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God ressursutnyttelse
335-skvadronen med sine C130J Hercules transportfly yter også
god støtte til det sivile samfunn.
Skvadronen flyr stort sett over alt der Norge har styrker, både i inn- og
utland. De flyr rene transportbidrag foruten taktisk flygning med dropp
av utstyr og personell.
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-Dessuten gjennomfører vi en god del støtte til det sivile samfunn, blant annet transport av hjertepasienter,
smittevernberedskap og industrivern, forteller skvadronssjef oberstløytnant Knut Egil Hansen.
Under øvelsen Trident Juncture deltok skvadronen i flere komplekse
luftoperasjonen og høstet nyttig erfaring i samarbeid med andre land. I
mai deployerer 335-skvadronen til Mali for å delta i FN-operasjonen
MINUSMA. Det blir andre gangen Forsvaret stiller med et Hercules
transportfly til Mali. Første gang var i 2016. Frakt av utstyr og
personell på Malis endeløse og farlige veier tar vanligvis uker, men
Forsvarets Hercules-fly løser oppdragene på få timer.
______________________________________________________

Kritisk
medisinmangel
Norske apoteker er tomme for
viktige medisiner som hundretusener av nordmenn er
avhengige av. I praksis
innebærer dette en redusert
medisinsk beredskap dersom en
større nasjonal eller
internasjonal hendelse skulle
inntreffe. Det dreier seg først og
fremst om legemidler som
anvendes av store
pasientgrupper, eksempelvis
blodtrykksmedisiner,
blodfortynnende medisiner og
medisiner mot lavt stoffskifte.
- Dette fører til stor usikkerhet
for pasientene. I mer alvorlige
tilfeller har jeg opplevd at
pasienter ikke kunne behandles

for kreft fordi medisinen ikke
var å oppdrive, sier
fagdirektør i Statens
legemiddelverk, Steinar
Madsen. Han uttrykker
bekymring og skuffelse over
legemiddel-industrien, som
tilsynelatende mangler
kontroll over produksjonen.
I 2016 ble det meldt om 191
tilfeller av legemiddelmangel i
Norge. I 2017 var antall
tilfeller steget til 358 og i fjor
til hele 684 tilfeller.

Nødnettet sviktet i
Geiranger
Som følge av et skred ble både
strøm, mobilnett, internett og
nødnett slått ut. En rekke
familier ble isolert i en periode.
Årsaken til at nødnettet ikke
fungerte som det skulle
skyldtes at dieselaggregatet
som skulle holde i gang den
ene basestasjonen i bygda rett
og slett gikk tom for drivstoff og
ble slått ut. Dette skjedde 11
dager før krisesituasjonen 14.
januar. Likevel ble det ikke
gjort noe med det. Naturlig nok
ble det rettet sterk kritikk mot
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
som har ansvaret for nødnett.
-Dette var en helt uønsket
situasjon som skyldtes flere
uheldige omstendigheter. Det
er bra at vi får vite om slike
situasjoner slik at vi kan gjøre
noe med problemet, sier
direktør Cecilie Daae i DSB til
NRK.
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Totalforsvaret må
tilpasses
samfunnet
«Norsk krisehåndtering og
beredskap bygger på samarbeid
mellom mange aktører. Dette
gjelder også for sivil-militær
krisehåndtering i rammen av
totalforsvaret. Regjeringens
totalforsvarsprogram for 2016 –
2020 omfatter et betydelig arbeid
med å få på plass planverk og
ordninger innenfor områder som
helse, transport og forsyninger til
Forsvaret. Totalforsvaret har vært
oppe til eksamen senhøstes i fjor
gjennom den store NATOøvelsen Trident Juncture som
Norge var vertskap for. Øvelsen
har umiddelbart blitt karakterisert
som en suksess. Likevel, vi øver
for å bli bedre. Omfattende
evalueringer og analyser
gjenstår. Resultatene av disse vil
bli grunnlaget for læring og videre
utvikling» skriver forskningsdirektør Janet M. Blatny ved
Forsvarets forskningsinstitutt
(FFI) i Media- planets temaavis.

understreket statsminister Erna
Solberg (H) at digital sikkerhet er
en prioritert oppgave for
regjeringen.
-Men, det er likevel en oppgave
som samfunnet må løse i
fellesskap. Små sårbarheter ett
sted kan få store konsekvenser
for mange. Vi er avhengig av et
samspill mellom virksomheter og
myndigheter for å kartlegge
behov og finne de beste
løsningene. Et slikt samspill har
ligget til grunn for denne
strategien og vil være sentralt i
oppfølgingen, sa statsministeren.
Strategien beskriver tiltak for til
sammen 1,6 milliarder kroner.
Ett av de viktigste tiltakene er en
bevilgning på 497 millioner til
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
(NSM) som blant annet går til
styrking av sensornettverket.
Nasjonal strategi for digital
sikkerhet, tiltaksoversikt og plakat
kan lastes ned som PDF på
www.regjeringen.no.

ned Norges Sivilforsvarsforbund
med virkning fra 1.1.2019.
Styret anbefalte medlemmene å
melde seg inn i Norges
TotalforsvarsForum.
NTF ønsker alle nye medlemmer
velkommen og ser fram til en
styrking av regionale og lokale
aktiviteter.

Brukte elpistol for
første gang
Fra 1. januar startet et prøveprosjekt med elektrosjokkvåpen.
Det skulle ikke gå mange timene
før det ble nødvendig å ta
pistolen i bruk. Klokken var 07.30
på første nyttårsdag da politiet i
Sør-Vest politidistrikt meldte at en
mann i 30-årsalderen hadde blitt
pågrepet etter å ha angrepet flere
politifolk på Hjelmeland.
Bakgrunnen var et slagsmål på
en privat adresse. Mannen var
svært aggressiv og en så ingen
annen utvei enn å ty til elpistol
etter først å ha brukt
pepperspray.
-Om de ikke hadde hatt elektrosjokkvåpen ville det blitt en fysisk
kamp, forteller lensmann Arild
Kleven i Søre Ryfylke.
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Et løft for digital
sikkerhet
For å styrke samfunnets sikkerhet
lanserer regjeringen nå ny
nasjonal strategi og digital
sikkerhetskomptanse.
På lanseringskonferansen

Norges Sivilforsvarsforbund
går over til Norsk
TotalforsvarsForum (NTF)
Overgangen vil styrke NTFs
regionale og lokale aktiviteter.
Fra 17. november i fjor besluttet
et enstemmig landsmøte å legge
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-Dette er et godt hjelpemiddel i de
helt ekstreme situasjoner for å
unngå skade både på egne folk
og på den som skal pågripes, sier
Kleven.
Husk
«Totalforsvarskonferansen
2019» den 25. mars i
Oslo Militære Samfund
kl.09.00-15.00.
Gratis deltakelse, lunsj
kan kjøpes for kr. 100,-.
Meld deg på allerede nå til
post@totalforsvar.no.

