved etablering av støttegrupper 
 
Helse og omsorgsdepartementet sluttet seg senere til foreslått formål, forankring og oppgaver for en 
støttegruppeberedskap, men vedtok en nedskalert organisering i forhold til det som var foreslått. 
 
Helsedirektoratet fikk i oppgave å utvide en allerede foreliggende samarbeidsavtale med Norges Røde 
Kors til også å omfatte støttegruppeberedskap, med ansvar for en helhetlig beredskap for bistand til 
rask etablering av støttegrupper. Beredskapen skulle inkludere lokaler, planverk for innkalling og drift 
og etablering av hjemmesider mv. Avtalen omfattet også innhenting og dokumentasjon av erfaringer i 
de eksisterende støttegruppene. Dette ble forutsatt ivaretatt ved dialog med slike grupper, altså NSN. 

VEDLEGG 9: BREV FRA HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENTET STØTTEGRUPPEBEREDSKAP 
VEDLEGG 10: INTENSJONSAVTALE HELSEDIREKTORATET RØDE KORS 2013 
VEDLEGG 11: INTENSJONSAVTALE HELSEDIREKTORATET RØDE KORS 2022 

 
Departementet mente at det allerede forelå et betydelig erfaringsmateriale etter tidligere katastrofer, 
og at dette kunne danne utgangspunkt for systematisering. Rutinen for Røde Kors’ dialog med 
støttegrupper ble å avholde en årlig samling med personkretsen i NSN. Disse samlingene ble finansiert 
ved en andel av de årlige tildelingene til Røde Kors på bakgrunn av intensjonsavtalen. 

 
NSN forble uten økonomisk dekning. Dette skapte etter hvert frustrasjon, fordi personer som hadde 
gjort en betydelig innsats i etablering og drift av egne støttegrupper, opplevde forventning om å stå til 
disposisjon for statens beredskap for kommende etableringer av støttegrupper, uten finansiering. 
 
De årlige samlingene fikk etter hvert en annen profil enn det som var hensikten. I stedet for å søke 
innsikt i deltagernes egne erfaringer ble det satt temaer og engasjert eksterne foredragsholdere. 
 
For nettverket av personer med egen erfaring kunne programmet være interessant nok, men det var 
verken brukerdrevet eller tilrettelagt for å innhente og systematisere erfaring. Færre personer meldte 
seg til samlingene. Kursen måtte endres og NSN finansieres dersom NSN skulle ha en relevant fremtid. 
 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-BrevfraHOD06012006-side1-og-2-hele-brevet-HOD-JANUAR-2006.docx
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/INTENSJONSAVTALE-NORGES-RODE-KORS-HELSEDIREKTORATET-2013.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/Avtale-om-stottegruppeberedskap-Norges-Rode-Kors-2022.pdf
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Høsten 2018 ble det avholdt et møte med Røde Kors, styret i NSN og Nasjonalt kunnskapssenter om 
vold og traumatisk stress (NKVTS). Det var ikke avholdt noen årlig samling i 2018. Møtet besluttet 
derfor, forutsatt godkjennelse fra Helsedirektoratet, å omdisponere midlene som var satt av til samling 
i 2018 til å utarbeide en søknad til Stiftelsen Dam om finansiering av et dokumentasjonsprosjekt. 
 
Jan Harsem ble forespurt om å påta seg oppdraget, og aksepterte dette. Harsem er overlevende og 
etterlatt etter Scandinavian Star, og har vært talsperson og leder for støttegruppen etter 
skipskatastrofen stort sett i hele perioden etter 1992, da det første styret trappet ned. 

VEDLEGG 12: STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR NETTSIDE 

 
I perioden fra desember 2018 til søknadsfristen i mars 2019 ble det avdekket behov for en rekke 
presiseringer og avklaringer før en søknad kunne ferdigstilles.  Det var nødvendig å sikre at alle parter 
hadde samme forståelse av hva slags organisasjon NSN er, ønsker å være og prosjektets formål. Dette 
var godt forankret da søknaden ble sendt i mars 2019 fra NSN via søkerorganisasjonen Norges Røde 
Kors. I søknaden ble prosjektet presentert som følger: 
 

Ved større ulykker og katastrofer fra 1980 til i dag har overlevende og etterlatte etablert 
støttegrupper. Støttegruppene og deres engasjerte personer har erfaringer og kunnskap som 
nå skal systematiseres og dokumenteres for å gi hjelp til overlevende, etterlatte og andre 
berørte ved kriser, katastrofer og ulykker. I dette prosjektet skal overlevende og pårørende med 
erfaring fra støttegrupper, sammen med Norges Røde Kors som søkerorganisasjon, utarbeide 
og levere den dokumentasjon som politiske vedtak etterlyser. Dette gir en brukerbasert 
dokumentasjon som ellers ikke foreligger. 

 
Det var stor glede og takknemlighet i juni 2019 da vedtaket fra Stiftelsen Dam ble kjent, med tildeling i 
samsvar med søknaden og søkt beløp. For første gang var NSN tildelt midler til deler av formålet. 
 

MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE 
 
Prosjektets målsetting ble formulert slik i søknaden: 
 

Prosjektet skal dokumentere erfaringer og kunnskap i nåværende og tidligere støttegrupper, 
med formål å være ressurs for overlevende, etterlatte og andre berørte ved kriser, katastrofer 
og ulykker i fremtiden, og bidra til bedre forebygging og beredskap i samfunnet. 

 
Det var utarbeidet en spesifisert fremdriftsplan for å ivareta målsettingen med evaluering i ettertid. 
 

KILDER I PROSJEKTET 
 
Følgende katastrofer, ulykker og hendelser har bidrar som kilder med erfaring i dette prosjektet: 

 
o Grytøya / 1972 
o Deep Sea Driller / 1976 
o Utvik Senior / 1978 
o Alexander Kielland / 1980 
o Mehamn / 1982 
o Vassdalen / 1986 
o Partnair / 1989 
o Scandinavian Star / 1990 
o Jan Heweliusz / 1993 
o Estonia / 1994 
o Gisseldrap Kashmir / 1995 

o Sleipner / 1999 
o Åsta / 2000 
o Oseberg Øst / arbeidsulykke / 2000 
o Aker Stord / arbeidsulykke / 2001 
o Tsunami / 2004 
o Drap London / 2008 
o Sjursøya / 2010 
o Terror 22. juli / 2011 
o Barns død i barnehage / 2014 
o Kollisjon utenlandsk vogntog / 2019

http://www.scandinavianstar.no/
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PROSJEKTGJENNOMFØRING / METODE 
 

NSN redegjør i søknaden for planlagt fremdrift med følgende metode og timeplan: 
 

o Gjennomgang av litteratur, rapporter, bøker og artikler om støttegrupper og den type 
engasjement i regi av overlevende og etterlatte som støttegrupper representerer. 

 
o Avholdelse av 2 stk. workshop med funksjon som arena for innspill og erfaringsinnhenting til 

prosjektet. Workshop nr. 1 ble avholdt som planlagt i november 2019. 
 

o Dialog med respondenter og kilder med erfaring, prosjektgruppe, fagmiljøer og myndigheter. 
 

o Planlagt faglig veiledning til prosjektleder i regi av en referansegruppe. 
 

o Ferdigstillelse var planlagt ved skriveprosess og interne høringer med referansegruppe og 
respondenter gjennom hele prosjektperioden frem til opprinnelig planlagt sluttdato. 

 
Reell gjennomføring ble basert på: 
 

o Prosjektperiode fra 15 august 2019 til 30. juni 2022 med én workshop i november 2019. Styret 
i NSN har vært prosjekteier og referansegruppe. 

 
o Intervjuer og kontakt med enkeltpersoner v/ personlige møter med lydopptak og 

transkribering, kontakt pr epost og messenger. Litteratursøk i artikler, faglitteratur, 
bokutgivelser, granskingsrapporter, offentlige dokumenter som NOU, Stortingsmeldinger og 
referater, arkivmateriale for NSN og deltagende grupper. 

 
o Diverse videomøter med organisasjonsutvikling av NSN med revisjon av formål og vedtekter, 

utarbeidelse av arbeidsplan, vedtak om rutiner for beredskap i NSN og etablering av ordningen 
med frivillige rådgivere og retningslinjer for disse. 

 
o Brukermedvirkning: Innspill, høringsuttalelser og kontaktmøter med statlige og kommunale 

instanser. Prosesser i forkant har involvert hele bredden av medlemmer og deres erfaringer. 
 

SAMARBEID MED ANDRE 
 
I starten av prosjektet var det kontakt og samarbeid med Norges Røde Kors, NKVTS og RVTS Øst. Selv 
om disse kontaktene ikke ble videreført, så ga kontaktene viktig forståelse av prosjektets innretning 
videre. NSN er tatt opp som medlem i Skadeforebyggende forum (Skafor), som organiserer kommuner, 
statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og næringslivet. NSN v/ en av deltagerne i nettverket, 
bidro våren 2022 i faglig møte med Skafor og delte egne erfaringer. Det har vært innledende møter 
med fylkesberedskapssjefene og fylkeslegene, og det er avholdt innledende dialogmøte møte med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er kontakter som gir retning videre for NSN. 
 

ØKONOMI 
 
NSN v/ styret vedtok et budsjett for prosjektet som ble vedlagt søknaden etter avklaring med 
søkerorganisasjonen. Samlet kostnad var budsjettet til kr. 640 000,-. Av dette ble det søkt om og tildelt 
kr. 490 000,- fra Stiftelsen Dam. Det ble også budsjettert med kr 150 000,- fra offentlige myndigheter.  
 
Dette hadde bakgrunn i at 2 planlagte workshop også ville ha funksjon som årlig samling som kunne 
finansieres ved intensjonsavtalen mellom Norges Røde Kors og Helsedirektoratet. 



8 
 

AVVIK 
 
NSN har samlet erfaring fra støttegrupper og enkeltpersoner i løpet av prosjektet. Prosjektet har likevel 
hatt et annet forløp enn det som ble formulert i søknaden. Dette kan oppsummeres som avvik, eller 
endrede forutsetninger. Følgende supplerer tidligere søknad om utsettelse datert 14. april 2021: 
 

 Pandemien i 2020 – 2021 har medført varierende grad av restriksjoner på sammenkomster og 
møter. For hele prosjektperioden har dette ikke vært noe avgjørende problem. Pandemien var 
likevel årsak til at det er avholdt 1 workshop og ikke 2 som planlagt. Intervjuer er gjennomført 
ved personlige møter. Større møter etter november 2019 er avhold pr. video. 
 

 Personer og eksisterende støttegrupper responderte ikke på mottatte eposter med spørsmål 
om å levere tilbakemeldinger og svare på spørsmål. Dette skyldes sannsynligvis at slike 
anmodninger om å gi tilbakemeldinger ved en rekke anledninger var sendt ut tidligere, med 
uklart formål og uten systematisk oppfølging som kunne motivere til nye svar. 
 

 I stedet for planlagte samlinger og svar på epost, har prosjektleder gjennomført personlige 
møter gjennom 2020 og delvis 2021. Samtaler er tatt opp og lagret digitalt. 
 

 Planlagt referansegruppe med representasjon fra Norge Røde Kors og RVTS Øst, meddelte i 
september 2019 at de likevel ikke kunne delta i en slik gruppe, av hensyn til nødvendig 
uavhengighet til prosjektet. Prosjektleder anmodet styret i NSN om å fungere som referanse 
for det videre arbeidet, da styret uansett var prosjekteier. Dette ble praktisert ordning. 
 

 Søkerorganisasjonen Norges Røde Kors v/ enheten som er avtalepart med Helsedirektoratet i 
intensjonsavtalen om støttegruppeberedskap, har i løpet av prosjektperioden avviklet 
samarbeidet med NSN og ønsker ikke lenger å avholde årlige samlinger som tidligere. Det 
presiseres at Røde Kors’ kontaktpersoner for Stiftelsen Dam har gitt uvurderlig veiledning. 
 

 Opprinnelig var sluttrapporten planlagt som en omfattende skriftlig dokumentasjon i ett og 
samme dokument med samtlige intervjuer i skriftlig format, temabehandling, historikk for 
NSN, presentasjon av faglige referanser og andre aktuelle tekstavsnitt. Dette blir publisert på 
www.stottegruppene.no. Denne sluttrapporten beskriver prosjektets erfaringsmateriale. 
 

 Prosjektleder er også leder og talsperson for Støttegruppen etter Scandinavian Star. Høsten 
2019 økte det politiske presset i det danske Folketinget for ny gransking av sentrale forhold 
etter skipskatastrofen i 2019. Dette skapte behov for tilstedeværelse i politiske prosesser, 
dokumentasjon og oppfølging, som har lagt beslag på prosjektleders kapasitet utover det som 
var forutsett. I oktober 2022 pågår en omfattende regjeringsvedtatt gransking i Danmark. En 
annen regjeringsvedtatt gransking leverte rapport 5. september 2022 med krav om respons. 
Forholdet kan betegnes som endrede forutsetninger for prosjektleders kapasitet. 
 

 Det er ikke foretatt en slik evaluering i etterkant av prosjektet som beskrevet i søknaden. Når 
denne rapporten er avlevert til Stiftelsen Dam vil den bli sendt også til en rekke norske 
kommuner, i første omgang kommunene i Viken, Troms og Finnmark. Den blir også sendt til 
DSB, Helsedirektoratet, NKVTS, RVTSene og andre fagmiljøer. Den sendes også til KS, 
fylkeslegene og fylkesberedskapssjefene, som NSN allerede har etablert dialog.  

 
Alle vil bli forspurt om å gi tilbakemelding med evaluering av rapporten. NSN åpner for 
systematisk respons og evaluering fra brukere og enheter i kommuner, helsetjenesten, 
fagmiljøer, statsforvalterne og andre organer og tilsvarende instanser. 

http://www.stottegruppene.no/
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PUBLISERING 
 
I brev datert 14. april 2021 til søkerorganisasjonen Norges Røde Kors, redegjorde NSN for status i 
prosjektet og søkte om utsettelse til 2022. Det ble informert om videre fremføring av prosjektet, bl.a 
etablering av webside for publisering. Websiden er senere etablert, og er fortsatt under utvikling. 
 
På nettsidene publiseres artikler, intervjuer, veiledninger, høringsuttalelser, myndighetskontakt, 
forslag og annen dokumentasjon av brukermedvirkning. Sidene finnes her: www.stottegruppene.no 
 

RESULTATER 
 
Siden den formelle stiftelsen i 2007 har det foreligget en idé om at en rapport som dokumenterer 
erfaringene i NSN er avgjørende for videre utvikling, drift og finansiering.  
 
Prosjektet har bekreftet at flere forutsetninger må på plass for meningsfull drift av NSN. Dette handler 
om mer enn oppstilling av statiske og formulerte erfaringer. 
 
Da Røde Kors signerte den første intensjonsavtalen med Helsedirektoratet om støttegruppeberedskap, 
sendte de ut en del spørsmål til personnettverket i NSN, som et første initiativ for å innhente og 
sammenstille erfaringer. Senere har skiftende styrer i NSN foretatt tilsvarende utsendelser av spørsmål 
til det samme nettverket. En rekke forsøk er gjort med utsendelse av epost med spørsmål, men svar og 
dokumentasjon uteble. På et tidspunkt ble det finansiert et forprosjekt for hvordan et 
dokumentasjonsprosjekt kunne gjennomføres, men heller ikke dette lot seg videreføre og realisere. 
 
Også dette prosjektet som her rapporteres støtte på samme fravær av respons på den opprinnelige 
modellen ved å sende ut spørsmål med anmodning om reflekterte svar. Det kom ikke svar. 
 
Det ble etter hvert klart at behovet ikke først og fremst var å utløse idéen om å innhente avklarte og 
definerte erfaringer hos den enkelte person og gruppe i NSN. 
 
Behovet var, og er, å utvikle en fundamental hensikt, intensjon og formål, med den type tiltak, 
engasjement og representasjon på vegne av overlevende og etterlatte som finner sammen i NSN. 
 
Da slike prosesser kom i gang fra høsten 2019 så utløste dette nytt engasjement og kontakt til nye 
personer, grupper og erfaringer, som sammen med rekke katastrofer, ulykker, terror og straffbare 
handlinger siden midten av 1970-tallet gir bakgrunn for det som oppsummeres og reflekteres over her. 
 
Prosjektet har avdekket behovet av en mer samlende og felles forståelse i NSN om formål, rutiner for 
vår egen beredskap, arbeidsform og tiltak. NSN er derfor reorganisert i prosjektperioden. 
 
Det er tydeliggjort hvilke egenorganiserte tiltak i regi av overlevende og etterlatte som faller inn under 
formålet til NSN. Spørsmålet om NSN skal gripe inn i en situasjon eller avvente å bli kontaktet, har ikke 
vært tydelig. Dette er derfor tema for vedtatte rutiner for beredskap i NSN. 
 
Virkeligheten som overlevende og etterlatte faktisk opplever skal definere NSN, ikke forestillinger og 
ferdig definerte kategorier som ikke er tilpasset erfaringen. En støttegruppe i NSN er ikke nødvendigvis 
organisert med org.nr. eller med tradisjonelle strukturerer for foreninger og organisasjoner. 
 
Viktigere enn en manual for drift av organisasjon, kan det eksistensielle og verdiforankrede grunnlaget 
vise seg å være, for å ta opp et engasjement og drifte tiltak av den type som deltar i NSN. 
 

http://www.stottegruppene.no/
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Stiftelser, uformelle grupper og nettverk og enkeltpersoner som gjennomfører tiltak og aktiviteter for å 
støtte overlevende og etterlatte, eller anvende katastrofen til engasjement av allmenn verdi, inviteres 
til å delta i NSN. Alle med erfaring som faller inn under formålet for NSN kan bli medlemmer. 
 
Skillet mellom støttegrupper etter store nasjonale katastrofer og andre organiserte tiltak i regi av 
overlevende og etterlatte ved katastrofer som rammer få personer, er fjernet fra vedtektene til NSN. 
 
Fellesskapet med alle som har opplevd katastrofe er tydeliggjort som grunnlag for å identifisere, sette 
ord på, utvikle og ta i bruk, strategier og handlingsrom for overlevende og etterlatte i slike situasjoner.  
Dette definerer NSN mer enn ferdig formulerte kategorier for hvilke typer katastrofe som kan delta. 
 
Hjelp, veiledning, bistand og erfaringsoverføring fra grupper, tiltak og enkeltpersoner som har opplevd 
katastrofe i alle fremtoninger kan ikke være statisk, men må alltid ta utgangspunkt i virkeligheten slik 
denne oppleves og erfares. Det er derfor avgjørende at NSN er åpen for virkelige erfaringer, slik de 
oppleves, for å omdanne disse til grunnlag for gjensidig støtte, brukermedvirkning og handlingsrom. 
 
Søknadens mål nr. 1 blir nådd i oktober 2022 etter forsinkelser i forhold til opprinnelig timeplan, som 
er klarert med Stiftelsen Dam underveis. Mål nr. 2 er det for tidlig å rapportere på, da sluttrapporten 
distribueres til målgrupper parallelt med sluttrapportering til Stiftelsen Dam i oktober 2022.  
 
Når rapporten er avlevert til Stiftelsen Dam vil den bli sendt også til en rekke norske kommuner, i 
første omgang kommunene i Viken, Troms og Finnmark. Den blir også sendt til DSB, Helsedirektoratet, 
NKVTS, RVTSene og andre fagmiljøer. Den sendes også til KS, fylkeslegene og fylkesberedskapssjefene, 
som NSN allerede har etablert dialog. Alle vil bli anmodet om å gi en evaluering tilbake til NSN. 
 
I søknaden ble målgruppene stipulert ved statistikk for antall berørte av den type hendelser som NSN 
dekker ved formålet. Det er først nå NSN utvider den offentlige kommunikasjonen med formål og 
tilbud basert på bl.a prosjektrapporten. I løpet av prosjektet antas det at ca 100 personer er nådd, med 
bakgrunn i nettverket av personer og grupper som er representert i NSN. 
 
I det etterfølgende oppsummeres resultater, tiltak og temaer som er identifisert og avdekket gjennom 
prosjektet, og som inngår i formål, rutiner, erfaringsoverføring og brukermedvirkning. 
 

FORNYET FORMÅL FOR NSN 
 
Prosjektet har vært avgjørende for at NSN kunne presisere og tydeliggjøre gjensidig støtte og 
erfaringsbasert brukermedvirkning som de to grunnleggende formålene med NSN: 
 
STØTTE: NSN er et nettverk av støttegrupper, mindre grupper, fellesskap og enkeltpersoner, som 
samler og representerer overlevende og etterlatte, og deres interesser, både akutt og senere. Personer 
med erfaring fra grupper som er avviklet kan delta i NSN. Ved større katastrofer kan NSN gi veiledning 
og rådgivning til å organisere overlevende og etterlatte i støttegrupper eller tilsvarende tiltak. 
 
Rutiner for hvordan NSN kan være en likepersonsorganisasjon med tilbud om gjensidig støtte, råd og 
veiledning, er utarbeidet, og er tatt i bruk i flere konkrete saker. For personer som alene eller i små 
nettverk er engasjert i rettighetsarbeid og andre forhold etter egen krise, ulykke eller katastrofe, kan 
NSN gi personlig støtte og til engasjementet. 
 
BRUKERMEDVIRKNING: NSN vil fortsatt innhente og dokumentere overlevende og etterlattes 
erfaringer, og omsette disse til brukermedvirkning i alle forhold av betydning for overlevende og 
etterlatte. Dette er ikke statisk, men kontinuerlige rutiner for innhenting av erfaringer og bidra som 
brukerorganisasjoner i høringer og demokratisk deltagelse. 
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TYDELIGERE EIERSKAP 
 
En grunnleggende forutsetning for å være en støttegruppe, et støttegruppelignende tiltak, eller 
organisert initiativ med en eller flere personer som dekkes av formålet for NSN, er at tiltaket eies og 
drives av personer som selv har den erfaringen som er grunnlag for tiltaket.  
 
Dette utelukker ikke bistand fra helsepersonell, juridisk kompetanse, økonomisk og administrativ 
bistand eller annen kompetent rådgivning. Forutsetningen om eierskap handler om etablering og drift 
av tiltaket. Det grunnleggende eierskapet til prioriteringer, beslutninger, intern og ekstern 
kommunikasjon og til selve katastrofehendelsen, forblir hos de personene som selv har opplevelsen av 
å være overlevende, etterlatt eller pårørende, eller en kombinasjon av disse tilknytningene. 
 
Dersom denne forutsetningen opphører, kan det fortsatt drives legitime, samfunnsnyttige og 
forsvarlige tiltak som overlevende og etterlatte verdsetter, men tiltaket faller utenfor det NSN forstår 
med en støttegruppe, selvhjelpsgruppe eller annet initiativ som dekkes av formålet med NSN. 
 

BEVISSTHET OM SPRÅK OG BEGREPER 
 
Prosjektet har gitt økt bevissthet om betydningen av språk og begreper som anvendes om katastrofer 
og kriser. Dette gjelder både fortellingen om hendelsesforløpet, ansvarsforhold, personlige og 
individuelle konsekvenser og oppfølginger av økonomisk, politisk og juridisk karakter. 
 
