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HVA ER DET SOM GJØR DETTE SÅ VANSKELIG
• Situasjonsbevissthet er i utgangspunktet individuell og beskrives av Endsley

(1995:36) som:

«Perception of the elements within a volume of time an space, the
comprehension of their meaning and the prosjection of their status in the near
future» 



HOW TO MAKE MAKE SENSE OF IT ALL?
• Det må en sensemaking prosess til for at den individuelle 

situasjonsbevisstheten skal bli til felles forståelse av samme situasjon.

• Etablerte prosedyrer i sensemakingprosesser, som STICC, Klein (2003):
• The situation

• The task

• The intent

• The concern

• Calibrate



FELLES MENTALE MODELLER

• Felles forståelse av og kunnskap om teknologi og utstyr, herunder 
operasjonsprosedyrer, begrensninger og feil

• Oppgaven som skal løses og hvordan

• Forståelse for egne og andres roller i samhandlingen som skal finne sted

• Teammedlemmene på kjenne de kunnskaper , ferdigheter og evner som 
finnes i teamet

(Cannon-Bowers mfl., Salas mfl. 2005, gjengitt i Espevik, 2019:105)



HVORFOR ER FELLES MENTALE MODELLER SÅ 
VIKTIG?
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HVORDAN SKAL VI SÅ LØSE DET?

• Ny kunnskapsgenerering betyr ny situasjonsforståelse – denne må 
kommuniseres til de som trenger informasjonen 

• Etablere en metodikk for informasjonsstyring og deling

• Øve og trene sammen for rolleforståelse

• Felles utdanninger for nød og beredskapsetater, felles øvelser og trening, 
utdannelser i samvirke

•
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