Redningskonferansen 2019
23. SEPTEMBER SCANDIC OSLO AIRPORT

0900–0920 Innledning ved Ingvil Smines Tybring-Gjedde,
		
samfunnssikkerhetsminister i Justis- og
		beredskapsdepartementet
		 FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE
0920–0950 Krisekoordinering i det norske styringsystemet.
Noen dilemmaer og refleksjoner.
Helge Renå, Ph.D. Police Coordination in Crisis,
Universitetet i Bergen

0950–1005

De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoners 		
rolle i dagens samfunn. (WHAT IF II).
Bente Asphaug, daglig leder FORF

1005–1025

Anerkjennelse av kompetanse og sertifisering av
frivillige – redningsaksjoner og operativ innsats tiltak for motivering og nyrekruttering
Turid Irene Turunen og Marit Louise Malin,
Røde Kors Hjelpekorps Karasjok/Kautokeino

1025–1125
		

PAUSE, mingling , utstilling og Møt eksperten*
i utstillingshallen: Nødnett, SAR-rapport, ILKO og HLR

1125–1145 Hva SAR-rapportene viser. Hvordan kan vi hente ut
		
erfaringer for å bedre beslutningsgrunnlag i
		redningsaksjoner?
		Jan-Gunnar Hole, leder Insoft
1145–1245 Når redderen må reddes
		Marco Yurachek, redningsmann og klatrer fra Canada.
		
		
		

Yurachek vil ta oss gjennom en redningsaksjon hvor han måtte
reddes etter en alvorlig klatreulykke langt fra allfarvei.
Foredrag på engelsk.

		
1245–1400 LUNSJ, utstilling og Møt eksperten* i utstillingshallen:
		
Nødnett, SAR-rapport, ILKO og HLR
1400–1430 #kommetrygthjem - risikofylte aktiviteter og ansvar
		Mats Grimsæth, eventyrer
Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet.

Konferansier:
Siri Lill Mannes
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1430–1515 Snøskredet i TAMOKDALEN
		• Hvorfor fikk ingen gå inn? Sikkerhet for mannskap. LRS ved Morten Pettersen, IL
		
		

• Vurderinger og lojalitet til beslutninger.
• Ventestress; hva gjør det med innsats når man må vente og noen er i nød «der ute»?

		Paneldebatt

1515–1545

PAUSE, utstilling og Møt eksperten*

		
		
		

Den store «testen»
av samvirkeprinsippet
i norsk redningstjeneste!

		
		

• Kort om situasjonsbildet,
Inge Lockert, Lostjenesten

		

• Organisering av redningsaksjonen; «Alle mann til pumpene», HRS

		

• Hvordan organisere kaoset som oppstår på land? LRS og ILKO

		

• Hvordan evakuere nesten 1400 personer på en best mulig måte? 330/CHC

		PANELDISKUSJON med de involverte aktørene

1710-1715
		

Oppsummering og avslutning
Jarle Øversveen, avdelingsdirektør HRS Sør-Norge

1900		
		

Tapasmiddag for dem som vil mingle mer og
evt. skal være med på Ambulanseforum

		
MØT EKSPERTEN I FØRSTE PAUSE OG SISTE TIME I LUNSJEN
		
Nødnett: Owe Frøland, HRS.
		
SAR-rapport: Jan-Gunnar Hole, leder Insoft
		ILKO-samhandling
		Førstehjelp/HLR
*Møt eksperten er en blanding av innledning fra fagpersoner og diskusjon med deltakere.
HLR vil være ren øvelse på hjerte-lungeredning.
Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet.
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1545–1710 VIKING SKY:
		Sekunder fra katastrofe
		Hvordan fungerte
		samarbeidet?