Språk og begreper er avgjørende for å definere organisasjonen NSN. Det er avdekket behov for å 
beskrive støttegrupper mer fleksibelt, presist og nyansert, slik at det er klart hva slags organisering, 
nettverk og tiltak det dreier seg i hvert enkelt tilfelle. Språk og begreper kan ellers avgrense og 
ekskludere viktige nettverk og fellesskap som er relevante for overlevende og etterlattes virkelighet. 
 
Hel konkret er derfor formuleringene endret i vedtektene og arbeidsplanen om hvilke tiltak som 
dekkes av formålet. Mer utfyllende om dette er beskrevet i avsnittet om organisasjon. 
 
Krise, krisehåndtering, beredskap, sorg og tap, etablerer personlige, familiære, sosiale, faglige, 
politiske, juridiske og samfunnsmessige fortellinger. En fortelling kan få sin egen tyngde til å definere 
den individuelle og personlige forståelsen, men også samfunnets konklusjoner og håndtering. Dermed 
har språket konsekvenser for hvordan katastrofen, også når den er en ulykke som rammer få personer, 
blir håndtert politisk, juridisk, forvaltningsmessig og økonomisk. 
 
Individer og grupper av overlevende og etterlatte, den og de som selv er rammet, kan møte fortellinger 
og språk som eksplisitt eller mer subtilt definerer både katastrofen og den / de som er rammet av 
denne. Slik kan språket bli som et speil som den som er rammet ser seg selv i. Slik kan språket forme 
overlevende og etterlattes forståelse av seg selv, sitt eget møte med katastrofen og sitt eget liv. 
 
Språket og fortellingen kan kreve sitt eget mandat til å definere hva som skjedde, sorg- og 
tapsopplevelsen, hendelsesforløpet, ansvarsforholdene og alle andre deler av katastrofen.  
 
Det kan skapes fortellinger, språk og begreper som ikke gir rom for kaos, ordløs meningsløshet, dype 
eller overflatiske ambivalenser, indre angst, glede, tomhet, spenninger, drømmeaktige og 
assosiasjonsdrevne stemninger og opplevelser. 
 
Uansett hvilke fortellinger, språk og begreper den som er rammet, og kanskje ødelagt, leter etter, så er 
det som det indre alltid roper tilbake at «den virkelige historien alltid er et annet sted». 
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Samfunnets, medias og omgivelsenes språk og fortellinger, kan – bevisst eller ubevisst - være motivert 
hensynet til egen trygghet og skjerming mot katastrofens avgrunner, uten at det ligger vond vilje bak.  
 
Konsekvensen kan være dyp fremmedgjøring og apati hos den som er rammet, både overfor seg selv, 
egen livssituasjon og de politiske, sosiale, juridiske og økonomiske prosessene. 
 
Slike menneskelige, politiske, sosiale og andre forhold vil neppe opphøre. Den viktigste og mest 
meningsfulle oppfølgingen er derfor at erfaringsmaterialet som gis videre i likepersonsarbeid og 
brukermedvirkning kan være hjelp til å bevisstgjøre også språkets betydning. Slik kan overlevende og 
etterlatte legitimere sine egne språklige og andre genuine uttrykk for sin egen situasjon. 
 
NSN understreker derfor det mandatet som enhver som har opplevd ødeleggende katastrofe, har til 
selv å utvikle og finne handlingsrom og strategier, og til å ivareta egne interesser. Dette gjelder både i 
personlige, økonomiske, politiske, personlige, juridiske, helsemessige, eksistensielle og andre forhold. 
 

KATASTROFENS MOTSETNINGSFYLTE SÆRTREKK 
 
Katastrofen har noen særtrekk som kan skille seg fra andre krevende og belastende livssituasjoner, 
hvor det også er aktuelt å starte likepersonforeninger og grupper. En rekke organisasjoner organiserer 
personer og familier med bakgrunn i felles diagnose, skade eller nedsatt funksjonsevne. Dette vil typisk 
være varige forhold, noe som bidrar til at denne type foreninger, tross utskiftninger i styre- og andre 
tillitsverv, har et formål og drift uten planlagt avvikling. 
 
Katastrofe, ulykke og krise rammer brått og uventet. Mange samtidig, eller et mindre antall personer. 
Etter akuttfasen, med umiddelbare oppgaver og praktiske rutiner som må ivaretas, blir det en 
utfordring for de berørte å avklare hvilken plass katastrofen og dens virkninger skal ha i fremtiden. 
 
Dette kan være motsetningsfylt. 
 
En fremstilling kan forstå «sorgarbeid» som en prosess der katastrofen slår ødeleggende, brått og 
plutselig inn i livet, og så begynner umiddelbart strevet for å vende tilbake til en slags normalitet.  
 
Når det ikke er klart og konkret hva denne normaliteten skal være, så kan dette forstås og oppleves 
som å komme tilbake til livet så tett opp mot livet før katastrofen som mulig, som om katastrofen ikke 
har funnet sted. Katastrofen er jo ikke vedvarende på samme måte som en diagnose eller annen form 
for varig nedsatt funksjonsevne. Støttegrupper og tilsvarende tiltak har ikke som mål å vedlikeholde 
katastrofen på en måte som hindrer veien til et liv der katastrofen ikke dominerer livet. 
 
Den naturlige konflikten mellom «å komme videre» og organisering og engasjement i mangfoldet av 
prosesser som katastrofen utløste, er en del av erfaringsmaterialet i støttegrupper og tilsvarende tiltak. 
 
NSN gir ingen fasit for håndtering av denne konflikten, men i veiledning, råd, erfaringsoverføring, 
formål og rutiner, vil NSN legge vekt på forsvarlighet, omsorg og respekt for problemstillingen. 
 
NSN, grupper og personer i NSN, skal kunne utfolde og ivareta engasjement for overlevende og 
etterlatte, samtidig som de skal kunne ha trygge og integrerte liv med ansvar for seg selv, sine familier, 
venner og sosiale nettverk, arbeids- og næringsliv, i samfunnet og alle interesseområder. 
 
NSN ønsker å veilede og formidle erfaring som ivaretar overlevende og etterlatte som ansvarlige 
aktører i alle forhold som katastrofen utløste, uten at dette kommer i konflikt med samtidig å være et 
helt og integrert menneske i livet slik det alltid kommer. 
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BETYDNINGEN AV VERDIGRUNNLAG 
 
Det er ikke gitt at etablering av støttegruppe, enkeltpersoners engasjement og tilsvarende tiltak etter 
katastrofe, ulykke, terror, kriminalitet eller krise, møter forståelse og aksept. Etter en tid kan 
forventningen fra omgivelsene være «å legge tragedien bak seg». En slik forventning om «å komme 
videre» kan være basert på omgivelsenes behov for ikke å bli konfrontert med egen hjelpeløshet, 
fremfor forståelse for engasjementet. Dette er også berørt i avsnittet om «språk». 
 
Initiativ og organisering av tiltak i regi av overlevende og etterlatte kan være motivert i søke forståelse 
og støtte i den nye livssituasjonen som katastrofen utløste. Fellesskap kan tilrettelegges ved møter, 
webinarer, etablering av grupper på sosial medier eller sorggrupper og sammenkomster. 
 
Andre formål kan være prosesser som katastrofen utløste: Erstatningsoppgjør, forsikring, etterforsking 
og gransking, høringer med myndigheter og folkevalgte, etablering av minnesmerke og engasjement 
for å påvirke samfunnets beredskap og sikkerhet på områder der katastrofen avdekket mangler. 
 
Forventningen om å «komme videre i livet» kan brytes mot videre engasjement. Det å forvalte egen 
erfaring, betyr at overlevende og etterlatte ikke overlater til alle andre aktører enn de som selv ble 
rammet, å delta og styre mangfoldet av politiske, økonomiske og juridiske prosesser. Engasjement kan 
også være motivert av omkomnes rettssikkerhet, som en stemme for deres rettigheter.  
 
NSN gir ingen fasit for hva den enkelte skal velge. 
 
Helsedirektoratets beredskap for å bistå ved etablering av støttegrupper bør ikke gi anbefalinger som 
kan oppfattes som krav og forventinger til skadelidte i sårbar fase. Det kan ha langvarige konsekvenser 
for overlevende og etterlatte som påtar seg ansvar i støttegrupper og tilsvarende organisering. 

VEDLEGG 13: HELSEDIREKTORATET VEILEDER PSYKOSOSIALE TILTAK ULYKKER OG KATASTROFER 2016 

 
Samfunnets støttegruppeberedskap må være basert på komplekse og sammensatte erfaringer og ikke 
minst brukermedvirkning. Uten at dette ivaretas er det risiko for at helsetjenesten ikke er forsvarlig. 
 
Ferdige fasiter, størrelser, kategorier og språk kan ikke avgjøre valget for den enkelte når katastrofen 
fortsatt er akutt, og bare så vidt har begynt å utfolde sine konsekvenser og langsiktige prosesser. 
 
Overlevende og etterlatte som deltar i etablering og drift av en støttegruppe, eller på annen måte 
driver et engasjement med allmenn relevans på bakgrunn fra erfaring med alvorlig ulykke, krise, 
kriminell handling eller katastrofe, foretar et verdivalg. 
 
Forskjellige kriterier kan vektlegges og kan lede til forskjellige valg når den enkelte skal forholde seg til 
krisen. Kanskje blir opplevelsen av belastning mindre i det lange løp ved å delta aktivt i prosessene som 
uansett følger av en katastrofe. Noen forhold er de fleste forberedt på: 
 
Begravelse – arv og skifte – helsetjenestens oppfølging – erstatning og forsikring, og deretter den 
langsiktige implementeringen av sorg og tap i livet videre. 
 
Mer krevende kan det være når katastrofen fortsetter å sette dagsorden. Når etterforsking og 
gransking blir gjenopptatt? Når nye katastrofer og ulykker med sammenfallende forløp inntreffer, og 
egen katastrofe blir referanse for media og politikere? Når senskader blir en problemstilling? Når 
oppgaver som er relevante, og uansett melder seg, enten må velges bort eller håndteres? 
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
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Flere støttegrupper og enkeltpersoners tiltak får offentlig oppmerksomhet. Etterforsking og gransking, 
minnesmerker, erstatningsoppgjør, politiske vedtak i vegtrafikken, helsetjenesten, utenrikstjenesten, 
oppvekstsektoren, som ikke ville blitt realisert uten gruppers og enkeltpersoners engasjement. 
 
Personlige belastninger kan kanskje unngås ved å velge bort et slikt engasjement. I et livsperspektiv blir 
likevel kanskje belastningene mindre, fordi det belastende engasjementet samtidig oppleves verdifullt 
og meningsfullt, gitt at det faktumet at katastrofen er et faktum som ikke kan endres. 
 
Disse refleksjonene tar utgangspunkt i brytningene som kan oppleves av personer og grupper som 
ivaretar interesser og forhold for overlevende, etterlatte, og den / de som omkom. 
 
Det som påpekes er betydningen av å identifisere eget verdigrunnlag som avgjørende forutsetning for 
å velge, eller ikke velge, å opprettholde og kanskje vedlikeholde katastrofen som faktor livet. 
 
Poenget er ikke å fremheve det ene eller det andre verdigrunnlaget eller valget som noe mer eller 
mindre riktig, men å anbefale den enkelte å søke innsikt og forankring i egne verdier. Dette antas å 
bidra til at drift, prioriteringer og kultur i støttegrupper og tilsvarende tiltak, uavhengig av antall 
involverte, blir tryggere, mer integrert og forsvarlig, relevant og med større gjennomslagskraft. 
Verdigrunnlaget kan f. eks. være at rettssikkerhet og demokratisk deltagelse på vegne av egne, 
overlevende og etterlattes erfaringer og interesser, har betydning på tross av egne belastninger. 
 
Tema for engasjement kan være mangfoldig. Engasjement for rettssikkerhet, bedre helsetjeneste, 
trygg økonomi sikret i erstatningsoppgjør, korrekt oppklaring og plassering av ansvar i etterforsking og 
gransking, kanskje reising av minnesmerke, kan gi håp og mening både for den og de som prioriterer et 
slikt engasjement, og til de som ved sin bakgrunn gir tiltaket legitimitet og tilslutning. 
 
Det er også spennende å se at erfaringer kan gi grunnlag for litterære tekster, filmproduksjon og andre 
kulturelles uttrykk. Dette er andre former for uttrykk enn juridiske posisjoner og høringsuttalelser til 
myndighetene, men kan kanskje sette de dypeste avtrykkene i samtiden og for ettertiden.  
 
Uansett tiltakets organisering og format, så gir det mening, tross personlige belastninger, og se at det 
organiserte tiltaket og engasjementet fremmer sikkerhet, forebygging og bedre helsetjenester. 
 
Katastrofen har både potensial som varig og vedvarende ødeleggende kraft, men også til å være 
prismet som treffes av livserfaringen og ved denne brytningen utløser et bredt spekter av personlig 
vekst, demokratisk deltagelse, omsorg, rettighetskamp, politikk og samfunnsbidrag. Men også tap og 
belastning. Disse vurderingene har motivert NSN til å formulere følgende verdigrunnlag i vedtektene: 
 

NSN er en ideell organisasjon med ideelt formål. Driften skal være økonomisk bærekraftig, men 
det inngår ikke i formålet å skape økonomisk avkasting eller oppnå maksimalt økonomisk 
overskudd. 
 
NSN søker forsvarlighet, omsorg, erfaring og kunnskap som grunnlag for all drift. NSN legger til 
grunn at menneskets verdi er ukrenkelig. 
 
NSN respekterer og virker i rammen av norsk lov, menneskerettighetene og demokratiske 
spilleregler. 

 
Bevisstgjøring og refleksjon om eget verdigrunnlag kan avklare valg om engasjement i støttegruppe og 
tilsvarende tiltak. NSN vil søke kontakt med fagmiljøene og deres forståelse av støttegrupper, for å 
bidra til at faglige vurderinger av støttegrupper og deres berettigelse er erfaringsbasert. 
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INTERSEKSJONELT PERSPEKTIV 
 
Fra litteratur om likestilling og diskriminering, er vi gjort kjent med begrepet «interseksjonalitet», som 
et begrep for hvordan samme person og gruppe kan tilhøre flere kategorier og sosiale minoriteter, og 
at disse samvirker i komplekse og sammensatte mekanismer til forutsetninger for det faktiske livet. 
 
Begrepet forbindes med kjønnsforskning. Det er ikke observert noe uttrykt interseksjonelt perspektiv 
for traumatisering og katastrofale hendelser i norsk sammenheng, men søk på engelsk, «intersectional 
trauma», gir flere treff. Den faglige anvendelsen av den engelske fagtermen er ikke undersøkt, men i 
dette prosjektet gir det mening å anvende «interseksjonelt perspektiv» som term for sammensatte 
belastninger og sårbarhet, utover de konkrete hendelsene som er bakgrunnen for deltagelse i NSN. 
 
En katastrofe definerer ikke nødvendigvis alle forhold i livet. Den som overlevde katastrofen, eller ble 
etterlatt, har ikke vært skjermet fra tidligere belastninger, og vil ikke være skjermet mot kommende. 
 
Oppveksten kan ha vært krevende. Tidligere og nye overgrep, kriser og belastninger kan filtre seg 
sammen med katastrofen som er grunnlag for engasjement og tiltak som ble utløst av å være 
overlevende og etterlatt. Livets mange og sammensatte omstendigheter som trekker i alle retninger, 
mot livsglede og tro, undring og uvisshet, og mot belastning, problemer og kanskje traumatisering. 
 
I prosjektet er det gjort flere intervjuer med kilder som har opplevd krise av slik karakter som inngår i 
formålet til NSN. Et slikt intervju skulle øke innsikten i akuttfasen med oppfølging og etterfølgende 
prosesser, med overføringsverdi for brukermedvirkning i regi av NSN og deltagere i NSN. 
 
Personen fortalte om alvorlig ulykke med tap av liv. Intervjuet tok opp ulykkens forløp og oppfølging, 
men tok snart en ny vending med fokus på helt andre og langt mer aktuelle belastninger og kriser i 
personens liv. Samtalen bidro til å bevisstgjøre om at et varig og langsiktig engasjement for egne, 
overlevende og etterlattes interesser etter en konkret katastrofe, krise, ulykke eller tilsvarende, må 
kunne utfoldes samtidig med erkjennelse og forståelse av et sammensatt interseksjonelt perspektiv. 
 
Til dette punktet må det tillegges at forsikrings- og erstatningsoppgjør søker å avdekke årsaksforhold 
mellom ansvaret for en hendelse og det økonomiske tapet hendelsen medførte. Refleksjon om et 
interseksjonelt perspektiv kan bli anvendt av skadevolder og forsikringsselskap for å redusere 
skadevolders ansvar, ved å påpeke at det finnes andre og mer sammensatte årsaker til den skadelidtes 
økonomiske tap. Formålet er å slippe unna med lavest mulig kompensasjon. 
 
Etter mange års arbeid i støttegrupper og NSN er det registrert at enkelte fagpersoner innen psykiatri 
har formulert kritiske betraktninger om støttegrupper, likepersonorganisasjoner og tilsvarende 
organisering av formål knyttet til kritiske og traumatiske hendelser. 
 
Slik disse synspunktene er forstått, så hevdes det at senskader og et varig og vedlikeholdende fokus på 
krisen og katastrofen som identitet, kan finne forklaring i tidligere sårbarhet. Dette ikke er sitater, men 
gjengis slik disse synspunktene er oppfattet. 
 
Hvis NSN skal være et forsvarlig og bærekraftig nettverk, så kan ikke slike vurderinger avvises. På den 
annen side så er inntrykket at slike faglige vurderinger ikke alltid er forankret i erfaringene fra drift av 
reelle støttegrupper og tiltak. Personer med denne type engasjement burde gis anledning til å formidle 
sine egne grunner og refleksjoner. Denne rapportens behandling av temaer som «språk» 
«verdigrunnlag», «språk» og «katastrofens motsetningsfylte særtrekk», bør noteres av fagmiljøene. 
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NSN understreker at refleksjon og adressering av de sammensatte og komplekse betingelsene og 
forutsetningene for eget liv, verken er motivert av eller gir grunn til, å redusere katastrofens 
ødeleggelser og skadevolders ansvar. 
 
Et interseksjonelt perspektiv kan gi den som er rammet en dypere innsikt og forståelse av eget liv og 
engasjement. Det medfører ikke støtte til fagpersoner og fagmiljøer som er kritiske til 
likepersonorganisering og kun ser individuelle forutsetninger. 
 
NSN åpner disse refleksjonene for å bidra til at de som gir tid og kapasitet til slike formål og tiltak som 
NSN representerer, skal ha en dypere, mer robust, trygg og sann forståelse av sitt eget engasjement og 
betydningen av dette. I utformingen av erfaringsmateriale, rutiner og veiledning fra NSN bidrar dette til 
mer forsvarlig og relevant engasjement og tiltak for overlevende og etterlatte. 
 

BRUKERORIENTERT ORGANISERING 
 
Forståelse av hva en støttegruppe er, og forventning om hvordan denne skal være organisert, er justert 
i løpet av prosjektet. Vedtektene til NSN har etter oppdatering resultert i fire medlemskategorier: 
 

1. Støttegrupper, organisasjoner, nettverk og tiltak 
2. Personer 
3. Støttemedlem organisasjon 
4. Støttemedlem person 

 
De to første kategoriene er for organisasjoner og personer med egen erfaring fra krise, ulykke eller 
katastrofe, jf. formålet til NSN. Kategori 3 og 4 er støttemedlemskap uten krav til slik bakgrunn. 
 
I noen tilfeller er det etablert en organisert støttegruppe, med slike ordninger som vanligvis forbindes 
med lag og foreninger. Noen katastrofer fører til etablering av en organisert støttegruppe med 
registrerte medlemmer og valg av styre. I andre tilfeller oppstår uformelle nettverk av personer og 
familier med en talsperson som utpekes naturlig uten valg, men med støtte fra gruppen. 
 
Det er tilfeller der overlevende og etterlatte ikke organiserer seg, men likevel har et fellesskap hvor 
kanskje en bistandsadvokat er den som koordinerer kontakten til og mellom de skadelidte. Det er også 
tilfeller hvor enkeltpersoner har iverksatt engasjement og tiltak med samme innhold og arbeidsform 
som større støttegrupper, men tiltaket drives alene eller med støtte av en mindre gruppe. 
 
Et organisert tiltak kan være en stiftelse, lag/forening, bedrift eller løsere organisert arbeidsgruppe 
eller kampanjetiltak med et ideelt formål som har sitt med utgangspunkt i en katastrofe-, ulykkes- eller 
krisehendelse, uavhengig av antall involverte i hendelsen. For å være organisasjonsmedlem må det 
fortsatt være intensjon om aktivitet: Markeringer, løs kontakt mellom berørte, myndighetsoppfølging 
eller prosesser som fortsatt pågår, eller ganske enkelt at det ikke er tatt beslutning om avvikling. 
 
Felles er det ideelle formålet. 
 
Det forutsettes at en organisasjon drives av minimum 2 aktive personer som er aktive, men NSN krever 
ikke at deltager har organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
 
Prosjektet har vært avklarende for at denne fleksibiliteten skal forme NSN og det avtrykket vi gir videre 
ved nye katastrofer, enten det skjer med én eller få involverte, eller det er store nasjonale katastrofer. 
Dersom NSN skal være et relevant miljø hvor overlevende og etterlatte kan hente støtte og erfaring, så 
må NSN ha samme fleksibilitet som virkeligheten. Det er formålet som er vesentlig: Tilrettelegge for 
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støtte og fellesskap, bidra med erfaringsoverføring, styrke overlevende og etterlatte i alle de forhold de 
kommer inn på bakgrunn av det som har skjedd, og å omforme alt dette til brukermedvirkning. 
 
Virkeligheten for de fleste gruppene og tiltakene er at de har en periode med organisering, møter og 
vedtak, og deretter glir inn i en fase med avvikling eller videreføring av det ideelle formålet i regi av en 
eller noen få som tar et mer langsiktig ansvar, gjerne med legitimitet som bekreftes i situasjoner som 
årsmarkeringer eller uforutsette hendelser, men uten årlige årsmøter. 
 
NSN ønsker ikke å ha kriterier som forutsetter en annen virkelighet enn den som faktisk oppleves av de 
driver – eller tidligere har drevet – organisert aktivitet i enhver form for å ivareta overlevende og 
etterlattes interesser etter katastrofer, kriser og ulykker. Det tas derfor høyde for at slik organisering 
kan ha en rekke former, som alle vil kunne inkluderes i NSN. 
 

HVEM TAR INITIATIVET? 
 
Det er vanskelig å påvise en gjennomgående systematikk i hvordan initiativet til å organisere etterlatte 
og pårørende oppstår. Norge har en velutviklet offentlig helse-, omsorgs- og sosialtjeneste, med en 
folketrygd som gir et visst sikkerhetsnett. Politiet og granskingsmyndigheter har ansvar for 
etterforsking og gransking uten at det kreves individuelt initiativ fra ofre for katastrofen eller krisen. 
 
Dette er en grunnfortelling om Norge. De som selv er rammet kan bidra med betydelige nyanser. 
Mange har erfart at lite skjer uten eget initiativ. Myndighetene kan oppleves som motpart, enten fordi 
myndighetsorganer har sviktet, fordi det har vært mangelfull regulering, eller fordi myndighetenes 
tjenester for de som er rammet oppleves utilgjengelig og lite skjer av seg selv. 
 
Slike erfaringer har ikke overlevende og etterlatte i det øyeblikket katastrofen er et faktum. Det kan 
derfor være mange forskjellige forhold som avgjør om det tas initiativ til å samle gruppen i et 
organisert fellesskap eller ikke. Alexander Kielland-ulykken i 1980 utløste et pionerskap, i og med 
etableringen av Kielland-fondet. Kunnskapen om denne organiseringen bidro til at overlevende og 
etterlatte etter Scandinavian Star, bare et par dager etter skipsbrannen, tok kontakt med Kian Reme i 
Kielland-fondet, og fikk viktige innspill og råd ved sin etablering av en støttegruppe. 
 
Ved senere katastrofer har enkelte av de som ble rammet gjennom media og andre kanaler, vært kjent 
med ideen om å starte støttegruppe, og har tatt kontakt med talspersonene for disse. Organisering har 
avventet at det tas initiativ fra en eller flere av de som selv er berørt i hvert enkelt tilfelle.  
 
Etter hvert som nettverket av støttegrupper har utviklet seg, ble det behov for å avklare hvilke rutiner 
som skal gjelde for å gi informasjon, kontra avvente å bli kontaktet. Disse rutinene har NSN nå vedtatt, 
og de følger vedlagt. Det er fortsatt en forutsetning at behovet og ønsket om å organiseres seg, eller å 
starte et tiltak ved de krisene der det er få involverte, må komme fra de som er berørt selv. Verken 
NSN eller andre kan overta dette vesentlige eierskapet. 
 
Det er derfor fortsatt av interesse å få mer kunnskap og forståelse av hvilke faktorer og kriterier som er 
utløsende for om overlevende og etterlatte organiserer fellesskap og tiltak, eller ikke. 
 
Støttegruppenes grunnleggende erfaring og bidrag er at det selv i de mørkeste livsruinene finnes et 
mandat og et handlingsrom som ikke kan inntas av andre enn de som befinner seg i situasjonen. 
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UMIDDELBAR FASE 
 
Katastrofen er et faktum, og initiativet er tatt: - Vi som er overlevende og pårørende må stå sammen!  
- Vi har felles interesser og må organiseres oss! Noen oppgaver utpeker seg som viktigst i denne fasen: 
 
KLARHET / INFORMASJON: Noe veldig galt har skjedd! Usikkerheten krever tydelig og oppklarende 
informasjon. Støttegruppens første oppgaver kan være bindeleddet mellom forskjellige myndigheter, 
etater og gruppen av berørte. Organisering av møter, og formidling av spørsmål og svar. 
 
PSYKOSOSIALT ASPEKT: Gjensidig støtte og kontakt med andre i samme situasjon. Fellesskapet kan 
tilrettelegges på flere måter: Fysiske møter. Organisering av sorggrupper i samarbeid med fagpersoner. 
Arenaer for å meddele egne opplevelser og følelser og få del i andres. Nettsider og grupper på sosiale 
medier gir fleksible muligheter nesten uten kostnad. Ivaretagelse av det psykososiale aspektet vil gi 
tilgang til forventninger og forslag om mer langsiktige oppgaver.  
 
Enkelte tiltak i denne fasen vil naturlig finne sted i samarbeid med kriseteam og beredskap. Større 
katastrofer kan medføre seremonielle handlinger, som kommunal mottagelse, minnegudstjeneste og 
tilsvarende tilpasset hvilke grupper som er rammet. En støttegruppe under etablering er en naturlig 
samtalepartner ved planlegging og gjennomføring av slike tiltak. 
 
I den umiddelbare og akutte fasen finner det sted en rekke vesentlige aktiviteter. Det tas beslutninger, 
i regi av krise- og beredskapsteam, politi og helsetjeneste. NSN vil selvsagt ikke gi råd eller veiledning 
som kan komme i veien for den mest effektive ivaretagelse av disse gruppenes oppgaver. Det er likevel 
ikke til å komme fra at det også tas beslutninger på bakgrunn av prioritering og skjønnsmessige 
vurderinger, med bakgrunn i hjemler for denne akutte fasen. 
 
Dersom overlevende og etterlatte allerede i denne umiddelbare fasen har kommet i gang med sin 
organisering, så kan de bidra med en felles stemme inn mot redningstjenesten. Redningsinnsats skjer i 
mange tilfeller i et samarbeide mellom offentlige enheter og frivillig beredskap. Retningslinjer for søk 
etter savnede - når personer skal antas å være omkommet - om det skal søkes etter omkomne eller om 
dette skal avsluttes. Rutiner og prioritering av rett identifisering. Dette er forhold som utspiller seg i en 
akutt og umiddelbar fase. En støttegruppe under etablering kan bidra til å organisere dialogen. 
 
ERSTATNING: Katastrofen skaper umiddelbare økonomiske konsekvenser for de som rammes. 
Forsikringsselskaper, skadevolder, NAV og andre instanser av betydning for skadelidtes økonomi, blir 
derfor raskt involvert. Ved større katastrofer kan både skadelidte og motparten ha felles interesse av å 
rasjonalisere forhandlingene frem mot et anbefalt rammeverk for erstatningsoppgjøret. 
 
Besparelsene for de overlevende og etterlattes motpart kan da komme de skadelidte til gode, ved 
bedre kompensasjon enn det de ellers kunne oppnådd hver for seg. NSN gir ikke med dette noen fasit, 
og vil ikke gripe inn i konkrete erstatningsoppgjør. Spørsmålet om felles forhandlingsløsning eller helt 
individuelle oppgjør, kan også være avhengig av hva slags katastrofe som har inntruffet. En 
naturkatastrofe har andre juridiske rammer enn en skipskatastrofe, hvor internasjonale konvensjoner 
kan legge føringer på rammene for et oppgjør. 
 
FINANSIERING: Ved større katastrofer er det etablert erfaring for at myndighetene bidrar økonomisk til 
støttegruppens oppstart og drift. Erfaring tilsier at myndighetenes holdning til å bistå ved oppstart, er 
mest positiv i akuttfasen. Et tidlig initiativ til organisering gir antakelig gruppen bedre vilkår til driften.  
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DET LANGE LØP 
 
De samme oppgavene som preger den umiddelbare fasen for en støttegruppe kan fortsatt være på 
dagsorden i et mer langsiktig perspektiv. Gjensidig støtte og fellesskap vil etter hvert ikke kreve samme 
fokus som den første tiden, men felles tilhørighet i felles erfaring er godt å få bekreftet i mange år. 
 
MARKERINGER: Tiden går alltid videre. Årsdager, og etter hvert runde årstall, kan være slike 
anledninger til å markere et fellesskap, ettersom tiden går og andre oppgaver blir mindre aktuelle. 

 
HELSE / SENSKADER: Støttegruppen er ikke en helsetjeneste, men kan være en viktig aktør og pådriver 
for at helsetjenesten skal forstå og tilrettelegge oppfølging og evt. avdekke senskader hos overlevende.  
 
FORSKING: Støttegruppen kan selv være initiativtager til, eller støttespiller for, forskningsprosjekter 
som søker kunnskap om relevante forhold for overlevende, etterlatte, og evt deres organisering. 
 
ETTERFORSKING: Støttegrupper vil naturlig være dialogpart for politiet og påtalemyndighetens 
informasjon til de som er berørt, mens det pågår etterforsking. 
 
GRANSKING: Støttegruppen er en naturlig pådriver for at den aktuelle hendelsen må bli utredet ved 
gransking, og vil også være en naturlig dialogpart for granskingsenheten. 
 
MINNESMERKE: Når forslag om minnesmerke kommer opp, så er støttegruppen den naturlige 
instansen for å fremme dette, eller å delta sammen med initiativtager for at dette kan realiseres. 
 
SIKKERHET / FOREBYGGING / BEREDSKAP: Støttegruppen kan erfare at det samfunnsområdet hvor 
den aktuelle katastrofen inntraff ikke har andre uavhengige organisasjoner og aktører som fremmer 
bedre sikkerhet og beredskap enn støttegruppen selv. Gruppen kan derfor vurdere å bli en pådriver for 
å bedre det katastrofen avdekket, og kanskje bli en samvittighet for granskingens anbefalinger. 
 
REFERANSE: Uansett om støttegruppen får et langsiktig løp eller ikke, så vil antakelig de som ledet 
gruppen bli kontaktet av media, advokater, kommune, politikere og andre berørte instanser, dersom 
det inntreffer ny katastrofe eller ulykke med tydelige fellestrekk. Slike kontakter vil erfaringsmessig bli 
tatt også til enkeltpersoner, uansett om de var tillitsvalgte og talsperson i støttegruppe eller ikke. 
 
FINANSIERING: Støttegrupper, personer og tiltak i NSN har felles erfaring i at driften skjer ideelt, uten 
myndighetenes støtte. I 2022 er NSN takknemlig for tilskudd for første gang fra Helsedirektoratet til 
drift og brukermedvirkning. Økonomi er en utfordring når engasjementet blir langsiktig. 
 
NYE GENERASJONER: Det er flere eksempler på at nye generasjoner ønsker å ta vare på historien og 
den felles erfaringen. Støttegruppe som videreføres eller gjenoppstår i en slik ny sammenheng, vil 
antakelig ha andre formål og hensikter enn de opprinnelige oppgavene. Men det er også tilfeller der 
uløste konflikter og ansvarsforhold kan vedvare i flere tiår, og overtas av nye generasjoner, som 
kanskje var små barn da overlevde eller ble etterlatte. 
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PRAKTISK / FORMALIA 
 
Dersom overlevende og etterlatte beslutter å organisere seg, kan noen stikkord være til nytte: 
 
ORGANISASJON: Mest naturlig organisasjonsform er medlemsforening eller stiftelse. En forening eies 
av medlemmene, som i fellesskap velger et styre. Stiftelser regulert av egen lov og et eget tilsyn, og har 
revisorplikt. Stiftelsen er selveiet med styre som øverste organ. 
 
REGISTRERING: Organisasjonen kan registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og blir da tildelt 
organisasjonsnummer. Registreringen skjer ved innsending av samordnet registermelding. Det skal 
vedlegges stiftelsesdokument, vedtekter og protokoll som viser valg av styremedlemmer. Dersom 
organisasjonen skal registreres, anbefaler NSN samtidig registrering i Frivillighetsregisteret. Dette er 
nødvendig bl.a. for mottak av grasrotmidler og søknad om MVA-kompensasjon. 
 
VEDTEKTER: Enten organisasjonen skal registreres eller ikke, så anbefales det å utarbeide vedtekter 
med et klart formulert formål og beskrivelse av gruppens tiltak for å ivareta formålet. NSN kan bistå 
med utkast til vedtekter som kan tilpasses nye etableringer og tiltak for overlevende og etterlatte. 
 
RETNINGSLINJER: Retningslinjene kan utdype verdigrunnlag og forsvarlig arbeidsform. NSN har laget et 
sett med retningslinjer som er lagt til vedtektene. Disse kan gjerne være utgangspunkt for andre. 
 
MEDLEMSREGISTER: Noen støttegrupper forutsetter innmelding for medlemskap. Andre har praktisert 
medlemskap uten krav om innmelding. Støttegruppen etter Scandinavian Star har f.eks. bestått av 
overlevende passasjerer og mannskap og pårørende etter omkomne passasjerer og mannskap. 
 
Alle som favnes av dette har vært behandlet som medlemmer. Hvis noen ikke har ønsket å være 
medlem, har de selv meddelt dette. Dette har vært svært få, om noen, gitt beskjed om. 
 
ORG.NR.: Hvitvaskingsregler og økte krav til formell oversiktlighet, tilsier at organiserte grupper i 2022 
vil ha behov for organisasjonsnummer. Støttegruppen etter Scandinavian Star er aldri registrert i 
Brønnøysund, men har tidligere mottatt tilskudd fra offentlig myndighet, og vært aktør i omfattende 
prosesser vedr helse, erstatning og kontakt med politi, påtalemyndighet og granskere. I dag vil det 
antakelig ikke være mulig for en organisasjon å få en bankkonto uten å ha et organisasjonsnummer. 
 
ARKIV: Når det organiserte tiltak har lavere aktivitet, kanskje flere milepæler er tilbakelagt (akutt og 
langsiktig helse, rettssaker, gransking, erstatningsoppgjør, kanskje minnesmerke), så vil enkeltpersoner 
som har drevet – og kanskje fortsatt driver tiltaket – ha et betydelig arkiv: Notater, referater, rapporter 
og andre dokumenter, epost. Dette kan være krevende. I det daglige melder behovet seg for avstand til 
det synlige materialet, men arkivet representerer også kunnskap og historie som er vanskelig å kaste. 
 
NSN anbefaler at det allerede fra oppstart er bevissthet om hvordan innkallinger, referater, vedtak og 
annen dokumentasjon skal håndteres, for å lette håndtering i fremtiden. NSN vil arbeide videre med 
dette, og søke dialog med nasjonale arkivmyndigheter for hjelp til å utarbeide gode veiledninger, og 
kanskje avtale om historisk arkivering for å unngå at viktig erfaring og historisk kunnskap går tapt. 
 
VEDTAK: Den enkle anbefalingen er: «Styr etter vedtak!». Sørg for vedtak som er dokumentert. Denne 
anbefalingen er for så vidt like relevant for tiltak som ikke er formelt organisert. Også i mindre, 
uformelle grupper og nettverk, bør uttalelser og gjennomføring av tiltak være godt forankret. 
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ØKONOMI: NSN har rutiner som kan inndeles i akuttfasen og de følgende fasene i etableringen og 
driften av støttegruppe. Ved større katastrofer og ulykker er det etablert praksis at det offentlige bidrar 
umiddelbart med tilskudd til organisering av støttegruppe. Det kan også søkes om tilskudd fra andre 
bidragsytere, som forsikringsselskap eller involvert bedrift. Presiser ved alle tilskudd at gruppen 
bevarer uavhengighet til å påpeke ansvar og krav om tiltak, uavhengig av mottatte tildelinger. 
 
Ved mottak av penger følger krav til forsvarlig drift, regnskap og revisjon. NSN kan bistå umiddelbart 
med alle rutiner og formalia, også forslag til oppstart av alle rutiner for økonomi. 
 
INFORMASJON: Kontroll over egen informasjon viser seg å være grunnleggende for støttegrupper. Det 
er ingen oppgave å konkurrere med media, men gruppens egne rutiner for informasjon bør være helt 
og fullt kontrollert av støttegruppen selv. Rutinene for informasjon vedtas: Fysiske møter og samlinger, 
direkte videomøter, epostgrupper, konvensjonell post, nettside og sosiale medier. 
 

PERSONVALG 
 
Situasjonen skaper sine egne forutsetninger for hvilke personer som tar initiativ og blir gruppens 
talspersoner og tillitsvalgte. Ved katastrofe med mange overlevende og etterlatte kan det være flere 
aktuelle kandidater. NSN kan ikke gi definitive råd og kriterier for valg, men evne til å utfordre 
motparter, politiske, juridiske og økonomiske interesser kan være viktig. Samtidig bør dette kunne skje 
i en kontekst med selvinnsikt, språk og argumentasjon som hele gruppen kan være fortrolig med. Det 
er mange hensyn som skal ivaretas samtidig, og dette i en situasjon med store personlige belastninger. 
 

ALENE 
 
NSN er tilført verdifulle erfaringer ved tilknytning av enkeltpersoner med tilsvarende engasjement 
støttegrupper og andre typer fellesskap. Forskjellen er at engasjementet er utløst av katastrofe som 
har rammet færre personer, men med samme konsekvenser for de som er rammet. 
 
Kampen for visshet om hva som har skjedd, ansvarsforhold, rettssikkerhet for ofrene og deres 
pårørende, myndighetenes rutiner, både før (forebygging og regulering), under (akuttberedskap og 
krisehåndtering) og etter (etterforsking, gransking, rettslig oppfølging, tiltak for å forebygge noe 
tilsvarende, økonomiske oppgjør) katastrofen, er oppgaver som også denne gruppen gjenkjenner. 
 
Gjennomgangen av de organiserte gruppene og fellesskapenes faser, fra initiativet og de umiddelbare 
oppgavene, til det langsiktige engasjementet, er forhold som også disse personene erfarer.  
 

AVVIKLING 
 
Etter hvert reises spørsmålet om avvikling. Dersom oppgavene er tydelig definert er det lettere å vite 
når jobben er gjort. Men oppgavene er ikke alltid enkle å definere. I NSN kan personer som har drevet 
støttegruppe fortsatt gjøre egen erfaring tilgjengelig etter at egen gruppe er avviklet. 
 

KONFLIKT 
 
Overlevende og etterlatte som søker sammen i nettverk, fellesskap og støttegrupper etter ulykke og 
katastrofe, kan oppleve flere faser og skiftninger i fellesskapet. I sorg kan fellesskapet med andre i 
samme situasjon gi forståelse, trøst og en samlende agenda. Det kan også oppstå konflikter. 
 
Grunnlaget for konflikt kan variere. Personer som brått er kastet sammen på bakgrunn av en katastrofe 
har forskjellig personligheter. Forholdet til skadevolder kan variere. Noen skadelidte forsøker å forstå 
situasjonen til skadevolder eller annen ansvarlig instans. Andre ønsker kontant og maksimal straff. 



22 
 

 
Formulering av formålet ved felles organisering og avgrensninger av hvem som kan delta, kan utløse 
betente diskusjoner. Ved felles organisering av forhandlinger om erstatningsoppgjør, kan det være 
uenighet om hvilke rammer og tilbud som bør aksepteres, og hva som bør avvises. Minnesmerker kan 
bli et tema for indre strid og konflikt. Konflikt kan oppstå om myndighetenes redningsarbeid, tidspunkt 
for avsluttet søk etter mulig overlevende og berging av omkomne. 
 
Forholdet til media kan bli konfliktfylt. Dersom noen er utpekt, eller fremstår uten klare valg som 
talsperson(er) så kan det oppstå uenighet og misnøye med hvordan de uttaler seg.  Personlig kjemi er 
også grunnlag for om personer opplever fellesskap eller spenninger i relasjonen med hverandre. 
 
Antakelig er også det ekstreme aspektet ved katastrofen i seg selv en faktor som øker risiko for 
konflikt. De involverte kan være helt i randsonen av egen kontroll over sterke følelser. Det finnes ikke 
overskudd til fleksibilitet og slik forståelse man ellers ville hatt, i møte med diskusjoner, problemer, 
valg som må tas, og kanskje tonefall, kroppsspråk og formuleringer i kommunikasjonen i gruppen. 
 
Erfaringen tilsier at til dels kraftige konflikter kan oppstå i støttegrupper, mindre nettverk og andre 
familiære, sosiale og organiserte grupper av berørte etter katastrofe, krise ulykke og tap. 
 
NSN har ingen fasit på hvordan dette kan forebygges. Likevel er den konstruktive tilnærmingen at 
identifisering og erkjennelse av temaet, i seg selv kan redusere og forebygge konflikt. 
 
NSN videreformidler erfaring, med forslag til konkrete og prioriterte temaer, arbeidsoppgaver og 
retningslinjer. Dette erfaringsmaterialet forstår overlevende og etterlattes situasjon i alle prosessene 
de må forholde seg til. Ved å anvende dette håper NSN at konfliktpotensialet kan reduseres. 
 

KATEGORIER OG GRUPPER 
 
Etablering av støttegruppe etter katastrofe med mange involverte samler personer med forskjellige 
tilknytninger til katastrofen. De mest aktuelle hovedkategoriene er overlevende og etterlatte. Slike 
kategorier kan ha et potensial for spenninger seg imellom og mulig konflikt, men ikke nødvendigvis. 
 
Disse kan ha forskjellige interesser knyttet til f. eks. fremdrift i etterforsking og gransking, erstatning, 
støttegruppens prioriterte arbeidsoppgaver, myndighetenes vilje til å foreta søk etter omkomne, 
håndtering av evt. minnesmerke, eller andre forhold. 
 
Inndeling i kategorier kan følge av konkrete avtaler, slike det har skjedd ved erstatningsoppgjør der alle 
som var berettiget erstatning blir gruppert i kategorier etter hvordan de er berørt. 
 
Da helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen inviterte til møte for å diskutere bistand til å starte 
støttegruppe etter tsunamien, deltok representanter for den tamilske foreningen i Norge fordi de var 
pårørende til slekt og venner på Sri Lanka. Kanskje burde foreningen deltatt i støttegruppearbeidet? 
 
Ved Estonia-katastrofen var det organiserte fellesskap som reiste og forulykket sammen. Grupper og 
ansatte fra samme lokalmiljø og arbeidsplass. Menigheter og bibelskoler reise sammen og mistet livet 
sammen. Terroren 22. juli 2011 rammet ansatte og forbipasserende i regjeringskvartalet, deltagere på 
en ungdomsleir i regi av AUF og naboer til Utøya som ble angrepet da de deltok i redningsarbeidet. 
Kvikkleireskredet på Gjerdrum i romjulen 2020 rammet personer og familier som delte naboskap. 
 
Eksemplene illustrerer at de som rammes både kan ha felles nettverk og forbindelser i forkant av 
katastrofen, eller de kan være tilfeldige ofre uten annet til felles enn å ha vært å feil sted til feil tid. 
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NSN er selv et nettverk av tidligere og eksisterende støttegrupper, støttegruppelignende tiltak og 
fellesskap av personer som har bakgrunn fra engasjement, kampanjer og tiltak, drevet fram og utløst 
av eget møte med katastrofe. Utfordringen er å danne og drive støttegruppe og et organisert tiltak 
som ivaretar genuine, grunnleggende og universelle felles interesser etter katastrofen. 
 
Dersom katastrofen rammer grupper med sterke felles interesser, kultur, historie og verdier, så kan et 
organisert tiltak i større grad være forankret i dette fellesskapet når mange oppgaver skal håndteres 
etter katastrofen. Det er vanskeligere når katastrofen rammer uavhengig av de omkomne, pårørende 
og overlevendes politiske, kulturelle, sosioøkonomiske, tros- og livssyn andre kategorier for fellesskap.  
 
Etablering og drift av støttegruppe, også NSN selv, må finne former, kultur og rutiner som ivaretar 
mangfoldet av personer og nettverk, på det felles grunnlaget å ha erfart katastrofe. 
 

INFORMASJON / INTERNT 
 
Ved større katastrofer, der det etableres støttegruppe eller andre former for organiserte fellesskap og 
tiltak av overlevende og etterlatte, kan det bli et behov for egne informasjonsrutiner for å motvirke at 
media blir eneste kanal for informasjon om forhold som har formet eget liv. 
 
Informasjon om alle forhold og prosesser er viktig. Flere av støttegruppene i NSN ble startet for mange 
år siden. Det betyr at opprinnelig erfaring med intern informasjon gjelder tradisjonelle virkemidler som 
brevpost, adresselister, annonsering, pressemeldinger, telefonlister, brosjyrer og fysiske møter. 
 
De siste 25 årene har gitt mulighet for mer effektiv og løpende informasjon, med epost, nettsider, 
online videomøter og sosiale medier. 
 
Selv om muligheten for å skape egne informasjonskanaler er fundamentalt annerledes i 2022 enn for 
noen tiår siden, så er informasjonens og kommunikasjonens innhold det grunnleggende. 
 
En støttegruppe som disponerer kontaktinformasjon til kanskje flere hundre personer, må forvalte 
dette forsvarlig, med respekt og etter gruppens formål og retningslinjer. Slik kontaktinformasjon 
forstås av NSN å være personopplysninger, og må derfor behandles slik loven og forordningen krever. 

VEDLEGG 17: PERSONOPPLYSNINGSLOVEN MED FORORDNING 2016/679 

 
Vedlagt følger eksempler fra Støttegruppen etter Scandinavian Star, som utga «Støttebulletinen» fra 
1990 – 1994. Denne støttegruppen hadde, og har, flere hundre medlemmer, og legger ingen list for hva 
som kreves for å starte og drive en støttegruppe, men viser gruppens eierskap til egen informasjon. 

VEDLEGG 18: STØTTEGRUPPEN SCAN STAR: STØTTEBULLETINEN NR 1 – 5 / 1990 - 1991 
VEDLEGG 19: STØTTEGRUPPEN SCAN STAR: STØTTEBULLETINEN NR. 6 / 1992 

 
SOSIALE MEDIER 

 
Sosiale medier tilrettelegger nye muligheter for fellesskap. Aktive støttegrupper og tiltak oppretter 
nettside og facebookside eller gruppe. Det kan også opprettes grupper med bakgrunn i hendelser til 
dels langt tilbake i tid, uten at formålet nødvendigvis er å starte ny støttegruppe: 

VEDLEGG 14: M/S HANS HEDTOFT PÅRØRENDEGRUPPEN (DANMARK) 
VEDLEGG 15: VASSDALEN 5 MARS 1986 

VEDLEGG 16: M/S ANITA OG M/S NORSE VARIANT TIL MINNE 

 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#&
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SCAN-STAR-STOTTEBULLETINEN-1-5-INKL-EKSTRA-NOV-1990.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SCAN-STAR-BULLETIN-NR-06-SOMMER-1992.pdf
https://www.facebook.com/groups/313710772328105
https://www.facebook.com/groups/118581508158061
https://www.facebook.com/groups/439871356046634
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MEDIA 
 
Med begrepet «media» siktes det her til tradisjonelle medier innenfor kategoriene avis, radio, fjernsyn 
og nettaviser og publikasjoner digitale medier. Sosiale medier er i en annen kategori. 
 
Forholdet til media er relevant for de fleste som opplever slike kriser som faller inn under formålet til 
NSN. Dette gjelder både ved større katastrofer og ulykker, kriser og katastrofer med få involverte.  
 
Medias søkelys og oppmerksomhet understreker det ekstreme og ekstraordinære i den umiddelbare 
og akutte situasjonen. Dette vil avta. Etter en tid kan de som mottok henvendelser fra media, oppleve 
at det blir vanskelig å nå frem til offentligheten med nye vendinger i saken, eller kommentarer til 
hvordan aktuelle forhold i samfunnet blir håndtert i etterkant av katastrofen. 
 
Journalister kan ha nytte av fellesskap og nettverk med støttegruppens tillitsvalgte og talspersoner 
mens prosesser er aktive og har medias interesse. Men også dette søkelyset er midlertidig.  
 
Katastrofens ringvirkninger gjennom tiden avtar. Den dypere erkjennelsen er at katastrofen og tapet er 
realiteter som må integreres dypere. Katastrofen kan bare bokføres i den enkeltes eget livsregnskap. 
 
Tapet, sorgen, erkjennelsen, kan ikke holdes på avstand eller kompenseres ved medias energi og 
stadige oppmerksomhet, uansett om fortellingene har nye vinklinger, eller det er nytt i saken. 
 
Etter hvert blir det mer stille. 
 
Disse refleksjonene betyr ikke at media er en belastning eller av liten betydning for overlevende og 
etterlatte. Formidling av vurderinger og synspunkter i media, bekrefter for overlevende og etterlatte at 
samfunnet ønsker informasjon, vil delta i smerten, og søker de overlevende og etterlattes synspunkter. 
 
Media kan formidle synspunkter og krav og forslag til det politiske miljøet. Personer og grupper i NSN 
har drevet omfattende kommunikasjon, myndighetskontakt og aksjoner for å rette søkelyset på 
bakenforliggende årsaker som gjorde den aktuelle katastrofen / ulykken mulig. Uten samarbeid med 
media hadde det ikke vært noen kanal for å informere offentlig. Muligheten til å formidle personlig 
historie kan også bety mye, uten at saken nødvendigvis inneholder noe politisk eller annet budskap. 
 
Inntrykket er at norsk offentlighet og kultur er mer åpen i 2022 for møtet med personlige fortellinger 
og erfaringer med kriser og den sorgen og hjelpeløsheten krisen kan utløse. Kanskje har sosiale medier 
skapt en større offentlig flate og innsyn i personlige historier, fortellinger, detaljer og følelser. 
 
Det som er viktig, er at media respekterer og er profesjonelle, i og med at overlevende og etterlatte 
ofte vil være den sårbare og utsatte parten i relasjonen. Den etiske bevisstheten og forankringen må i 
første rekke være medias ansvar, selv om representanter og talspersoner for støttegrupper etter hvert 
kan ha lang og bred erfaring med å kommunisere i media. 
 
Vær Varsom Plakaten er en god ramme for profesjonell presseetisk håndtering av forholdet mellom 
media og overlevende og etterlatte. 
 
NSN tilrettelegger samtidig for refleksjon og erkjennelse av at perioder med stillhet og manglende 
interesse fra media, kan utløse faser med dypere erkjennelse av katastrofens realitet, også som et 
anliggende ingen andre enn den overlevende og etterlatte selv og alene kan oppleve. 

VEDLEGG 20: «MEDIAS MAKT – OFRENES AVMAKT» INNLEDNING OG SLUTT TOM A KOLSTAD 1993 
VEDLEGG 21: VÆR VARSOM PLAKATEN / SEPTEMBER 2022 

 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/MEDIAS-MAKT-OFRENES-AVMAKT-TOM-KOLSTAD-INNLEDNING-1993.pdf
https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
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ETTERFORSKING 
 
Ulykker, katastrofer og tilsvarende hendelser vil utløse politiets etterforsking. Etterforsking er politiet 
og påtalemyndighetens ansvar, og skal skaffe informasjon for å avgjøre eventuell tiltale. Dette 
reguleres i straffeprosessloven. Eventuell dom er domstolens ansvar. 
 
Overlevende, etterlatte og fornærmede ønsker å følge disse prosessene, fra innledende etterforsking 
til endelig dom. Dersom gruppen er organisert, vil støttegruppen også følge prosessene tett. Dette er 
naturligvis like aktuelt når det er få involverte, uten noen støttegruppe. 
 
Overlevende og etterlatte vil erfare politiets etterforsking og evt. etterfølgende rettsprosesser som 
relevante for sine oppgaver. NSN anbefaler støttegruppe og mer uformelle nettverk og enkeltpersoner 
som engasjerer seg, å sette seg inn i prosessuelle regler og de rettighetene som norsk lov åpner for. 

VEDLEGG 22: STRAFFEPROSESSLOVEN 

 
VOLDSOFFERERSTATNING 

 
Hendelser som dekkes av formålet for NSN kan utløse rett til voldsoffererstatning. En felles 
organisering av overlevende og etterlatte fritar ikke myndighetene fra å gi informasjon om denne 
ordningen. En gruppe vil være en av flere informasjonskanaler til de berørte. De berørte vil på sikt også 
ha viktig erfaring som gir grunnlag for brukermedvirkning for videre utvikling av regelverket og 
forvaltingen av voldsoffererstatning. Dette kan også koordineres gjennom NSN. 

VEDLEGG 23: KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING  

 
BISTANDSADVOKAT 

 
Overlevende og etterlatte kan ha status som «fornærmet» med rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. 
Dette er regulert i straffeprosessloven. 
 
Ved katastrofe der mange har oppnevnt egne bistandsadvokater, og det i tillegg er oppnevnt 
koordinerende bistandsadvokat, så vil de overlevende og etterlattes organiserte tiltak fortsatt ha 
anledning til å be om direkte kontakt og dialog med politiet og motta tilsvarende tilbake. 
 
Dette kan samordnes med koordinerende bistandsadvokat, men grunnprinsippet er at overlevende og 
etterlatte beholder eierskap og representasjon av egen erfaring. 

VEDLEGG 24: INFORMASJON OM BISTANDSADVOKATORDNINGEN NORGES DOMSTOLER 

 
GJENOPPTAGELSE 

 
Det er mange eksempler på at en støttegruppe, til dels lenge etter henleggelse og/eller dom, finner 
svakheter i tidligere prosess og derfor fremmer krav om gjenopptagelse. Tidligere henleggelse eller 
dom kan fremstå uriktig eller mangelfull i lys av ny informasjon som enkeltpersoner, støttegrupper 
eller støttespillere til de overlevende og etterlatte har brakt frem. Lovens krav til rettergangsmåte og 
eventuell foreldelse er da avgjørende for om det i det er mulig å komme videre med nye begjæringer.  
 
NSN har flere i nettverket med erfaring fra gjenopptagelsesprosesser. 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/*#&
https://www.voldsoffererstatning.no/
https://www.domstol.no/no/roller-og-aktorer-i-retten/bistandsadvokat/
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GRANSKING 
 
Politiet og påtalemyndigheten skal være uavhengig av politiske myndigheters innblanding. Dette kan i 
noen situasjoner oppleves negativt av overlevende og etterlatte, men handler om viktige prinsipper for 
rettssikkerhet. Straffeprosessloven setter kriterier for å iverksette etterforsking, også gjenopptagelse. 
 
Saker hvor det er avsagt dom, eller har funnet sted henleggelse, kan være svært krevende å få 
gjenåpnet, selv om det oppleves urimelig og som et overgrep mot egen rettssikkerhet. NSN peker på 
de mulighetene som samfunnet likevel kan ha ved å iverksette gransking. 
 
Gransking skiller seg fra politiets etterforsking ved at formålet ikke er å avdekke straffbare forhold, 
men å avdekke hendelsesforløp, årsakssammenhenger og gjerne gi anbefalinger for fremtiden som kan 
gi bedre regulering, rutiner og forebygging av forhold hvor granskingen har avdekket at det er behov.  
 
Det finnes ingen foreldelsesfrister for gransking. Selv om gransking ikke tar stilling til straffeansvar, så  
kan granskingen bringe frem ny og mer korrekt informasjon om forhold som overlevende, etterlatte og 
hele samfunnet bør ha mer korrekt kunnskap om. Ikke minst av hensyn til fremtidig regulering. 
 
Lovgivning og forvaltning av granskingsinstituttet er endret de senere årene. Statens Havarikommisjon, 
som systematisk utreder ulykker i alle deler av transportsektoren (luftfart, bane, vei og sjøfart) og i 
forsvaret, er en etat mange støttegrupper, overlevende og etterlatte vil følge tett. 

VEDLEGG 25: STATENS HAVARIKOMMISJON 

 
Regjeringen kan også oppnevnes granskingsutvalg med særlig mandat, slik det f.eks. skjedde da Erna 
Solbergs regjering oppnevnte det eksterne ekspertutvalget for å finne årsakene til kvikkleireskredet i 
Gjerdrum, og vurdere tiltak for å styrke forebygging av slike skred i Norge. 

VEDLEGG 26: GJERDRUMUTVALGET 2021 OG 2022 

 
Det finnes også enkelte faste granskingsutvalg knyttet til offentlige etater, f. eks. Statens Vegvesen. I 
noen få tilfeller har Stortinget også oppnevnt parlamentariske granskingskommisjoner (se vedlagte 
liste over slike parlamentariske granskinger). Advokatforeningen har utarbeidet retningslinjer for 
private granskinger, men dette er type gransking vi ikke har erfaring fra i NSN. 

VEDLEGG 27: ADVOKATFORENINGENS RETNINGSLINJER FOR PRIVAT GRANSKING 

 
Dersom det avdekkes forhold ved tidligere katastrofe eller ulykke som ikke er undersøkt, kan 
overlevende og etterlatte være pådrivere for ny gransking med mandat til å undersøke slike forhold.  
 
Flere støttegrupper har vært avgjørende for opprettelse av granskingsutvalg, eller gjenåpning av ny 
gransking til dels mange år etter tidligere gransking eller etterforsking. I noen situasjoner har det vært 
iverksatt nye undersøkelser i regi av embetsperson eller etat, uten status som fullverdig gransking.  
 
Overlevende og etterlatte som krever gransking og undersøkelse er ikke bare pådrivere for egne 
interesser, men ivaretar også viktige verdier av allmenn betydning, som demokrati og rettssikkerhet. 
 
Overlevende og etterlatte kan komme i situasjon der gransking, utelatt gransking eller mangelfull 
gransking, blir en vesentlig, relevant og meningsfull oppgave, selv om det skjer lenge etter katastrofen. 
 
NSN anbefaler støttegrupper, fellesskap og tiltak å sette seg inn i prosessuelle regler for gransking. Alle 
relevante fakta, årsaks- og ansvarsforhold ved det som har funnet sted kan inngå i mandatet for en 
gransking. Dette er like relevant for personer som er engasjert etter hendelse med få involverte. 
 

https://havarikommisjonen.no/
https://nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/
https://www.advokatforeningen.no/globalassets/1092/retningslinjer_for_private_granskninger.pdf
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Stiftelsen Skagerrak kritiserte granskingskommisjonen etter "Bourbon Dolphin" for manglende 

inkludering av de etterlatte i sitt innledende arbeid. Dette bedret seg. Her fra kommisjonens møte 
sommeren 2007. Kommisjonens leder, lagdommer Inger Lyng, nr.2 fra venstre. 

 
Personer som deltar i NSN har forskjellige erfaringer med hvordan granskingsmyndigheten inkluderer 
de overlevende, etterlatte og pårørende i sine arbeidsprosesser. Stiftelsen Skagerrak, som har et ideelt 
formål for overlevende og etterlatte, tok til orde for bedre involvering av de skadelidte etter «Bourbon 
Dolphin»-forliset i 2007, etter de tidlige møtene i granskingskommisjonen. 

VEDLEGG 28: STIFTELSEN SKAGERRAK BREV TIL KOMMISJONEN «BOURBON DOLPHIN» 2007 
VEDLEGG 29: BOURBON DOLPHIN GRANSKING 2008 NOU 2008: 8 

 

 
Pressekonferanse hos Statens Havarikommisjon på Kjeller i 2017, ved fremleggelse av en foreløpig 

rapport etter helikopterulykken ved Turøy i 2016. Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen foran. 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/BourbonSKAGERRAK-150807.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c92e5fcebb76488f8392ba29de003a04/no/pdfs/nou200820080008000dddpdfs.pdf
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GRANSKINGSRAPPORTER 
 
Granskinger og tilsvarende undersøkelser dokumenteres i undersøkelsesenhetens sluttrapport. I noen 
tilfeller publiseres sluttrapporten som NOU (Norges offentlige utredninger) som legger grunnlag for en 
stortingsmelding og offentlig behandling med høringer og politisk prosess i Stortinget og regjeringen. 
 
En viktig del av slike rapporter er de avsluttende konklusjonene med anbefalinger for tiltak som kan 
rette opp forhold som undersøkelsene har avdekket. Viktige samfunnsinteresser kan være berørt av de 
konklusjonene og anbefalingene som granskingsenheten gir i sin rapport. 
 
Råd og veiledning fra NSN om hvordan støttegrupper, tiltak og engasjement i regi av overlevende og 
etterlatte kan utformes, peker bl.a. på oppfølging av gransking og anbefalingene fra slike, som en 
nøktern, forsvarlig og meningsfull aktivitet. Overlevende og etterlatte som velger et engasjement over 
lang tid, kan opprettholde press for at granskingens anbefalinger blir gjennomført. 

VEDLEGG 30: HØRING TIL ST MELD OM SAMFUNNSSIKKERHET STIFTELSEN SKAGERRAK 2017 
VEDLEGG 31: RAMONA LIND OG NSN BREV TIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG TRANSPORTKOMITEEN 2021 

 
HELSELSETJENESTE 

 
Den kommunale helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten møter overlevende og 
etterlatte akutt når ulykke og katastrofe utspiller seg og i den umiddelbare tiden deretter. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer det kommunale ansvaret i §§ 5-1 og 5-2: 
 

Beredskapsarbeid: Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sin helse- og 
omsorgstjeneste i samsvar med helseberedskapsloven. Planen skal samordnes med 
kommunens øvrige beredskapsplaner. 
 
Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner: Ved ulykker og andre akutte 
situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter, kan kommunen pålegge 
personell som i kommunen utfører oppgaver etter loven her, å utføre nærmere tilvist arbeid.  
 
Dersom forholdene tilsier det, skal kommunen yte bistand til andre kommuner ved ulykker og 
andre akutte situasjoner. Anmodning om bistand fremmes av den kommunen som har 
bistandsbehovet. Den kommunen som mottar bistand etter andre ledd, skal yte kommunen 
som bidrar med hjelp, kompensasjon for utgifter som pådras, med mindre noe annet er avtalt. 

VEDLEGG 32: LOV OM KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER 

Langsiktig oppfølging ivaretas av ordinær helsetjeneste v/ fastlege. Barn og ungdom kan henvises til 
kommunenes og fylkenes PP-tjeneste eller spesialisthelsetjenestens barne- og ungdomspsykiatri (BUP). 
 
Flere støttegrupper og deltager i NSN har vært gjenstand for særlig og prosjektbasert oppfølging hvor 
formålet både har vært helsehjelp, avdekking av mulige senskader og forskningsbaserte formål. 
 
Statlig og kommunal helsetjeneste og helseadministrasjon har regulerte og uttalte ambisjoner og 
forpliktelser om brukermedvirkning. NSN samler personer og grupper som er, eller har vært, brukere 
av disse tjenestene, og dermed har erfaringer som er relevant for slik brukermedvirkning. 
 
NSN gir råd og veiledning om hvordan støttegrupper og tilsvarende tiltak kan dokumentere erfaringer 
og omsetting av disse til brukermedvirkning overfor alle deler og all faser helsetjenester til overlevende 
og etterlatte. Dette kan også omfatte helsetjenestens håndtering av omkomne, på skadestedet, ved 
identifisering og rettsmedisin. Dette er handler også om rettssikkerhet og politiets oppgaver. 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SKAGERRAK-ST-MELD-SAMFUNNSSIKKERHET-JUSTISKOMITEEN-pdf-090317.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2021/10/NSN-TRANSPORTSIKKERHET-030921.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
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VERGEMÅL 
 

Ved forsørgertap vil barn under 18 år kunne komme i situasjon med Statsforvalterens oppnevnelse av 
verge. Dersom barnet arver formue, og/eller mottar erstatning, vil formuen komme under forvalting 
regulert av vergemålslovens. Dette er samfunnets forsvarlige måte å ivareta barnets beste. 
 
Katastrofen kan naturligvis også ramme barn eller voksne personer som allerede har oppnevnt verge. 
En støttegruppe eller annet organisert tiltak på vegne av overlevende og etterlatte, bør inkludere disse. 
 
Det er sider ved vergemålsloven og økonomiske forhold vedr forvaltning og beskatning av barnets 
formue som gir grunn til oppmerksomhet fra grupper som er engasjert for overlevende og etterlatte.  

VEDLEGG 33: STATENS SIVILRETTSFORVALTNING / VERGEMÅLSPORTALEN 

 
BEREDSKAP 

 
Overlevende og etterlatte møter offentlig beredskap, etater og aktører, med ansvar og oppgaver i 
akuttfasen og tiden umiddelbart etter. Kontakten omfatter en bredde av forhold, som helsetjenesten, 
rutiner for søk etter overlevende, vurdering av antatt omkomne, berging av omkomne, rutiner for å 
informere overlevende og pårørende og instanser med oppgaver og forvaltning knyttet til gravferd.  
 
Alt som skjer i denne fasen, all kommunikasjon, etterlater inntrykk og reaksjoner som etter noe tid kan 
gi grunnlag for refleksjon, evaluering og brukermedvirkning overfor kommunene og andre ansvarlige. 
 
NSN kontakter tilbyr i disse dager (oktober 2022), norske kommuner å bidra som brukeraktør i 
utforming og evaluering av lokale planer, med bakgrunn i overlevende og etterlattes erfaringer.  

VEDLEGG 34: LOV OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT / SIVILBESKYTTELSESLOVEN 
VEDLEGG 35: FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT 

VEDLEGG 36: VEILEDER TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT 

 
SØK 

 
Nødetater og redningsoperasjoner har utfordringer og må foreta avveininger på skadestedet som 
pårørende ikke nødvendigvis har innsikt i. Det kan oppstå situasjoner uten klare retningslinjer. 
Økonomi og politiske hensyn kan brytes mot de pårørendes krav og de omkomnes rettssikkerhet. 
 
Økonomi kan bli et tema ved maritime ulykker og katastrofer med uklar jurisdiksjon. En leteaksjon kan 
avsluttes tidligere enn det pårørende ønsker. Søk etter antatt omkommet person(er) kan avsluttes på 
et tidligere tidspunkt enn det etterlatte ønsker. Det er eksempler på at private leteaksjoner har funnet 
omkomne etter at den offentlige redningstjenesten avsluttet sitt arbeid. 
 
NSN ønsker å fortsette innhenting av slike erfaringer, for å bli en felles stemme og brukeraktør inn mot 
de forskjellige etatene og de retningslinjene de forholder seg til. 

VEDLEGG 37: NOU 1999: 16 «SØK ETTER OMKOMNE» 
VEDLEGG 38: HÅNDBOK FOR REDNINGSTJENESTEN» HOVEDREDNINGSSENTRALEN 2018 

VEDLEGG 39: «NASJONAL VEILEDER FOR REDNINGSTJENESTEN VED SØK ETTER SAVNET PÅ LAND» 2022 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.vergemal.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder_til_forskrift_om_kommunal_beredskapsplikt.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4287b521bd5451fa8af88101618734a/no/pdfa/nou199919990016000dddpdfa.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/Den-norske-redningstjenesten-HEL-LITEN-fil-HANDBOK-FOR-REDNINGSTJENESTEN-2018.pdf
https://www.hovedredningssentralen.no/veileder-for-sok-etter-savnet-person/
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INFORMASJON TIL BERØRTE 
 
Ved større katastrofer blir det gjerne etablert et sted, et krisesenter, hvor overlevende og etterlatte 
kan samles mens nødetatene er i arbeid. Navnelister over savnede kan være i sirkulasjon. Rutine for 
informasjon om bekreftet overlevende har i flere tilfeller vært belastende. I noen situasjoner er dette 
meddelt i en offentlig kontekst med sterke utbrudd av glede og sorgreaksjoner i samme lokale. 
 
NSN har vedtatt arbeidsplan hvor et av punktene er dialog og brukermedvirkning overfor akuttetater 
og kommunale beredskapsplaner, bl.a. for å finne forsvarlige rutiner for informasjon i krisesenter. Det 
må etableres rutiner som forebygge at opplevelser i krisesenteret øker traumatiseringen. 
 
Ulykker og katastrofer fører til prosesser også etter akuttfasen. Ved funn av omkommet person har 
politiet plikt til å underrette eller besørge underretning til de pårørende. Politiet har også plikt til å 
varsle eller besørge varsling til pårørende når noen er savnet eller har kommet til skade. Dette følger 
av politiinstruksen § 10 – 6 og § 12 -2. Rutiner for slik varsling er et tema for brukermedvirkning. 

VEDLEGG 40: POLITIINSTRUKSEN 

 
Overlevende og etterlatte kan være i situasjon uten evne eller overskudd i akuttfasen til å bli informert 
i detaljert omfang. Behov for informasjon kan oppstå lenge etter akutt hendelse. Inntrykket er at 
politiet og andre instanser er imøtekommende overfor pårørende, også etter lang tid. 
 
NSN, og grupper og personer tilknyttet NSN, kan bidra med brukererfaring for å evaluere og foreslå 
rutiner for informasjon i regi av nødetatene, og andre instanser med ansvar for etterforsking, 
gransking, juridiske og politiske prosesser som blir utløst av katastrofen. 
 

GJENSTANDER 
 
Detaljer i krisehåndteringen, som hvordan gjenstander og bagasje blir håndtert, er nevnt i intervjuer 
med NSN som et undervurdert tema for håndtering av nødetater og redningsoperasjon. 
 
Et avsnitt i Henrik Ibsens «Byggmester Solness» berører dette i en dialog der det fremkommer at noen 
dukker gikk tapt i en brann: 
 

FRU SOLNESS: Å ja da. Når bare ikke han så’ det, så –. Men så blev de jo indebrændt, stakker. 
Der var ingen, som tænkte på at redde dem. Å, det er så sørgeligt at forestille sig. Ja, De må 
ikke lé af mig, frøken Wangel.  
 
HILDE: Jeg ler sletikke.  

 
Kanskje er dette et undervurdert forhold. Når det ikke er til hindre for redningsarbeidets primære 
oppgaver kan det forebygge ytterligere tapsopplevelse dersom gjenstander som kanskje har, eller kan 
få, affeksjonsverdi ikke uten videre blir destruert. Håndtering av gjenstander på et åsted for ulykke og 
katastrofe, kan ha eller kan få en viktig affeksjonsverdi som går tapt dersom gjenstanden destrueres. 
NSN vil følge opp dette i videre brukermedvirkning overfor retningslinjene som gjelder for skadestedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1990-06-22-3963
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SKADEVOLDER 
 
Kommuner, stat, transportører, arbeidsgivere, forsikringsselskap og andre, kan komme i situasjon som 
skadevolder, eller assosiert med ansvar, når det inntreffer ulykke eller katastrofe. Samme instans kan 
både være skadevolder med samtidig ansvar for omsorg og informasjon til overlevende og etterlatte.  
 
Ved Åsta-ulykken i 2000 tilrettela NSB oppfølging som enkelte satte pris på, mens andre fant dette 
uryddig. I 2022 har NSN pekt på tilsvarende overfor Gjerdrum kommune, som er under etterforsking og 
samtidig har ansvar for å levere helsetjenester og kommunale tjenester, også til innbyggere som ble 
berørt av leirskredet i romjulen 2020. Dette kan oppfattes som rolleblanding som overlevende og 
etterlatte oppfatter forskjellig. NSN har ikke fasit, men anbefaler ryddig og forsvarlig rolleforståelse. 

VEDLEGG 41: «NÅR BLINDE SKAL HJELPE HALTE» J HENRIKSEN LEDER AV STØTTEGRUPPEN ÅSTA 2002 
VEDLEGG 42: BREV TIL GJERDRUM KOMMUNE M FL 4 FEBRUAR 2022 

 
INFORMASJON FRA SKADEVOLDER 

 
Skadevolder, eller annen instans i skadevolders sted, f eks. forsikringsselskap, kan opptre ansvarlig ved 
å gi saklig og objektiv informasjon. Skadelidte er samtidig i en veldig sårbar situasjon og kan i noen 
tilfelle ønske å avlaste andre parter for skyldfølelse og ansvar. I et juridisk motpartforhold er det viktig 
at det ikke skapes rom for viktige beslutninger basert på en slik ubalanse. Ansvarlige aktører som er 
overlevende og etterlattes motpart, vil ta dette på alvor og gi profesjonell og objektiv informasjon. 
 
Etter Sleipner-forliset i 1999 ga Assuranceforeningen Skuld offentlig informasjon om ansvarsdekningen. 
Dette var viktig informasjon, men etter hvert mente personer med erfaring fra andre sjøulykker at 
Skuld gikk for langt i å skissere det endelige oppgjøret. De sendte derfor ut en pressemelding om dette. 

VEDLEGG 43: SLEIPNER NTB MELDINGER OG PRESSEMELDING FRA STØTTEGRUPPER 1999  

NSN tar disse problemstillingene med i videre brukermedvirkning, samfunns- og myndighetskontakt og 
kommende kontaktsituasjoner med overlevende og etterlatte. 
 

GRENSE FOR KOMPETANSE 
 

Grupper og enkeltpersoner som iverksetter tiltak og representasjon for overlevende og etterlatte, 
åpner for å bli kontaktet av personer i krise. En støttegruppe kan skape forventninger om bistand som 
det ikke er sikkert at støttegruppen kan imøtekomme. Forventningen kan ligge utenfor det som er 
støttegruppens mandat og kompetanse. 
 
Det finnes en uendelighet av kriser. Personer som har følt seg avvist i psykiatrien, av fastlegen, av 
advokaten, i kirken eller andre organisasjoner, kan finne veien til et kontor eller en åpen dør hos en 
støttegruppe eller personer som ivaretar engasjement som dekkes av formålet til NSN. Det er krevende 
å sette grenser for hva en støttegruppe kan bistå med. Personer som tar kontakt kan være syke. Noen 
lar seg avgrense med rask rådgivning. Kanskje et par telefoner. Andre kan være veldig dårlige.  
 
Dette er ikke argumenter mot å starte støttegruppe, men det krever tydelige retningslinjer og noen 
personlige egenskaper. Man må forstå grensene. 
 
 
 
 
 
 
 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-JanHenriksen-01-NAR-BLINDE-SKAL-HJELPE-pdf-2002.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-BREV-GJERDRUM-KS-OST-POLITIDISTRIKT-OSLO-STATSADVOKAT-040222.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SLEIPNER-NTB-MELDINGER-OG-PRESSEMELDING-FRA-STOTTEGRUPPER-1999.pdf
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UTLAND 
 
Ulykker, ran, overgrep, terror, kriminelle handlinger, (natur)katastrofe og krise, rammer norske 
borgere i utlandet. Utvalget som evaluerte norske myndigheters håndtering av tsunamikatastrofen i 
Sør-Asia avdekket svakheter og leverte en rekke anbefalinger til bedre systemhåndtering. 
 
Støttegrupper og enkeltpersoner i NSN har opplevd slike situasjoner. Deres behov er de samme som 
ved kriser i Norge, men det er en ytterligere belastning når hendelsene inntreffer langt fra Norge. 
Tsunamien i 2004 og hendelser i 1995 og 2010 inngår i det erfaringsmaterialet som NSN har innsyn i. 
 
Utenriksdepartementet har publisert veiledning om tjenester som tilbys norske borgere i utlandet ved 
kritiske situasjoner. NSN skal avholde webinar høsten 2022 for å mer informasjon og innspill til UD. 

VEDLEGG 44: UTENRIKSDEPARTEMENTET: KONSULÆR BISTAND TIL NORSKE BORGERE 

 
NSN vil støtte grupper og personer i å omsette slike erfaringer til brukermedvirkning overfor norske 
myndigheter med ansvar i slike situasjoner. Enten i egen regi, eller samordnet gjennom NSN. 
 
 

 
Fra terroranslaget i Mumbai i 2008. Faksimille 

fra «The Hindu» 
 
 
 
 
 

 

 
Et eget evalueringsutvalg undersøkte norske 

myndigheters håndtering av 
flodbølgekatastrofen i 2004 

 
 
 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/id2422696/
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MINNESMERKE 
 
Reising av minnesmerke blir et naturlig tema på arbeidsplanen for støttegrupper. Ulykker som ikke har 
ført til etablering av støttegruppe kan også synliggjøres ved minnesmerke. Hvis ikke støttegruppen er 
initiativtager og pådriver, kan kommunen, enkeltpersoner, bedrifter, ideell forening eller organisasjon 
som ble rammet, ta initiativ og realisere minnesmerket. Støttegruppene i NSN har forskjellig erfaring 
med tidspunkt for når ønsket om minnesmerke har kommet opp. Det kan ha skjedd flere år etter 
katastrofen, fordi andre oppgaver hadde prioritet de første årene. Dersom NSN blir invitert til å gi råd 
ved etablering av støttegruppe, vil det bli anbefalt at minnesmerke settes opp som langsiktig mål. 
 
Omfang, kostnads- og kunstnerisk ambisjonsnivå kan variere, og er ikke avgjørende for minnesmerkets 
verdighet og betydning. Behovet for et synlig merke i landskapet handler ikke bare om de berørtes 
behov, men også den allmenne betydningen av å synliggjøre og motvirke historieløshet.  
 

 
Minnesmerket ved Åsta i Østerdalen like inntil 
E3, et par hundre meter ovenfor jernbanelinjen 

der togkollisjonen fant sted i januar 2000. 

 
En trafikkulykke. Markering og synlig uttrykk 
for sorg, tap og et minne. Slike markeringer, 

som her i Sverige, er ikke uvanlig. 

 
Lys ved minnesmerket etter Scandinavian Star 

 

 
Et flyktig minne, noen dager - kanskje uker, 
noen lys og et kort. Stockholms gater 2013 

 
Norske Reindriftssamers Landsforbund reiste i 
1950 dette minnesmerket i etter bussulykken i 

Dunderlandsdalen i 1948 
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Ulykker og katastrofer med få direkte berørte kan utløse samme ønske om et synlig uttrykk og minne. 
Noen ganger fører dette til et varig, synlig minne. En plakett, en sten, et bilde. På ulykkesstedet kan det 
ligge blomster, lys og kort med hilsen til dels lenge etter ulykken. Bildene viser noen eksempler. 
 
Noen skadesteder/åsteder er kanskje ikke tilgjengelig. En skole, en barnehage, en arbeidsplass, vil 
kanskje ikke åpne for varig synliggjøring av det som skjedde. Noen skaper annen synlighet med et 
tiltak, et fond eller en minneside på internett. Mange lar være, eller avvikler tiltaket etter noe tid. 
 
Minnesmerke er en naturlig oppgave for en støttegruppe ved større ulykker og katastrofe. I hvilket 
omfang dette blir aktuelt, og hvordan det da blir ivaretatt ved katastrofe som rammer få personer, har 
ikke NSN tilstrekkelig kunnskap om. NSN vil støtte, og avklare muligheter, for de som ønsker dette. 
 
Prosess for å få på plass minnesmerke varierer. Det gjør også finansieringen. Planlagt og ønsket omfang 
av minnesmerket har naturligvis betydning. Ved samarbeid med Norsk Billedhoggerforening kan det 
avholdes konkurranse basert på foreningens konkurranseregler. Oppdraget kan også gis ved direkte 
avtale med ønsket kunstner. Finansieringen kan være privat, ved donasjon, ved innsamling eller ved 
tilskudd fra offentlig myndighet. NSN har erfaring med stor variasjon i realisering av minnesmerker. 
 

ERSTATNINGSOPPGJØR 
 
NSN trer ikke inn som aktør i erstatningsoppgjør. I utgangspunktet bør støttegruppen være varsom 
med å innta posisjon som kan medføre ansvar. Juridiske råd krever formell kompetanse.  
 
Ethvert tiltak som ivaretar overlevende og etterlattes interesser ønsker at det økonomiske oppgjøret i 
størst mulig utstrekning må kompensere tapet. Avtaler og regler av betydning for erstatningsoppgjøret 
kan variere, avhengig av hva som har skjedd og hvilket samfunnsområde som er involvert. 
 
Ved skipskatastrofer kan det være særlige konvensjoner og ansvarsbegrensninger som gjelder, og 
setter andre rammer enn ved flyulykke, trafikkulykke eller terrorhandling. 
 
En støttegruppe kan bistå med å samordne informasjon. Det kan også være rasjonelt at støttegruppen 
er oppdragsgiver for advokatteam som søker en felles ramme for et samlet oppgjør. De besparelsene 
det gir for skadevolder å kunne forholde seg til én motpart, kan verdsettes i økonomiske størrelser som 
bør komme de skadelidte til gode ved et bedre resultat enn det de ellers ville oppnådd hver for seg. 
Denne modellen er kjent fra Scandinavian Star, Estonia, Sleipner og Åsta. 
 
Et grunnleggende råd fra de som har vært gjennom katastrofe og ulykke, er at overlevende og 
etterlatte så tidlig som mulig søker kompetent juridisk bistand som er uavhengig av skadevolder. 
Kostandene som følger med juridisk bistand må søkes dekket av skadevolder. Det bør undersøkes om 
fagforeningsmedlemskap, bruk av kredittkort, reiseforsikring, hjem- og innboforsikring eller annet kan 
ha ordninger med dekning av juridisk bistand. 
 
Etter fergekatastrofen med «Jan Heweliusz» fikk eneste norske pårørende først juridisk bistand etter å 
ha kontaktet Støttegruppen etter Scandinavian Star, som igjen koblet til advokat. 

VEDLEGG 45: JAN HEWELIUSZ JANUAR 1998 5 ÅR ETTER FORLISET INTERVJU BERIT HALVORSEN 

 
 
 
 
 
 
 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/1998-01-14_Klassekampen_-_1998-01-14_print-JAN-HEWELIUSZ-5-AR.pdf
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LANGSIKTIG OPPFØLGING 
 

Katastrofen setter overlevende og etterlatte brått og uten forvarsel i en situasjon der forhold på 
mange livsområder må håndteres, til dels med betydelige konsekvenser. Offentlig oppfølging har 
primært fokus på helse, men livssituasjonen påvirkes av mange forhold: 
 

o Risiko for senskader 
o Økonomi / erstatningsoppgjør 
o Økonomi / forvaltning av formue 
o Juridisk / arv og skifte 
o Livsvalg / krevende at valg tatt i krise har langsiktige konsekvenser og perspektiv 

 
Helsetjenesten, fastlegen, og kanskje barne- og ungdomspsykiatrien, skoler og barnehager, er instanser 
som kommer i direkte kontakt med overlevende og etterlatte. Dette er instanser som kan ha nytte av 
et utvidet perspektiv for hele bredden av forhold som personer i krise må forholde seg til. 
 
Forhold og prosesser som krever overlevende og etterlattes håndtering utover akuttfasen er tema for 
videre erfaringsdokumentasjon, dialog og brukermedvirkning overfor norske kommuner og andre. 
 

LEGITIMITET 
 
Drift, vedtak og tiltak bør ha bred aksept – legitimitet - i gruppen. Det finnes ingen fasit for hvordan det 
organiserte tiltaket skal ivareta slik legitimitet. Det anbefales at gruppens felles formål er tydelig og 
avklart, gjerne i skriftlig og dokumentert form. Tiltak og aktiviteter bør være forankret i formålet og en 
felles forståelse. Det er en fordel å ha tydelige vedtak som grunnlag for aktiviteter og handlingsrom for 
styret, talspersonen(e) og all profilering av gruppen utad. Dette kan ivaretas også i uformelle nettverk. 
 

KONSPIRASJONSTEORIER 
 
Det er umulig å forutsi hvilke katastrofer og ulykker som kan danne grunnlag for spekulasjoner og 
konspirasjonsteorier. Kanskje øker risikoen i saker som får et langvarig forløp hvor oppklaring uteblir? 
 
Lange og krevende gjenopptagelsesprosesser kan tiltrekke seg oppmerksomhet fra personer og 
grupper som har en usunn holdning og fremmer sine egne forståelser av hva som har skjedd. Slike 
personer og grupper kan ha lav terskel for å invadere livet til overlevende og pårørende. 
 
Fra USA er det kjent at katastrofer blir fremstilt som ikke-reelle, med egne skuespillere i rollen som 
berørte. Dette er absurd og ukjent i Norge, men påstander om alternative hendelsesforløp og 
ansvarsforhold kan fremsettes med krav om tilslutning fra katastrofens overlevende og etterlatte. 
 
Dette kan gå så langt at det utfordrer fellesskapet i en støttegruppe.  
 
NSN har ikke enkle løsninger eller svar på slike utfordringer. Personer som er rammet har vært belastet 
av personer og grupper uten respekt for korrigerende nyanser. NSN har kommentert dette i media, slik 
det fremgår av vedlegget, i en sak hvor den som ble utsatt ikke er tilknyttet NSN. 

VEDLEGG 46: «BRED ERFARING FRA KATASTROFER» NSN SVARER BT MAI 2021 
VEDLEGG 47: BILDE FACEBOOK PÅSTAND OM ANSVAR TRAKASSERING AV STØTTEGRUPPENS TALSPERSON 

 
 
 
 
 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/10/NSN-SVARER-ODFJELL-MAI-2012.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/10/FOTO-OPPSLAG-FB-AS-2017.jpg
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BRUKERMEDVIRKNING / MYNDIGHETSKONTAKT 
 
Helsedirektoratet definerer en «bruker» som en person som benytter seg av relevante tjenester i en 
eller annen form. Pårørende er familiemedlem eller nærstående til en som er i behov av eller nyttiggjør 
seg tjenester. Involvering av pårørende er viktig både av hensyn til pårørende og brukerens situasjon. 
Brukermedvirkning er en lovfestet rett til å medvirke, og tjenestenes plikt til å involvere brukerne. 

VEDLEGG 48: HELSEDIREKTORATETS DEFINISJON OG UTDYPING AV «BRUKERMEDVIRKNING» 

 
NSN forstår brukermedvirkning i utvidet betydning til å omfatte alle forhold som berører overlevende 
og etterlattes interesser. Det betyr alle rammebetingelser, forvaltningsorganer, lover, forskrifter, 
konvensjoner, planer, forvaltningspraksis og bevilgninger, som er relevant for interessene til 
overlevende og etterlatte. Dette gjelder også alle forhold for å forstå katastrofen og dens omfang. 
 
Overlevende og etterlatte kan ha synspunkter på hvordan ulykken / katastrofen kunne vært 
forebygget, både politiske, systematisk og ansvarlige hos myndigheter og skadevolder. 
 
Når akutt- og nødetatene evaluerer hendelsesforløpet i etterkant, kan overlevende og etterlatte 
anvende sine egne organisasjoner til å gi viktige bidrag til evalueringen. 
 
Det samme gjelder i situasjoner der ulykken blir gjenstand for gransking og politimessig etterforsking. 
Overlevende og etterlatte som ble direkte berørt kan ha viktige bidrag som bør etterspørres. 
 
 

 
Brukermedvirkning og myndighetskontakt etablerer overlevende og etterlatte som ansvarlige aktører 

som omsetter egne erfaringer med ulykke og katastrofe til demokratisk deltagelse 
 
NSN anbefaler og utøver selv brukermedvirkning etter følgende modell: 

 
1. Budskapet / formålet, avklares og formuleres – for hele tiltaket, og for hvert enkelt initiativ 
2. Budskapet / formålet formuleres i resonnementer og argumenter og deres hjemmel 
3. Aktører, prosesser og instanser som avgjør budskapets gjennomslag identifiseres 
4. Gå i dialog med aktører, prosesser og instanser som er identifisert jf pkt 3 
5. Skape og høste synlighet ved at budskap og formål forvaltes som i pkt 1 - 4 

 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/brukermedvirkning
https://www.helsedirektoratet.no/tema/brukermedvirkning
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EKSEMPLER PÅ BRUKERMEDVIRKNING OG MYNDIGHETSKONTAKT 
 
Noen eksempler på brukermedvirkning og myndighetskontakt på vegne av overlevende og etterlattes 
erfaringer. De fleste av tilfellene i regi av NSN eller personer tilknyttet NSN: 
 
PÅRØRENDESTRATEGI: I møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 ble NSN 
utfordret til å gi innspill til regjeringens kommende pårørendestrategi. Dette ble levert kort tid senere. 

VEDLEGG 49: NSN TIL HOD INNSPILL TIL PÅRØRENDESTRATEGI 2019 

 
SKATTEREGLER: Personer som har opplevd personskade eller yrkesskade og barn med forsørgertap, 
kan komme i situasjon der fremtidig tap i inntekt skal kompenseres i et erstatningsoppgjør. Utfallet kan 
bli utbetaling som medfører betydelig formue, eventuelt forvaltet i vergemål. NSN påpeker at dette er 
en glemt gruppe, som kan komme veldig uheldig ut ved skjerpet formuesbeskatning. NSN vil derfor 
fortsatt be om økte bunnfradrag eller andre tiltak som skjermer skadelidte og vergehavere. 

VEDLEGG 50: NSN TIL POLITISKE PARTIER I 2021 VEDR ØKONOMISKE FORHOLD VED PERSONSKADE 

 
ERSTATNINGSREGLER / KAPITALISERINGSRENTE: Erstatning for tapte fremtidige inntekter blir avkortet 
i beregning som forutsetter at erstatning forvaltes ved investering som gir avkastning. Dette er 
realrente, med forventet avkastning utover inflasjon. NSN tar til orde for realistiske krav til avkastning. 

VEDLEGG 51: NSN HØRINGSUTTALELSE VEDR KAPITALISERINGSRENTE 2022 

 
STATENS LÅNEKASSE: Barn som har mottatt erstatning for forsørgertap kan ha formue som medfører 
at retten til stipend blir omgjort til lån. NSN er i dialog for at retten til stipend ikke skal bortfalle. 

VEDLEGG 50: NSN TIL POLITISKE PARTIER I 2021 VEDR ØKONOMISKE FORHOLD VED PERSONSKADE 

 
FORETAKSSTRAFF FOND: Flere katastrofer og ulykker har medført at bedrift, organisasjon eller 
myndighet som har ansvar som skadevolder blir idømt foretaksstraff. Foretaksstraff gjøres opp ved 
innbetaling til Statens innkrevingssentral. NSN har tatt opp alternativ, som etablering av et fond med 
nærmere avklart formål, f. eks. støtte til støttegrupper, rettssikkerhetstiltak, forebygging og beredskap. 

VEDLEGG 52: NSN MED FORSLAG TIL Å ØREMERKE FORETAKSSTRAFF TIL FOND MED IDEELT FORMÅL 

 
STØTTEGRUPPEBEREDSKAP: NSN ønsker dialog med Helsedirektoratet og Norges Røde Kors for å bidra 
med brukermedvirkning til statens rutiner og beredskap for å bistå ved etablering av støttegrupper. 

VEDLEGG 53: NSN BREV TIL HELSEDIREKTORATET VEDR BRUKERMEDVIRKNING STØTTEGRUPPEBEREDSKAP 

 
TRAFIKKSIKKERHET: NSN står sammen med person i nettverket som har utøvet betydelig engasjement 
for trafikksikkerhet som etterlatt etter frontkollisjon med utenlandsk vogntog på norsk vinterføre. 

VEDLEGG 31: RAMONA LIND OG NSN BREV TIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG TRANSPORTKOMITEEN 2021 

 
GRANSKING: NSN tar opp initiativ og anmodning om mer systematisk ivaretagelse av havariutredning. 

VEDLEGG 54: NSN OM SYSTEMATISK OPPFØLGING AV GRANSKINGER OG HAVARIUTREDNINGER 
VEDLEGG 30: HØRING TIL ST MELD OM SAMFUNNSSIKKERHET STIFTELSEN SKAGERRAK 2017 

 

BOURBON DOLPHIN: Stiftelsen Skagerrak, med tilsvarende ideelt formål som NSN, leverte i 2007 
vurderinger av granskingen av «Bourbon Dolphin», og behandlingen av overlevende og etterlatte.  

VEDLEGG 28: STIFTELSEN SKAGERRAK BREV TIL KOMMISJONEN «BOURBON DOLPHIN» 2007 

 
SLEIPNER: Ledere i støttegrupper etter Scandinvian Star og Alexander Kielland gikk ut offentlig med 
kommentarer til rederiets og forsikringsselskapets offentlige kommunikasjon om forsikringsoppgjøret. 

VEDLEGG 43: SLEIPNER NTB MELDINGER OG PRESSEMELDING FRA STØTTEGRUPPER 1999  

 
Denne type brukermedvirkning og demokratisk deltagelse er relevant for støttegrupper, tiltak og 
enkeltpersoner i NSN. Dette er også formulert i formålet for NSN. Flere initiativer forberedes. 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/HOD-INNSPILL-PARORENDESTRATEGI-090919.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/10/VERGEMAL-KAPIALISEDRING-FORMUE-FORSORGERTAP.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a5e2630a795a4ea58a7f718ebe32501c/annen/nasjonalt-stottegruppenettverk-nsn.pdf?uid=Nasjonalt_st%C3%B8ttegruppenettverk_(NSN)
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/10/VERGEMAL-KAPIALISEDRING-FORMUE-FORSORGERTAP.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/10/vedlegg-3-nsn-stortinget-foretaksstraff.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/10/NSN-HELSEDIREKTORATET-STOTTEGRUPPEBEREDSKAP-200522.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2021/10/NSN-TRANSPORTSIKKERHET-030921.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/10/NSN-SYSTEMATISK-OPPFOLGING.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SKAGERRAK-ST-MELD-SAMFUNNSSIKKERHET-JUSTISKOMITEEN-pdf-090317.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/BourbonSKAGERRAK-150807.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SLEIPNER-NTB-MELDINGER-OG-PRESSEMELDING-FRA-STOTTEGRUPPER-1999.pdf
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KUNST OG KULTUR 
 
Kunst kan uttrykke katastrofen og dens virkninger på mennesker og samfunn med andre virkemidler 
enn tekstbaserte argumenter. Ved markeringer i den akutte fasen, eller mange år senere, inngår 
litterære tekster, poesi og musikk. Minnesmerker kan utformes med kunstneriske kvaliteter. 
 
Overlevende og etterlatte kan selv ha kunstnerisk kompetanse og kvaliteter som de omsetter i 
produktivt arbeid, eller dette forløses ved kunstneriske prosesser som katastrofen utløser. Katastrofer 
som er representert i NSN blir behandlet både litterært, musikalsk og ved produksjon av film.  
 
Kunstneriske uttrykk er i sin natur individuelle på en annen måte enn utarbeidelse av høringsuttalelser 
eller innspill til en granskingskommisjon eller politisk instans, som forankres i vedtak. 
 
Støttegruppen kan likevel være oppmerksom på muligheten av å tilrettelegge for kunstneriske uttrykk, 
og den betydning kunst og kultur kan ha for å formidle katastrofens perspektiver. 
 

FORSKNING 
 
Drift av støttegrupper og tilsvarende tiltak gir erfaring som kan bli tema for forskning. Overlevende og 
etterlatte blir invitert til å delta som kilder og informanter. Forskning kan finne sted samtidig med 
støttegruppens krevende prosesser, f eks. krav om helseoppfølging, utfyllende etterforsking og 
gransking, politisk vilje til å rette opp forhold som katastrofen avdekket etc. 
 
Det kan oppleves konfliktfylt å bli spurt om å bidra til forskning, når det er en samtidig opplevelse at 
samfunnet ikke viser vilje til å rette opp forhold som katastrofen avdekket. 
 
NSN har vedtatt retningslinjer som erkjenner grenser for egen kompetanse. Støttegruppen erstatter 
ikke spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Kunnskap krever forskning. NSN anbefaler en holdning som er positiv, uavhengig, kunnskapsbasert og 
konstruktivt deltagende i myndighetenes prosesser. Dette betyr en åpen holdning til samarbeid med 
andre interesseorganisasjoner, kompetanse- og fagmiljøer. NSN anbefaler en positiv holdning til 
forskning. Dette er ikke i kontrast til å være et korrektiv til myndighetene i forskjellige sammenhenger. 
 

ULYKKER / KRISER MED FÅ BERØRTE 
 
Katastrofer med få involverte har ført til enkeltpersoners langvarige engasjement, i noen tilfeller 
organisert som målrettet kampanje for å endre forhold som ulykken avdekket. Engasjementet har ikke 
nødvendigvis noen annen organisering enn formålet og drivkraften til den eller de som driver arbeidet. 
 
NSN åpner for medlemskap av personer som har denne type erfaring, og er i starten på å tilpasse NSN 
som organisasjon til de behov personer med slik erfaring og engasjement har. 
 

- 
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KONKLUSJONER 
 

Sluttrapporten til Stiftelsen Dam kan oppsummeres i følgende konklusjoner: 
 

1. Overlevende, etterlatte og pårørende ved katastrofer, ulykker, terror, kriminalitet og brå, 
livsomveltende og traumatiske hendelser er i situasjon som gir dem en del felles interesser. 
 

2. For å fremme felles interesser kan overlevende og etterlatte organisere seg. Slik organisering 
kan skje på mange måter, med stor variasjon av formell eller uformell struktur. 
 

3. NSN tilbyr støttegrupper, stiftelser, uformelle grupper og nettverk å delta i NSN, med formål å 
utveksle gjensidig støtte og erfaringer. 
 

4. Enhver organisering av overlevende og etterlatte har sitt eget eierskap til egen erfaring, og 
beslutter selv hvilke oppgaver som er aktuelle. Noen aktuelle oppgaver synes å være vanlig: 

 
o Søke klarhet i hva som har skjedd 
o Gjensidig støtte 

o Tilrettelegge og være referanse for evt. felles erstatningsoppgjør 

o Alle ansvarsforhold avdekkes: Etterforsking, gransking og rettsprosesser 

o Pådriver for at anbefalinger avdekket ved gransking gjennomføres 

o Reising av minnesmerke 

o Sørge for arkiv og historisk dokumentasjon 

5. Ulykker og katastrofer med få involverte kan utløse enkeltpersoners engasjement uten 
tilsvarende støtte som en organisert gruppe eller nettverk kan gi. NSN ønsker å støtte disse. 
 

6. NSN videreutvikler organisasjonen, og etablerer høsten 2022 innmelding via nettsidene, og 
viderefører det todelte arbeidet med gjensidig støtte, tilbud om veiledning til overlevende og 
etterlatte, dokumentasjon av erfaring, brukermedvirkning og myndighetskontakt. 
 

7. Etter at denne sluttrapporten er levert til Stiftelsen Dam, vil den fortsatt være et dynamisk 
styringsdokument for NSN med nye oppdateringer og presiseringer basert på erfaring. 
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VEDLEGG 
 

ETTERFØLGENDE SIDER 

VEDLEGG 1: EPILOG OM NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK KIAN REME 2022 / FØLGER SOM EGNE SIDER  

VEDLEGG 2: VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR NSN / SEPTEMBER 2022 / FØLGER SOM EGNE SIDER 

VEDLEGG 3: RUTINER FOR BEREDSKAP I NSN / SEPTEMBER 2022 / FØLGER SOM EGNE SIDER 

VEDLEGG 4: ARBEIDSPLAN FOR NSN / SEPTEMBER 2022 / FØLGER SOM EGNE SIDER 

VEDLEGG 5: RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE RÅDGIVERE I NSN / SEPTEMBER 2022 / FØLGER SOM EGNE SIDER 

 

SOM LENKER I RAPPORTENS TEKST 

VEDLEGG 6: HELSEDIREKTORATET FORSLAG TIL DEPARTEMENTET STØTTEGRUPPEBEREDSKAP 2005 

VEDLEGG 7: FLODBØLGEKATASTROFEN I 2004 EVALUERINGSUTVALGETS RAPPORT  2005 

VEDLEGG 8: ST. MELD. NR. 37 (2004 – 2005) FLODBØLGEKATASTROFEN 

VEDLEGG 9: BREV FRA HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENTET STØTTEGRUPPEBEREDSKAP 

VEDLEGG 10: INTENSJONSAVTALE HELSEDIREKTORATET RØDE KORS 2013 

VEDLEGG 11: INTENSJONSAVTALE HELSEDIREKTORATET RØDE KORS 2022 

VEDLEGG 12: STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR NETTSIDE 

VEDLEGG 13: HELSEDIREKTORATET VEILEDER PSYKOSOSIALE TILTAK ULYKKER OG KATASTROFER 2016 

VEDLEGG 14: M/S HANS HEDTOFT PÅRØRENDEGRUPPEN (DANMARK) 

VEDLEGG 15: VASSDALEN 5 MARS 1986 

VEDLEGG 16: M/S ANITA OG M/S NORSE VARIANT TIL MINNE 

VEDLEGG 17: PERSONOPPLYSNINGSLOVEN MED FORORDNING 2016/679 

VEDLEGG 18: STØTTEGRUPPEN SCAN STAR: STØTTEBULLETINEN NR 1 – 5 / 1990 - 1991 

VEDLEGG 19: STØTTEGRUPPEN SCAN STAR: STØTTEBULLETINEN NR. 6 / 1992 

VEDLEGG 20: «MEDIAS MAKT – OFRENES AVMAKT» INNLEDNING OG SLUTT TOM A KOLSTAD 1993 

VEDLEGG 21: VÆR VARSOM PLAKATEN / SEPTEMBER 2022 

VEDLEGG 22: STRAFFEPROSESSLOVEN 

VEDLEGG 23: KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING  

VEDLEGG 24: INFORMASJON OM BISTANDSADVOKATORDNINGEN NORGES DOMSTOLER 

VEDLEGG 25: STATENS HAVARIKOMMISJON 

VEDLEGG 26: GJERDRUMUTVALGET 2021 OG 2022 

VEDLEGG 27: ADVOKATFORENINGES RETNINGSLINJER FOR PRIVAT GRANSKING 

VEDLEGG 28: STIFTELSEN SKAGERRAK BREV TIL KOMMISJONEN «BOURBON DOLPHIN» 2007 

VEDLEGG 29: BOURBON DOLPHIN GRANSKING 2008 NOU 2008: 8 

VEDLEGG 30: HØRING TIL ST MELD OM SAMFUNNSSIKKERHET STIFTELSEN SKAGERRAK 2017 

VEDLEGG 31: RAMONA LIND OG NSN BREV TIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG TRANSPORTKOMITEEN 2021 

VEDLEGG 32: LOV OM KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER 

VEDLEGG 33: STATENS SIVILRETTSFORVALTNING / VERGEMÅLSPORTALEN 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-oversendelse-mandat-131205-FRA-SHDIR-TIL-HOD.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-fra-evalueringsutvalget-for-flod/id106376/
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=31368
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-BrevfraHOD06012006-side1-og-2-hele-brevet-HOD-JANUAR-2006.docx
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/INTENSJONSAVTALE-NORGES-RODE-KORS-HELSEDIREKTORATET-2013.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/Avtale-om-stottegruppeberedskap-Norges-Rode-Kors-2022.pdf
http://www.scandinavianstar.no/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.facebook.com/groups/313710772328105
https://www.facebook.com/groups/118581508158061
https://www.facebook.com/groups/439871356046634
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#&
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SCAN-STAR-STOTTEBULLETINEN-1-5-INKL-EKSTRA-NOV-1990.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SCAN-STAR-BULLETIN-NR-06-SOMMER-1992.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/MEDIAS-MAKT-OFRENES-AVMAKT-TOM-KOLSTAD-INNLEDNING-1993.pdf
https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/*#&
https://www.voldsoffererstatning.no/
https://www.domstol.no/no/roller-og-aktorer-i-retten/bistandsadvokat/
https://havarikommisjonen.no/
https://nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/
https://www.advokatforeningen.no/globalassets/1092/retningslinjer_for_private_granskninger.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/BourbonSKAGERRAK-150807.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c92e5fcebb76488f8392ba29de003a04/no/pdfs/nou200820080008000dddpdfs.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SKAGERRAK-ST-MELD-SAMFUNNSSIKKERHET-JUSTISKOMITEEN-pdf-090317.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2021/10/NSN-TRANSPORTSIKKERHET-030921.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://www.vergemal.no/
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VEDLEGG 34: LOV OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT / SIVILBESKYTTELSESLOVEN 

VEDLEGG 35: FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT 

VEDLEGG 36: VEILEDER TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT 

VEDLEGG 37: NOU 1999: 16 «SØK ETTER OMKOMNE» 

VEDLEGG 38: HÅNDBOK FOR REDNINGSTJENESTEN» HOVEDREDNINGSSENTRALEN 2018 

VEDLEGG 39: «NASJONAL VEILEDER FOR REDNINGSTJENESTEN VED SØK ETTER SAVNET PÅ LAND» 2022 

VEDLEGG 40: POLITIINSTRUKSEN 

VEDLEGG 41: «NÅR BLINDE SKAL HJELPE HALTE» J HENRIKSEN LEDER AV STØTTEGRUPPEN ÅSTA 2002 

VEDLEGG 42: BREV TIL GJERDRUM KOMMUNE M FL 4 FEBRUAR 2022 

VEDLEGG 43: SLEIPNER NTB MELDINGER OG PRESSEMELDING FRA STØTTEGRUPPER 1999  

VEDLEGG 44: UTENRIKSDEPARTEMENTET: KONSULÆR BISTAND TIL NORSKE BORGERE

VEDLEGG 45: JAN HEWELIUSZ JANUAR 1998 5 ÅR ETTER FORLISET INTERVJU BERIT HALVORSEN 

VEDLEGG 46: «BRED ERFARING FRA KATASTROFER» NSN SVARER BT MAI 2021 

VEDLEGG 47: BILDE FACEBOOK TRAKASSERING STØTTEGRUPPENS TALSPERSON 

VEDLEGG 48: HELSEDIREKTORATETS DEFINISJON OG UTDYPING AV «BRUKERMEDVIRKNING» 

VEDLEGG 49: NSN TIL HOD INNSPILL TIL PÅRØRENDESTRATEGI 2019 

VEDLEGG 50: NSN TIL POLITISKE PARTIER I 2021 VEDR ØKONOMISKE FORHOLD VED PERSONSKADE 

VEDLEGG 51: NSN HØRINGSUTTALELSE VEDR KAPITALISERINGSRENTE 2022 

VEDLEGG 52: NSN MED FORSLAG TIL Å ØREMERKE FORETAKSSTRAFF TIL FOND MED IDEELT FORMÅL 

VEDLEGG 53: NSN BREV TIL HELSEDIREKTORATET BRUKERMEDVIRKNING STØTTEGRUPPEBEREDSKAP 

VEDLEGG 54: NSN OM SYSTEMATISK OPPFØLGING AV GRANSKINGER OG HAVARIUTREDNINGER 

 

AKTUELT OM STØTTEGRUPPER 

VEDLEGG 55: NSB INVITASJON TIL PASSASJERER OG ETTERLATTE ÅSTA MARS 2000 

VEDLEGG 56 : PÅRØRENDES INITIATIV STØTTEGRUPPE ÅSTA INNSPILL FRA SCAN STAR 2000 

VEDLEGG 57: STØTTEGRUPPEN ETTER ÅSTA VEDTEKTER 2000 

VEDLEGG 58: STØTTEGRUPPEN SCANDINAVIAN STAR VEDTEKTER 1990 

VEDLEGG 59 : STØTTEGRUPPEN SCANDINAVIAN STAR VEDTAK 1995 

VEDLEGG 60 : STØTTEGRUPPEN SCANDINAVIAN STAR RETNINGSLINJER 2016 / 2022 

VEDLEGG 61: «DEN GLEMTE ULYKKEN» DEEP SEA DRILLER INGUNN VIER GABRIELSEN 

VEDLEGG 62: BRATAAS FORPROSJEKT 2017 SYSTEMATISERING ERFARING STØTTEGRUPPER 

VEDLEGG 63: RØDE KORS RAPPORTERINGER 2006 – 2019 TILSKUDD AVTALE STØTTEGRUPPEBEREDSKAP 

VEDLEGG 64: «TIDENS VEI» DIKT AV HANS BØRLI 1946 

VEDLEGG 65: «MENNESKEVERDET I DEN DØDE KROPPEN» MORTEN DAHLE STÆRK DAGEN 2019 

VEDLEGG 66: STØTTEGRUPPEN SCANDINAVIAN STAR KOMMENTAR STORTINGETS KOMMISJONSRAPPORT 2017 

VEDLEGG 67: STØTTEGRUPPEN SCANDINAVIAN STAR BREV TIL DANSK TASK FORCE JANUAR 2022 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder_til_forskrift_om_kommunal_beredskapsplikt.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4287b521bd5451fa8af88101618734a/no/pdfa/nou199919990016000dddpdfa.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/Den-norske-redningstjenesten-HEL-LITEN-fil-HANDBOK-FOR-REDNINGSTJENESTEN-2018.pdf
https://www.hovedredningssentralen.no/veileder-for-sok-etter-savnet-person/
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1990-06-22-3963
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-JanHenriksen-01-NAR-BLINDE-SKAL-HJELPE-pdf-2002.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/NSN-BREV-GJERDRUM-KS-OST-POLITIDISTRIKT-OSLO-STATSADVOKAT-040222.pdf
https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/09/SLEIPNER-NTB-MELDINGER-OG-PRESSEMELDING-FRA-STOTTEGRUPPER-1999.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/id2422696/
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VEDLEGG 1 

Epilog: Nasjonalt Støttegruppenettverk 
 

Teksten er skrevet av Kian Reme, som epilog til hans bok «Kampen om Kielland», Hertevig 
Forlag 2021. Kian har velvillig stilt teksten til disposisjon som epilog også til sluttrapporten. 

Kimen til etablering av Nasjonalt Støttegruppenettverk (NSN) ble lagt på minneseminaret etter 

Kielland 20 år etter – i mars 2000. Her hentet Stavanger kommune inn ressurspersoner fra andre 

ulykker der det i etterkant ble etablert egne selvstyrte støttegrupper. Allerede i 1982 bisto Kielland-

fondet med innspill til etableringen av Ocean Ranger-fondet i Canada, og senere skulle flere ulykker 

og katastrofer komme. 

Fjording 1983 

K/S M/S ‘Fjording’ havarerte på Jærkysten i november 1983. To personer omkom og den ene ble 

funnet om bord etter forsøk på berging av båten. Den andre var savnet og familien krevde 

gjennomsøking av vraket. Båten var eid av et kommandittselskap med Fredrik Odfjell som ansvarlig. 

De etterlatte ønsket Kielland-fondets bistand for å sikre at båten ble gjennomsøkt uten kostnad for 

familien. Vi engasjerte oss i dette sammen med advokat Pål Mitsem, og båten ble gjennomsøkt uten 

at den omkomne ble funnet. 

Jeg opplevde det som positivt og givende at våre erfaringer etter Kielland kunne være til nytte for 

andre overlevende og etterlatte. 

Concem 1985 

Concem-ulykken var en ulykke med lekteren «Concem» 4. november 1985. Concem kantret med 22 

personer om bord i Hinnavågen i Gandsfjorden like utenfor Stavanger. Ti personer om bord omkom. 

Concem var en betongfabrikk på en lekter. Høsten 1985 produserte den betong til glidestøping av 

cellene på Gullfaks B-plattformen, som var en av flere betongplattformer som Norwegian 

Contractors bygde. Concem lå fortøyd ved siden av Gullfaks B. 1 

Kielland-fondet ble en viktig rådgiver og støttespiller for de etterlatte etter Concem-ulykken. De 

fleste etterlatte meldte seg inn i Kielland-fondet og ble etter hvert også representert i styret. 

 

 
1 Store Norske Leksikon. 



Scandinavian Star 1990 

Da bilfergen Scandinavian Star ble rammet av en katastrofebrann i april 1990 mistet 159 mennesker 

livet Dette er den største skipskatastrofen i nyere norsk historie. Mordbrannen er aldri blitt oppklart. 

2 

Dagen etter katastrofen ble jeg oppringt av en av de etterlatte, som ba meg komme på samlingen for 

etterlatte og overlevende på Royal Christiania Hotell i Oslo for å dele erfaringer og gi råd. Jeg 

anbefalte at de umiddelbart etablerte et interimsstyre for planlegging av en støttegruppe og 

forberedelse av et konstituerende årsmøte, videre at de ba om et møte med statsminister Jan P. Syse 

- og om midler til oppstart av en støttegruppe. Disse rådene ble fulgt, og støttegruppen utviklet seg 

til å bli en kraftfull og sterk organisasjon – langt sterkere enn Kielland-fondet noen gang hadde vært. 

Også her var det granskning av ansvar som ble hovedsaken, i tillegg til erstatningsoppgjør og andre 

forhold. 

Estonia-forliset 1994 

I 1994 forliste MS Estonia i Østersjøen med tap av 852 menneskeliv. Forliset er den største 

skipskatastrofen i Europa etter andre verdenskrig. Fergen var bygd i Vest-Tyskland i 1979 og gikk 

først i rutetrafikk mellom Sverige og Finland. I 1992 ble den omdøpt til MS Estonia, og satt inn i ruten 

mellom Tallinn og Stockholm. 

Natt til 28. september 1994, på vei mot Stockholm, kantret fergen utenfor munningen av Finskebukta 

og sank etter kort tid. Av de 852 menneskene som omkom var det seks nordmenn. 137 overlevde. 

Årsaken ble fastslått å være at baugporten slet seg løs i den tunge sjøen, slik at det strømmet vann 

inn på bildekket. Siden bildekket var helt åpent og uten skott, gjorde bare relativt små mengder vann 

at hele skipet kom i ubalanse og kantret. Denne forklaringen har vært og er sterkt omstridt. I 2020 

ble det avslørt at det var et stort og hittil ukjent hull i skroget, som gir helt nye perspektiver på 

årsakene til forliset. 3 

Jeg var i Palestina da jeg fikk en telefon om det som hadde skjedd. Jeg foreslo at de etterlatte og 

overlevende kontaktet støttegruppen etter Scandinavian Star. Likhetene var først og fremst at begge 

fartøyene var passasjerferjer. Men på ett punkt var parallellene til Kielland store: Spørsmålet om hva 

som skulle gjøres med de omkomne som var savnet. Etter hvert ble jeg trukket inn igjen og besøkte 

Sverige i alt seks ganger, med støttegruppen SEA 4 som vertskap. Jeg deltok også i en to timers TV-

 
2 Store Norske Leksikon. 
3 Wikipedia. 
4 Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga. 



debatt med blant andre ansvarlig minister Mona Sahlin. I Sverige var de etterlatte delt på midten i 

spørsmålet om heving av skipet. Estonia lå på 80 meters dyp og var 150 meter lang. Mitt råd var ikke 

overraskende: Skipet bør heves av to grunner: Å finne de savnede og gjennomføre en fysisk 

åstedsbefaring og granskning av ulykkesårsakene. Jeg hevdet at dette var den eneste langsiktige og 

bærekraftige løsningen som ville sikre en avslutning for alle. 

Men slik gikk det ikke. Mona Sahlin og den svenske regjeringa besluttet å la skipet ligge og erklærte 

gravfred på stedet sammen med Estland og Finland. Denne beslutningen er fortsatt omstridt og det 

blir nå etter alt å dømme nye runder med granskning av ulykkens årsaker, 27 år etter katastrofen.  

I Sverige ble den norske katastrofepsykiateren Lars Weisæth mobilisert som rådgiver for den svenske 

regjeringa, og han hadde helt fra starten anbefalt at båten ble liggende og søk avsluttet. Jeg fikk flere 

meldinger om at han henviste til sine faglige erfaringer fra arbeid med etterlatte etter Kielland. Jeg 

reagerte på dette, først og fremst fordi han ikke hadde slike faglige erfaringer. Katastrofepsykiaterne 

hadde etter Kiellandulykken utført et faglig forskningsarbeid knyttet til overlevende og 

redningspersonell – ikke etterlatte. Da psykiater og Kielland-fondets styremedlem Eivind Haga i 1984 

søkte Sosial- og helsedepartementet om midler til en tilsvarende faglig undersøkelse av etterlatte, 

endte det med avslag. Den eneste instansen som hadde kartlagt holdninger til søk etter savnede 

etter Kielland, var Kielland-fondet. Og vi kunne dokumentere at etterlatte etter Kielland stadig 

sterkere sluttet opp om søk, jo lenger tid som hadde gått. I 1983 støttet hele 32 av 36 etterlatte etter 

savnede snuing og søk. 

Hva er det med store nordiske forlis og granskning? Kielland, Scandinavian Star og Estonia har til 

felles at det ikke er gjennomført grundige nok granskninger. I alle tre tilfellene må etterlatte og 

overlevende slåss for nye granskninger. Og i to av de tre tilfellene måtte etterlatte slåss for å 

gjennomføre søk. 

Sleipner-ulykka 1999 

Sleipner-ulykken var en hurtigbåtulykke nær Ryvarden fyr ved Bømlafjorden i Sveio kommune 26. 

november 1999, hvor hurtigbåten MS Sleipner fra rederiet Hardanger Sunnhordlandske 

Dampskipsselskap ASA (HSD) grunnstøtte i høy fart på skjæret Store Bloksen og sank etter kort tid. 16 

mennesker mistet livet. Hurtigbåten MS Sleipner ble bygget ved verftet Austal Ships (Pty) Ltd. i 

Australia og overlevert HSD i Bergen 21. august 1999. Sleipner var en katamaran. MS Sleipner og 



søsterfartøyet MS Draupner, som ble bygget og levert samtidig til rederiet, ble satt inn i den såkalte 

Flaggruten på strekningen Bergen–Stavanger fra 25. august. 5  

Jeg ble invitert til en samling for etterlatte og overlevende, og anbefalte igjen etablering av en egen 

støttegruppe. Overlevende Roy Erling Furre ble gruppas første leder. 20 år etter var Tove Førlid leder 

og aktiv i Nasjonalt Støttegruppenettverk (NSN). Roy Erling har vært mangeårig fagforeningsmann i 

SAFE og sitter i dag også i Kielland-nettverkets styre og er aktiv i NSN, noe som illustrerer hvor viktig 

det er å samordne erfaringer på tvers. 

Åsta-ulykka 2000 

Åsta-ulykken var en jernbaneulykke som skjedde tirsdag 4. januar 2000 ved Åsta sør for Rena i 

Østerdalen. Et tog fra Trondheim kolliderte med et lokaltog fra Hamar på Rørosbanen, og det 

oppstod en eksplosjonsartet brann. 19 mennesker omkom, mens 67 kom fra ulykken med livet i 

behold. Jan Henriksen ble leder av støttegruppen etter Åsta-ulykken, som særlig fokuserte på 

sikkerhetsspørsmål og den helsefaglige oppfølgingen av etterlatte og overlevende. 6 Han deltok med 

foredrag på minne-seminaret etter Kielland i mars 2000 og var en aktiv pådriver for et nasjonalt 

nettverk av støttegrupper.  

Tsunamien 2004 

En katastrofe av en helt annen karakter fant sted i romjula i 2004, da en serie undersjøiske jordskjelv 

ble utløst i Indiahavet. Det første og kraftigste av jordskjelvene målte hele 9,3 i styrke, og var vest for 

øya Sumatra i Indonesia. Dette ble så etterfulgt av flere kjempemessige tsunamibølger som skyllet 

over øyene i Bengalbukta og kystområder i Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka og 

Maldivene. 

Det antas at hele 345 000 ble drept, av disse ble det identifisert 84 døde norske statsborgere. Og i 

Norge var det nå blitt en tradisjon: Det ble etablert en egen norsk støttegruppe for etterlatte og 

overlevende, med sterk støtte fra daværende helseminister Ansgar Gabrielsen (H). Flere av de aktive 

her var sterke pådrivere for en nasjonal samordning av erfaringer etter ulykker.  

Bourbon Dolphin 2007 

Bourbon Dolphin-ulykken skjedde da det norske ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin 12. april 

2007 kantret 75 nautiske mil nordvest av Shetland. Kantringen skjedde raskt, og skipet ble liggende 

 
5 Store Norske Leksikon 
6 Wikipedia 



opp-ned i tre dager, inntil skipet den 15. april sank på 1100 meters dyp. Åtte personer omkom i 

ulykken, syv overlevde. Kantringen skjedde da skipet skulle flytte anker for boreriggen Transocean 

Rather. Ulykkeskommisjonen konkluderte i sin rapport med at årsaken til kantringen var 

sammensatt, og pekte på svakheter i fartøydesignet og svikt i sikkerhetssystemene i rederiet, hos 

operatøren og på riggen. 7 

Christoph Werner fra Tsunamigruppa og jeg reiste til Ålesund etter en henvendelse fra etterlatte. Vi 

delte våre erfaringer med dem og de besluttet å opprette sin egen støttegruppe. Kåre Bjørn Våge 

mistet sin sønn og ble leder i støttegruppa og med i styret for Nasjonalt Støttegruppenettverk. Som 

aktiv fagforeningsmann i LO-forbundet Industri Energi var han også en sterk pådriver for at forbundet 

skulle støtte kravet om en ny granskning av Kielland-ulykken. 

Terrorangrepene 22 juli 2011 

Fredag 22. juli 2011 ble Norge rammet av et dobbelt terrorangrep. Bombeangrepet på 

regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge etter andre 

verdenskrig. Til sammen 77 personer ble drept i angrepene. Mange ble hardt skadd, og det ble gjort 

enorme materielle ødeleggelser. Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske 

belastninger, er store. Gjerningsmannen bak begge terrorhandlingene var Anders Behring Breivik 

(ABB), som ble dømt til fengsel og 21 års forvaring. 

Det første angrepet rammet regjeringskvartalet i Oslo. Der eksploderte en 950 kilo tung 

gjødselbombe fredag ettermiddag klokken 15.25. Varebilen med den hjemmelagde bomben ble 

parkert foran høyblokka i regjeringskvartalet av ABB. Åtte mennesker ble drept momentant da 

bomben eksploderte, mange ble skadet. Ti personer ble innlagt på sykehus med livstruende eller 

alvorlige skader. Mange flere ble påført mindre alvorlige skader.  

Om lag to timer etter at bomben eksploderte i regjeringskvartalet, litt før klokken 17.30, fikk politiet 

meldinger om skyting på Utøya i Hole kommune i Buskerud. Terroristen hadde da reist videre i bil til 

AUFs årlige sommerleir på øya. Han var ikledd en falsk politiuniform og påsto han skulle sjekke 

sikkerheten på øya etter bombeangrepet i Oslo. Kort tid etter at han kom i land på Utøya, begynte 

ABB å skyte målrettet mot leirdeltakerne. I løpet av den neste timen ble 69 ungdommer på øya drept 

i et planlagt massedrap. Omtrent halvparten så mange ble påført livstruende eller alvorlige 

skuddskader. 8 

 
7 Store Norske Leksikon 
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Jeg var på hytta denne fredagen sammen med familien. Vår datter Maria, hennes mann Halvor og 

vårt første barnebarn Ludwig var sammen med oss da nyhetene om terroren kom. Da det ble klart at 

AUF-ere ble skutt og drept på Utøya måtte jeg bryte opp og reise hjem. For dette var våre 

ungdommer. Jeg hadde vært gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti i tolv år, og hadde aktivt 

oppfordret våre ungdommer i AUF om å dra på AUF-leiren på Utøya. Hvordan hadde det nå gått med 

dem? 

Dagen etter kom den dystre meldingen. Tre fra Rogalandsdelegasjonen hadde blitt skutt og drept, 

flere var alvorlig skadet. Marianne Sandvik fra Stavanger ble bare 16 år gammel. Jeg ble familiens 

prest og forrettet ved hennes begravelse i Stavanger Domkirke. Det var fryktelig tunge tider for 

hennes nærmeste familie. Sammen med biskop Erling Pettersen tok jeg imot to av de overlevende fra 

Utøya og skjermet dem for pressen etter avtale med Sola lufthavn og krisestaben i Stavanger. Vi dro 

også sammen til Egersund der det ble holdt en gripende og sterk minnestund for norsk-irakiske Rafal 

Jamil som ble 20 år. Sondre Furseth fra Haugesund var det tredje drapsofferet fra Rogaland – han ble 

17 år. 

Jeg ble oppringt av statsråd Anniken Huitfeldt. Vi kjente hverandre godt fra mange år sammen i 

Arbeiderpartiets sentralstyre. Hun hadde påtatt seg oppgaven som regjeringens kontaktperson for 

etterlatte og overlevende, og ville gjerne ha bistand fra meg.  

- Vi trenger dine erfaringer her, Kian. Kan du hjelpe oss med oppfølgingen av de etterlatte og 

overlevende? Jeg bekreftet det og orienterte om Nasjonalt Støttegruppenettverk, der vi også kunne 

trekke med oss flere med erfaring. 

Etter møter på Youngstorget og kontakt med mange av de berørte var det klart for etablering av en 

egen støttegruppe for 22. julis etterlatte og overlevende. Trond Blattmann fra Kristiansand stilte opp 

som lederkandidat, og jeg ble bedt om å lede støttegruppas konstituerende årsmøte i august – 

samme dag som den store minnehøytideligheten i Oslo Spectrum. Året etter ledet jeg også 

støttegruppas første ordinære årsmøte. 

For første gang ble støttegruppearbeidet etter en større katastrofe organisert med egne fylkeslag. 

Det ble bygget opp en omfattende og stor virksomhet. Igjen erfarte vi betydningen av erfaringsdeling 

og solidarisk samarbeid. 

Nasjonalt Støttegruppenettverk (NSN) 

Etter minneseremonien for Kielland i 2000, der pårørende etter Åsta, Scandinavian Star og Kielland 

bidro med foredrag, ble det gjennomført en uformell samling på Sem Gjestegård i desember 2002, 



der flere av oss med erfaringer fra støttegrupper etter katastrofer og ulykker drøftet mulighetene for 

å etablere et formelt nettverk. Etter tsunamien ble dette fulgt opp på en ny samling på Sem 

Gjestegård i 2005, og Nasjonalt Støttegruppenettverk (NSN) ble formelt etablert i 2007. Samspillet og 

samhørigheten mellom etterlatte og overlevende fortjente en struktur, et formalisert nettverk som 

mer systematisk kunne samle og bearbeide erfaringer på tvers. Betydningen og nytten av dette ble 

mer og mer tydelig etter hvert som nye ulykker rammet stadig flere, der mange hadde et stort behov 

for veiledning og erfaringsdeling. Temaene var mange og ofte felles. Granskning, søkelys på 

skadevoldere, erstatninger, etterforskning, håndtering av savnede, oppfølging av helsehjelp og 

krisehåndtering – alt dette var viktige tema i dette fellesskapet. 

Pårørende etter andre ulykker der det ikke var etablert støttegrupper ble også med, blant andre:  

 Partnair-ulykken i 1989 der 55 mennesker omkom,  

 Deep Sea Driller i 1976 der seks ansatte døde,  

 Utvik Senior i 1978 der ni mennesker omkom,  

 Widerøe-ulykken i Mehamn i 1982 med femten omkomne. 

I løpet av første halvår 2005 mottok Stortinget stortingsmeldingen «Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia 

og sentral krisehåndtering», St. meld. Nr. 37 (2004 – 2005). Stortingsmeldingen understreket den 

verdifulle kompetansen i støttegruppene: 

Om støttegrupper: pårørende, overlevende og berørte som ressurs 

Enhver katastrofe som fører til tap av menneskeliv eller skade på personer, vil alltid involvere 

pårørende. Vi vet fra både flodbølgekatastrofen og tidligere ulykker at belastningen på 

overlevende og pårørende kan være stor – både på kort så vel som på lengre sikt. Ved slike 

store ulykker har det ofte blitt etablert støttegrupper for overlevende og pårørende. Dette har 

vært viktig for den enkelte, men også en nyttig erfaring for offentlige myndigheter.  

Erfaringsmessig er det viktig at en støttegruppe er uavhengig både av de som eventuelt 

forårsaket skaden, skadeansvarlig og av offentlige myndigheter. Eventuell offentlig eller 

privat støtte må ikke frata støttegruppen dens integritet og uavhengighet, herunder retten til 

å komme med kritiske synspunkter som retter seg mot myndighetene.  

Det er behov for å ivareta erfaringer fra støttegruppene på en mer systematisk måte enn hva 

som så langt har vært tilfelle. Dette gjelder både støttegruppen som er dannet etter 

flodbølgekatastrofen og støttegrupper som er dannet på bakgrunn av tidligere katastrofer. 

Samlet besitter støttegruppene verdifull kompetanse som myndighetene bør utnytte på en 

mer systematisk måte.  



Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor snarlig invitere støttegruppene og -foreningene til 

en dialog om hvordan helsemyndighetene kan styrke beredskapen overfor pårørende og 

overlevende etter større kriser og katastrofer. 

Blant spørsmålene som skal tas opp til drøfting, er behovet for å styrke beredskapen for 

etablering av støttegrupper for å få en systematisk videreføring av den kompetansen 

støttegruppene besitter i forhold til oppfølging av pårørende og berørte. I 2004–2005 St.meld. 

nr. 37 43 Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering denne forbindelse vil 

behovet for permanente tiltak bli gjennomgått.  

For å sikre tilstrekkelig uavhengighet i forbindelse med etableringen av framtidige 

støttegrupper, vil muligheten for å involvere frivillige organisasjoner på en systematisk måte i 

arbeidet, bli vurdert. Sosial- og helsedirektoratet vil få i oppdrag å følge opp anbefalingene 

som kommer ut av dialogen med støttegruppene.  

Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett 2005 foreslått å øke bevilgningen til 

pårørenderelatert arbeid, herunder oppfølgingen av denne saken. 9 

Nasjonalt Støttegruppeverk har fortsatt sitt arbeid, med en visjon om å bygge en mer permanent 

organisasjon rundt dette nettverket. Verken stortinget eller regjeringa har fulgt opp de sterke og 

klare anbefalingene i Stortingsmeldingen.  

Prosjektmidler fra Stiftelsen Dam har finansiert et prosjekt om hvordan stortingsmeldingens 

intensjoner kan oppfylles. Det Dam-finansierte prosjektet som ferdigstilles i 2022 vil forhåpentlig 

være et godt startpunkt for å utvikle arbeidet videre. 

 

 
9 St. meld. Nr. 37 (2004 – 2005), pkt. 8.13, side 42 ff. 
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VEDLEGG 2 

VEDTEKTER FOR NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 
 
§ 1. NAVN 
 
1.1 

 
Organisasjonens navn er Nasjonalt Støttegruppenettverk/NSN. 
 
Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.  
 
§ 2. FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG 
 
2.1:  

 
NSN vil ivareta erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og 
traumatiske hendelser ved å: 

 
1. Skape nettverk av tidligere og eksisterende støttegrupper og personer med erfaring fra 

oppstart og drift av støttegrupper og lignende tiltak. 
 

2. Bistand ved oppstart av nye støttegrupper og støtte enkeltpersoner med tilsvarende tiltak 
 

3. Systematisere og dokumentere NSNs erfaringer for hjelp til fremtidige overlevende og 
etterlatte. 

 
4. Utøve brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og politisk systemnivå i alle forhold av 

betydning for overlevende og etterlatte etter hendelser som faller inn under formålet. 
 
2.2  

 
NSN er en frittstående, ideell medlemsorganisasjon. 
 
2.3 
 
Styret i NSN vedtar og oppdaterer styringsdokumenter for tiltak og daglig drift, herunder 
Retningslinjer. 
 
2.4  
 
VERDIGRUNNLAG 
 
NSN er en ideell organisasjon med ideelt formål. Driften skal være økonomisk bærekraftig, men det 
inngår ikke i formålet å skape økonomisk avkasting eller oppnå maksimalt økonomisk overskudd. 
 
NSN søker forsvarlighet, omsorg, erfaring og kunnskap som grunnlag for all drift. NSN legger til grunn 
at menneskets verdi er ukrenkelig. 
 
NSN respekterer og virker i rammen av norsk lov, menneskerettighetene og demokratiske 
spilleregler. 
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§ 3. MEDLEMSKAP 
 
3.1  
 
Aktive støttegrupper, personer, bedrifter, organisasjoner og andre som støtter formålet kan bli 
medlemmer i NSN, med medlemskap organisert i følgende kategorier: 
 

1. Støttegrupper, organisasjoner, nettverk og tiltak 
2. Personer 
3. Støttemedlem organisasjon 
4. Støttemedlemskap person 

 
Medlemskap i kategori 1 og 2 forutsetter erfaring som dekkes av formålet og gir stemmerett. 
 
Støttemedlemskap i kategori 3 og 4 forutsetter ikke egen erfaring og gir ikke stemmerett. 
 
3.2  
 
Støttegrupper som etableres på bakgrunn av hendelser og forhold som faller inn under formålet og 
vedtektene til NSN kan bli medlem i NSN. 
 
Individuell erfaring, initiativ og engasjement, organisert som kampanje eller annet initiativ, kan bli 
medlem tilsvarende støttegruppe. 
 
Styret innstiller til årsmøtet hvilke støttegrupper eller andre organiserte strukturer som anbefales 
opptatt som medlemmer i NSN.  
 
3.3  
 
Årsmøtet kan fastsette medlemskontingent 
 
Det å være tilsluttet nettverket innebærer ingen forpliktelser for den enkelte støttegruppe, med 
mindre støttegruppen, eller enkeltpersoner, påtar seg dette særskilt, for eksempel gjennom 
styreverv. 
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§ 4. ÅRSMØTET 
 
4.1   
 
NSNs øverste myndighet er Årsmøtet. Årsmøtene avholdes i henhold til følgende regler: 
 
4.2  
 
Ordinært årsmøte 
 

Det skal avholdes et ordinært årsmøte hvert år innen utløpet av mai. 
 
Årsmøtet skal: 

 

 Vedta årsmelding og regnskap fra foregående år 
 

 Godkjenne handlingsplan og budsjett 
 

 Velge styre og utpeke styreleder 
 

 Velge en valgkomité som skal finne kandidater som stiller til styrevalg på neste 
årsmøte 

 

 Vedta oppdaterte Retningslinjer for NSN som skal vedlegges vedtektene, og 
behandle eventuelle forslag om endringer i vedtekter og retningslinjer 

 

 Behandle eventuelle andre saker lagt frem til realitetsbehandling av styret eller 
medlemmer. 

 
4.3  
 
Første innkalling til ordinært årsmøte sendes alle medlemmer og støttemedlemmer med minst 6 
ukers varsel, med informasjon om dato, foreløpig dagsorden, samt anmodning om forslag til saker 
som skal realitetsbehandles ved møtet, med en frist for innlevering til styret minst 4 uker før 
møtedato. Den endelige dagsorden og sakspapirer for ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 
1 uke før ordinært årsmøte. Støttemedlemmer kan delta og holde innlegg, men har ikke stemmerett. 
 
4.4  
 
Ekstraordinært årsmøte 

 
Styret kan kalle inn til ekstraordinære årsmøter med minst 3 ukers varsel, dersom styrets 
flertall eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever dette.  
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4.5   
 
GENERELLE BESTEMMELSER 
 

o To representanter fra hver medlemsstøttegruppe har stemmerett på årsmøtet ved personlig 
oppmøte. 

 
o Personlige medlemmer har 1 stemme ved personlig oppmøte. 

 
o Øvrige deltakere på årsmøtet har tale- og forslagsrett. 

 
o Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.  

 
o Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er tilstede når de er innkalt i 

samsvar med vedtektene. 
 

o Protokollfører velges ved begynnelsen av møtet. Protokoll undertegnes av møteleder, 
protokollfører og en person valgt blant medlemmene. 

 
o Protokollens innhold skal etter møtet være tilgjengelig for medlemmene. 

 
§ 5 STYRET OG DAGLIG LEDELSE 
 
5.1  
 

o Styret skal bestå av 3-7 medlemmer hvorav én styreleder.  
 

o Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. 
 

o Styre- og varamedlemmer kan gjenvelges. 
 

o Styret skal bestå av leder, nestleder og styremedlemmer. 
 

o Sekretær- og kasserer–funksjoner er daglig leders ansvar. 
 

o Styreleder velges av årsmøtet. 
 

o Styret konstituerer selv det øvrige styret.  
 
5.2 
 

o Styret er ansvarlig for å fremme NSNs formål og har følgende oppgaver: 
 

o Innkalle og forberede årsmøter, herunder påse at årsregnskap, årsrapporter, handlingsplaner 
og budsjett blir utarbeidet for godkjenning av årsmøtet. 

 
o Arbeidsgiveransvar for daglig leder. 

 
o Vedta nødvendig mandat og handlingsrom for daglig leder. 

 
o Ivareta kontroll og tilsyn med daglig drift, oppfølging av vedtak, økonomi og måloppnåelse. 
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5.3 
 
Styret kan oppnevne særskilte utvalg, råd oa. til å utføre spesielle oppgaver.  
 
5.4 

 
o Styret innkalles med rimelig varsel når styreleder eller styremedlemmene finner det 

nødvendig eller etter anmodning fra daglig leder. 
 

o Styret er beslutningsdyktig ved minst 2/3 fremmøte.  
 

o Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. 
 

o Det føres protokoll over styrets vedtak. 
 

o Møtene kan avholdes som telefonkonferanser eller nettkonferanser. 
 

o Enkeltsaker kan avgjøres pr. e-post når styreleder finner dette forsvarlig. 
 
5.5 
 
Daglig leder, alternativt styreleder dersom NSN ikke har ansatt daglig leder, har signaturrett, prokura 
og tilgang til NSNs økonomiske midler. 
 
5.6  
 
Styret fungerer for øvrig slik styreansvar i frivillige organisasjoner i alminnelighet er forstått og 
regulert. 
 
5.7  
 
Daglig leder ivaretar daglig drift av NSN, herunder: 
 

o Forberede saker for styret og årsmøtet,  
 

o Iverksette og gjennomføre vedtak, 
 

o Løpende økonomiadministrasjon og kontakt med regnskapsfører og revisor,  
 

o Bistand og rådgivning til enkeltpersoner og støttegrupper, initiativer og kampanjer,  
 

o Avgi kommentarer til media, myndigheter og andre, i samråd med styreleder. 
 
5.8 
 
Daglig leder har arbeidsgiveransvar for og ledelse av eventuelt andre ansatte.  
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§ 6. REVISJON 
 
6.1 
 
NSN avtaler med profesjonell ekstern revisor. Daglig leder i samarbeid med styret avgjør hvilket 
selskap som velges.  
 
§ 7. OPPLØSNING 
 
7.1 
 
Dersom videre drift av NSN ikke er mulig, kan organisasjonen avvikles. Dette krever vedtak i to 
årsmøter, ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært, uavhengig av rekkefølge, med minst 6 
måneders mellomrom. Nedleggelse krever 2/3 flertall i begge møter. Gjenværende verdier, etter 
utbetaling av fordringer, tilfaller ett eller flere ideelle formål som avgjøres av det siste styret.  

 
Vedtektene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet i NSN mandag 30. mai 2022 
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NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK • RETNINGSLINJER 
 

Disse retningslinjene ble vedtatt på årsmøtet i NSN, mandag 25. februar 2019, som 
retningsgivende for vedtektene: 

 
1. Uavhengig og fristilt fra skadevolder og andre som kan være skadelidtes motpart 

2. Systematisere og videreføre støttegruppenes kunnskap, erfaring og kompetanse 

3. Brukerstyrt ressurs- og kunnskapsbase som tilbyr råd, veiledning og informasjon 

4. Tydelig avgrensning mot helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste 

5. Tydelig presisering av grensene for egen kompetanse 

6. Kompetansesenter med oversikt over kunnskapsfeltet som er relatert til formålet 

7. Medlemmer: Personer og organisasjoner / støttegrupper 

8. Overføring av erfaring, råd og veiledning til skadelidte, overlevende og pårørende 

9. Utvide fra katastrofer og storulykker til et bredere spekter av kriser og ulykker 

10. Ressurssenter for konseptet støttegrupper 

11. Ingen skal kjenne press på å etablere støttegruppe – peke på andre mulige modeller 

12. Tydeligere kriterier for representasjon ved deltagelse som organisasjon / støttegruppe 

13. Kvalitetssikring av bidraget ved nye kriser og katastrofer, også det personlige bidraget 

14. Rutiner skal ivareta forsvarlighet 

15. Engasjement som ideell NGO for samfunnssikkerhet, beredskap og forebygging 

16. Positiv, uavhengig, kunnskapsbasert og konstruktiv deltager i myndighetenes prosesser 

17. Samarbeid med andre interesseorganisasjoner, kompetanse- og fagmiljøer 

18. Det søkes økonomi til å finansiere organisasjon som bygges etter disse retningslinjene 

19. Det utarbeides budsjett basert på disse retningslinjene 

20. Vedtektene revideres ved behov for tilpasning til disse retningslinjene 

- 
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VEDLEGG 3 

 
RUTINE FOR NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK / NSN 
 
Denne rutinen for beredskap i NSN fungerer innenfor rammen av vedtekter og retningslinjer for NSN. 
 
NSN er en frivillig organisasjon som supplerer, ikke erstatter, profesjonelle instanser. 
 
1: FORMÅL 
 
NSN har formål som medfører at NSN har beredskap for å bistå overlevende og etterlatte: 
 

VEDTEKTENE § 2.1.2 
 
NSN vil ivareta erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og 
traumatiske hendelser ved å yte bistand ved oppstart av nye støttegrupper og støtte 
enkeltpersoner med tilsvarende tiltak 

 
2: KRISESITUASJON AKUTT 
 

2.1: AKUTT HENDELSE MED MANGE INVOLVERTE 
 

2.1.1: Informasjon om NSN er tilgjengelig på www.stottegruppene.no og materiell som 
kan lastes ned, oversendes eller allerede er sendt til norske kommuner og fylker. 
 
2.1.2: Hovedregel er tilbakeholdenhet med direkte kontakt til overlevende og etterlatte. 
 
2.1.3: Dersom overlevende eller etterlatte fremtrer offentlig og etterlyser eller inviterer 
til kontakt som NSN kan tilby kan det tas kontakt direkte eller via redaksjon, advokat eller 
annen representant for den som uttalte seg offentlig. 
 
2.1.4: NSN v/ daglig leder, alternativt styreleder, sender info om NSN til kriseledelse, 
skadevolder, kommune, operatør, bedrift, politiet, Den norske kirke eller innsatsgruppe. 
 
2.1.5: Kontaktinformasjon til NSN skal være lett tilgjengelig så overlevende og etterlatte, 
eventuelt representant for overlevende og etterlatte eller aktør som har rolle i den 
aktuelle hendelsen, kan kontakte NSN v/ administrasjon, styre eller en rådgiver. 
 
2.1.6: Når kontakt mellom NSN og berørte er etablert, uansett hvordan, skal styret i NSN 
så raskt som mulig ha møte og gjøre styrevedtak om videre håndtering. 
 
2.1.7: Ved krisesituasjon med mange involverte, hvor det er sannsynlig at etablering av 
støttegruppe kan bli aktuelt, bør rådgiver/rådgivere fra NSN ha slik erfaring. 
 
2.1.8: Når det foreligger anmodning om bistand fra NSN, skal det umiddelbart rettes 
henvendelse til forsikringsselskap, kommune, skadevolder, aktuell bedrift eller annen 
ansvarlig instans. Det informeres om kontakt og søkes avtale om kompensasjon til NSN. 
 
2.1.9: Dersom det blir aktuelt å opprette støttegruppe skal NSN formidle realistiske 
forventninger til hva dette innebærer. NSN kan tilby ferdig utkast til vedtekter. 

 

http://www.stottegruppene.no/
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2.2: AKUTT HENDELSE MED FÅ INVOLVERTE 
 

2.2.1: Informasjon om NSN er tilgjengelig på www.stottegruppene.no og materiell som 
kan lastes ned, oversendes eller allerede er sendt til norske kommuner og fylker. 

 
2.2.2: Hovedregel er tilbakeholdenhet med direkte kontakt til overlevende og etterlatte, 
men ved forhold som gjør direkte henvendelse naturlig kan hovedregel fravikes. 

 
2.2.3: Dersom hendelsen har fellestrekk med erfaring til en eller flere rådgivere i NSN, 
kan NSN, evt. den rådgiver som er naturlig for saken, gjøre henvendelse til kriseledelse, 
aktuell skadevolder, aktuell kommune, operatør, bedrift, politiet, Den norske kirke, 
innsatsgruppe eller advokat. 
 
2.2.4: Kontakt med NSN kan også opprettes ved at overlevende og etterlatte, eller 
representant for berørt, tar kontakt med NSN eller direkte til en rådgiver. 
 
2.2.5: Uavhengig av hvordan kontakt etableres mellom NSN og berørte, vil håndteringen 
fra NSN best bli ivaretatt av rådgiver med naturlig tilknytning til den aktuelle hendelsen. 
 
2.2.6: Når kontakt mellom NSN / rådgiver i NSN og berørte er etablert, uansett hvordan, 
skal styret i NSN så raskt som mulig gjøre styrevedtak om videre håndtering. 
 
2.2.7: Når det foreligger anmodning om bistand kan NSN kontakte forsikringsselskap, 
kommune, skadevolder, aktuell bedrift eller annen ansvarlig instans. Det informeres om 
kontakt og anmodning, og søkes avtale om kompensasjon til NSN. Ved hendelser med 
færre involverte må det vurderes om anmodning om økonomisk dekning er naturlig. NSN 
forsøker også på annen måte å bygge opp fond som kan dekke saker uten annen dekning. 

 
2.2.8: Med få involverte kan støttegruppe være mindre aktuelt. Det kan vurderes å 
knytte berørte sammen i nettverk etter hendelser med fellestrekk. Rådgiver utøver for 
øvrig funksjon med fleksibilitet og skjønn, med bakgrunn i egne erfaringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stottegruppene.no/
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3: KRISESITUASJON SOM LIGGER TILBAKE I TID 
 

3.1: TIDLIGERE HENDELSE MED MANGE INVOLVERTE 
 

3.1.1: NSN vil åpne for deltagelse av overlevende og etterlatte ved katastrofehendelser 
som ligger tilbake i tid, med formål å 1) tilby nettverk og støtte, og 2) innhente, 
systematisere og dokumentere de erfaringene som er gjort. 
 
3.1.2: Rutinen for øvrig er i utgangspunktet tilsvarende som ved akutt hendelse, men det 
utvises skjønn, fleksibilitet og tas hensyn til forhold som ikke lenger er relevante. 

 
3.2: TIDLIGERE HENDELSE MED FÅ INVOLVERTE 

 
3.2.1: NSN åpner for deltagelse av overlevende og etterlatte ved hendelser som faller inn 
under formålet til NSN, også når hendelsen ligger tilbake i tid. Formål er å 1) tilby støtte 
og nettverk, og 2) innhente, systematisere og dokumentere de erfaringene som er gjort. 
 
3.1.2: Rutinen for øvrig er i utgangspunktet tilsvarende som ved akutt hendelse, men det 
utvises skjønn, fleksibilitet og tas hensyn til forhold som ikke lenger er relevante. 

 
- 

 
Vedtatt i styremøte 18. november 2021 etter høring med rådgivergruppen samme dag 
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VEDLEGG 4 

 
ARBEIDSPLAN VEDTATT 2021 • OPPDATERT AV STYRET 17 JANUAR 2022 
 
Vedlagte arbeidsplan ble lagt frem for årsmøtet og ble vedtatt i 2021. Styret har gjort enkelte 
tilføyelser i siste styremøte, 17 januar 2022. 
 
Budsjett for 2022 tar utgangspunkt i arbeidsplanen. 
 

DETTE ER NSN 
 

NSN vil ivareta erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og 
traumatiske hendelser ved å:  
 

1) Skape nettverk av tidligere og eksisterende støttegrupper og personer med erfaring 
fra oppstart og drift av støttegrupper og lignende tiltak. 

 
2) Bistand ved oppstart av nye støttegrupper og støtte enkeltpersoner med tilsvarende 

tiltak. 
 

3) Systematisere og dokumentere NSNs erfaringer for hjelp til fremtidige overlevende og 
etterlatte. 

 
4) Utøve brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og politisk systemnivå i alle 

forhold av betydning for overlevende og etterlatte etter hendelser som faller inn 
under formålet. 

 
 
 

1. SYSTEMATISERING AV ERFARING 
 

 STIFTELSEN DAM: Prosjekt «Rustet til respons» videreføres iht til formål og avtale 
med Stiftelsen DAM. 

 

 ANNEN SYSTEMATISERING: Styret ivaretar løpende innhenting og systematisering av 
erfaringer som faller inn under formålet til NSN. 

 
Den samlede erfaringsbasen og dokumentasjon av denne skal løpende oppdateres og være 
tilgjengelig som ressurs for overlevende og etterlatte og de utfordringer de møter i vår tid.  
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2. FORVALTNING AV ERFARING / BRUKERMEDVIRKNING PÅ TRE ULIKE NIVÅ 
 

NSN skal forvalte dokumentert erfaring på tre ulike nivå: 
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukermedvirkning-pa-tre-ulike-niva 

 

 INDIVIDNIVÅ 

 TJENESTE / SYSTEMNIVÅ 

 SYSTEM / POLITISK NIVÅ 
 

Dette betyr som tiltak: 
 

o TILGJENGELIGHET I KRISE OG KATASTROFE: NSN er et nettverk av likemenn og 
grupper med brukererfaring som stilles til disposisjon for personer og grupper 
som er rammet av krise, ulykke og katastrofe. Styret utarbeider rutiner og 
beredskapsplan og rutine for dette. 
 

o RÅDGIVERE: Styret vedtar retningslinjer for rådgivere fra NSN. Styret avklarer 
hvem som er rådgivere for NSN og gjør avtale med hver enkelt 
 

o NSN I KRISESITUASJON: Styret utarbeider retningslinjer for hvordan NSN i 
krisesituasjoner kan utløse anmodning til NSN bidrag. 

 

o HØRINGSINSTANS: NSN vurderer løpende hvordan erfaringene i NSN kan utløse 
forslag til bedre tjenester for målgruppen, og formidler forslag og synspunkter 
om dette til ansvarlige for tjenestene, f.eks. som høringsinstans. 

 

o BIDRAGSYTER: NSN tilbyr og markedsfører tilgang til erfaringer som finnes i NSN 
til andre aktørers utvikling av rutiner for beredskap og krisehåndtering. Dette kan 
være kommuner, fylker, institusjoner og bedrifter. 

 
På sikt vil det antakelig være grunnlag for å systematisere videre det grunnlaget som 
likemenn bør ha som bakgrunn for sin funksjon som rådgivere, og det rammeverket av 
informasjon som NSN ønsker å formidle til personer i krise. Dette kan da gjøres tilgjengelig på 
egne plattformer som f.eks. webinarer, webbaserte presentasjoner etc. Dette er det mulig å 
utvikle til egne prosjekter som kan søkes finansiert med særlige tilskudd og prosjektmidler 

 
 
 

3. SAMARBEID 
 

Styret sonderer grunnlaget for samarbeid med instanser som er åpne for samarbeid med 
NSN, bl.a. med formål å få tilgang til brukererfaringen i NSN til sitt eget planarbeid. 

 

 IDEELLE ORGANISASJONER: Samarbeid som kan supplere Norges Røde Kors, jf. Norsk 
Folkehjelp, Mental Helse, Sanitetskvinnene, Lokale aktører der katastrofe inntreffer. 
 

 OFFENTLIGE ETATER: Samarbeid som kan supplere Helsedirektoratet, f.eks. dialog og 
mulig samarbeid med DSB og Statsforvalteren / Kontakt med kommuner og fylker 
vedr. mulig funksjon i beredskapsplaner og referansegruppe for tilsvarende. 
 

 ANDRE INSTANSER: Etter styrets vurdering, f.eks aktører som nevnt vedr. økonomi. 

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukermedvirkning-pa-tre-ulike-niva
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4. ORGANISASJON 

 

 VEDTEKTER: Årsmøtet 2021 vedtok styrets forslag til revisjon av vedtektene, med 
utgangspunkt i retningslinjene som ble vedtatt i årsmøtet 2019 og formulering av ny 
formålsparagraf tilsvarende formuleringen under «OM NSN» i denne arbeidsplanen 
for 2021. Styret planlegger å legge frem forsalg til nye vedtekter for årsmøtet 2021. 
 

 MEDLEMSKAP: NSN inviterer mer aktivt til medlemskap for personer og grupper som 
favnes av formålet og slutter seg til dette. Det betyr at antall medlemmer kan øke. 
 
Alle medlemmer og medlemsorganisasjoner kan bidra med sine unike erfaringer til 
løpende oppdatering av erfaringsbasen, med rutiner som styret etablerer for dette.  
 
Representasjon for NSN som rådgiver vil alltid forutsette de kriteriene som er vedtatt 
for dette, og derfor omfatte et mer begrenset antall personer. 

 

 MEDLEMSSYSTEM: Styret har vedtatt å etablere et medlemssystem som er tilpasset 
de nye vedtektene fra 2021. Dette vil forutsette økonomi til drift av systemet. 

 
 
  

5. INFORMASJON 
 

Styret i NSN har etablert nettsiden www.stottegruppene.no.  
 
Dette er finansiert med prosjektmidler fra Stiftelsen DAM, fordi nettsidene er 
plattform for publisering av og tilgjengelighet for dokumenterte brukererfaringer i 
NSN. Videre drift og utvikling forutsetter økonomi. 
 
Det er etablert egen FB-siden for NSN på: 
https://www.facebook.com/stottegruppene 
 
Utsendelse av nyhetsbrev fortsetter. Med økt medlemstall måt det skje ved 
programvare for masseutsendelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stottegruppene.no/
https://www.facebook.com/stottegruppene
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6. ØKONOMI OG TILTAK 
 

 STATSBUDSJETTET: NSN søker øremerket finansiering i fremtidige statsbudsjetter. 
Dialog med departementer, direktorater og Stortinget er nødvendig. Det søkes også 
om tilskudd fra offentlige tilskuddsordninger 
 

 TILSKUDDSORDNING HELSEDIREKTORATET: Det søkes om tilskudd fra ordninger som 
forvaltes av Helsedirektoratet. 
 

 INTENSJONAVTALE STØTTEGRUPPEBEREDSKAP: NSN har vært brukeraktør i avtale 
mellom Røde Kors og Helsedirektoratet om støttegruppeberedskap, men uten midler 
til NSN. NSN vil arbeide for at i det minste den andel av intensjonsavtalen som har 
finansiert årlig samling i NSN kan gis direkte til NSN til det samme formålet. 

 

 STIFTELSER OG LEGATER: Det søkes om driftsmidler, evt prosjektmidler fra aktuelle 
stiftelser og legater. 

 

 STATSFORVALTER / KOMMUNER / FORSIKRINGSSELSKAPER / NÆRINGSLIV / 
FAGBEVEGELSEN: NSN kontakter Statsforvalteren, DSB, KS, fagbevegelse og andre, 
med søknad om økonomisk bidrag. NSN kan som motytelse tilby bidrag til 
systematisk og forebyggende planarbeid for beredskap ved kriser og katastrofer 
 
Det åpnes for avtaler hvor økonomisk bidrag til NSN inngår. 
 
Det presiseres at NSN i alle avtaler og forhold skal opprettholde uavhengighet og 
integritet for det ideelle formålet av enhver mulig motpart til overlevende og 
etterlatte. Dette skal fremgå tydelig og være forstått av alle NSN samarbeider med. 

 

 FINANSIERING AV BIDRAG I KRISESITUASJONER: Beredskapsplan og rutiner for 
bidrag fra NSN og rådgivere fra NSN i akutte situasjoner, søkes finansiert i den grad 
det er naturlig og åpning for dette. Kommune, forsikringsselskap, skadevolder eller 
annen part som søker råd fra NSN ved krise, presenteres for beredskapsrutine der 
det inngår finansierer til NSN for bidraget. Det presiseres at bidrag fra NSN ikke 
forutsetter finansiering. Det ideelle formålet har i alle sammenhenger prioritet. 

 

 FOND: Det vurderes å etablere et fond der det kan settes av midler uavhengig av 
driftsbudsjett, for dekning av utgifter til gjennomføring av beredskapsplan i tilfeller 
der innsats ikke har annen dekning. Dette vil vi komme tilbake til. 

 

 TILTAK FOR INNTEKTER: I tillegg til mulige aktiviteter som allerede er i 
arbeidsplanen, kan vi vurdere andre sosiale medier baserte tiltak som Spleis / Spond 
/ Facebook etc. 

 
7. ANDRE TILTAK 

 

 TEMABASERTE WEBINARER: Noen eksempler: UTLAND / OPPVEKST BARNEHAGE 
SKOLE / TRAFIKK / GRANSKING VS ETTERFORSKING / ERSTATNINGSOPPGJØR / PTSD 
etc. Innhenting av personlige erfaringer for å skape nettverk og omsetning til innspill 
til myndighetene. Styret har ambisjon om 2 temaområder pr år. 

 
- 



VEDLEGG 5: 

 
RETNINGSLINJER FOR RÅDGIVERE I NSN 
 
1: RÅDGIVERE: Styret i NSN oppnevner frivillige rådgivere med personlig erfaring som overlevende 
og/eller etterlatt. Noen har bakgrunn fra oppstart og drift av støttegruppe eller lignende tiltak, 
uavhengig av antall berørte. Felles er engasjement som er relevant for allmenne interesser. 
 
2: EGEN ERFARING: Rådgivergruppen bistår NSN med å realisere formålet til NSN: 
 

2.1: Ved hendelser som dekkes av formålet til NSN, kan rådgivere i NSN være tilgjengelig for 
likemannsstøtte til de som er berørt. Dette kan også være hendelser som ligger tilbake i tid.  

 
2.2: Ved innspill og tilbakemeldinger til arbeidet med å 1) dokumentere erfaringer i NSN 2) 
levere høringskommentarer til myndighetene 3) utarbeide innspill og forslag som fra NSN. 

 
2.3: Styret vedtar retningslinjer for rådgivere i NSN og rutiner i samråd med rådgivergruppen. 

 
3: RAMMER: Følgende forhold vektlegges ved utøvelse av funksjon som rådgiver i NSN: 
 

 Personlig fleksibilitet og skjønn basert på egne erfaringer 

 Engasjementet utøves innenfor rammene av formål og retningslinjer for NSN 

 Personlig egnethet 

 Etiske grunnregler: 
 

o Taushetsplikt om personlige forhold rådgiveren får kunnskap om 
o Respekt for integritet hos mottagerne av råd og veiledning 
o Uavhengighet i alle forhold, f eks. økonomisk eller ved motsetninger hos mottagerne 
o Bevissthet om at bearbeiding av egne forhold må skje i andre fora enn hos mottager 

 

 NSN har intensjon om å kompensere rådgivere økonomisk etter følgende prinsipper: 
 

o Nødvendige og dokumenterte økonomiske utgifter dekkes av NSN 
o NSN vil søke lønn til rådgiver som ikke har annen dekning v/ lønn, trygd eller pensjon 
o NSN vil søke honorar til rådgiver som ikke har annen dekning og som fakturerer fra firma 
o All økonomisk kompensasjon skal være avtalt med styret og forutsetter dekning i NSN 

 

 Rådgiver som blir kontaktet i konkret sak informerer styret / daglig leder så raskt som mulig 

 Styret har til enhver tid oversikt over hvem som har funksjon og avtale som rådgiver i NSN. 
 
4: AVTALE: Funksjon som rådgiver fra NSN formaliseres ved skriftlig avtale med styret i NSN. 
 
5: KONTAKTINFORMASJON: Kontaktinformasjon og kort informasjon om bakgrunn til rådgiverne i 
NSN er tilgjengelig på hjemmesidene til NSN og annet informasjonsmateriell. 
 
6: BÆREKRAFTIG: Funksjon som rådgiver skal være meningsfull, forsvarlig og bærekraftig for • NSN 
• Rådgiveren selv • De som ber om og mottar råd fra NSN • Allmenne samfunnsinteresser. 

 
Retningslinjer for rådgivere er vedtatt i styremøte 18. november 2021 etter møter med 

rådgivergruppen samme dag og 6. mai 2021 
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