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Bakgrunn/oppsummering  
 

Utvikling av en nasjonal prosedyre for pågående livstruende vold (PLIVO) er et 
oppfølgingstiltak etter hendelsen 22. juli 2011.  PLIVO-prosedyren er felles for alle 
nødetatene og skal bidra til å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom 
innsatspersonell på tvers av politidistrikter, kommuner og helseforetaksgrenser ved 
hendelser der det utøves livstruende vold. PLIVO-prosedyren ble godkjent av 
Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) 16. februar 2015 med virkning fra 02. mars 2015. Behovet for opplæring av et stort 
antall innsatspersonell har en overgangsperiode før prosedyren kan følges fullt ut som 
retningsgivende både i politidistrikt og øvrige nødetater. 
 
I denne saken redegjøres det for følgende: 

• Hva PLIVO omfatter. 
• Nasjonale føringer og modell for arbeidet med innføring og drift av PLIVO-prosedyren. 
• Status for implementering av PLIVO-prosedyren i Helse Stavanger. 

 

Fakta  
 

Hva PLIVO-prosedyren omfatter 
 
En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere 
gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen / farlige gjenstander mot flere 
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uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere 
gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrenseskade. Brann og helse skal aktivt bistå med 
livreddende tiltak. 
 
En PLIVO-hendelse kan oppstå i ulike omgivelser/steder, som for eksempel på skoler, 
kjøpesentre, offentlig kommunikasjon og i parker. Handlingsmønsteret i en PLIVO-situasjon 
er annerledes enn ved skarpe oppdrag.  
 
Prosedyren beskriver handlingsmønsteret når alle tre nødetatene er til stede, og hvordan 
innsatspersonell fra brann og helse skal handle i situasjoner der politiet ikke har ankommet.  
Det presiseres at prosedyren ikke skal medføre noen endring av etatenes primæroppgaver.  
 
Nasjonale føringer og modell for implementering av PLIVO-prosedyren 
 
Politidirektoratet, Helsedirektoratet og DSB har gitt følgende føringer for arbeidet med 
PLIVO:  

- Prosedyren skal anses som normerende og retningsgivende for planlegging og 
gjennomføring av denne type aksjoner.  

- Prosedyren skal danne grunnlag for virksomhetsledernes beredskapsplanlegging, 
herunder arbeid med å sikre at innsatspersonellet gis nødvendig opplæring, trening 
og materiell. 

- Politidirektoratet har ansvar for revisjon og oppdatering av prosedyren. 
 

PLIVO er en del av oppdragsdokumentet til Helse Vest RHF for 2016 
I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF for 2016 
fremkommer på s. 2 at Nasjonal prosedyre for samvirket mellom nødetatene ved pågående 
livstruende vald (PLIVO) er blant de strategier og handlingsplaner som skal legges til grunn 
for utvikling av tjenesten.  
 
Status for implementering av PLIVO-prosedyren i Helse Stavanger 
 
I 2012 ble det etablert en formell utvalgsstruktur for samarbeid mellom nødetatene kalt 
samvirkeskissen. I denne utvalgsstrukturen inngår et topplederutvalg hvor politimester for 
Sør-Vest politidistrikt, brannsjefen i Rogaland brann og redning IKS, og administrerende 
direktør i Helse Stavanger HF deltar. I samvirkeskissen inngår også et øvingsutvalg som over 
tid har hatt fokus på å utvikle gode konsepter for læring av øvelser i nært samarbeide med 
fagmiljøet ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).  
 
Årlig har nødetatene felles fagdager (samvirkefagdager). Alt operativt personell i politiet og 
ambulansetjenesten samt de fleste fra branntjenesten deltar. I tillegg inviteres legevaktleger 
til å delta.  
 
Følgende tiltak er iverksatt for å implementere PLIVO i Helse Stavanger: 
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- Tre instruktører fra Helse Stavanger har vært på nasjonalt instruktørkurs i PLIVO. På 

kurset deltok også instruktører fra Sør-Vest politidistrikt og Rogaland brann og redning 
IKS. Disse benevnes regionale instruktører.  
  

- De tre regionale instruktørene i Helse Stavanger har lært opp seks lokale instruktører i 
ambulansetjenesten. De lokale instruktørene er fordelt på ulike stasjoner. 
 

- Opplæringen av innsatspersonell er organisert som et kurs med én dags varighet (seks 
timer). Kursdagen består av en kortfattet teoridel, øvelser, evaluering og 
erfaringsutveksling. Forut for kursdagen må alle ha gjennomført et nettbasert forkurs. 
Dette kurset er tilgjengelig på nettportalen til Nasjonalt kompetansesenter i prehospital 
akuttmedisin (NAKOS).    

 
- Totalt har 154 ambulansepersonell og 11 leger ved luftambulansetjenesten gjennomført 

nettbasert opplæring og praktisk samvirketrening i PLIVO- prosedyren. I tillegg har totalt 
åtte redningsmenn fra luftambulansen og 330 skvadronen deltatt på opplæring.   

 
AMK har brukt samvirkefagdagene aktivt til trening av AMK-operatører i deres oppgaver i 
PLIVO-oppdrag. Det samme har politiet og brannvesenet gjort for sine nødsentraler. 
 
Spesielt om opplæring av legevaktleger 
De prehospitale tjenestene (bil, båt, luftambulanse og AMK) ved Helse Stavanger har et nært 
og godt samarbeid med legevaktlegene i området. Legevaktlegene varsles på 
akuttmedisinske hendelser, og det er vanlig at de rykker ut til stedet sammen med 
ambulansetjenesten. Det er derfor sannsynlig at legevaktleger vil bli involvert dersom det 
skulle komme en PLIVO-hendelse i Sør-Rogaland. Det er viktig for samhandlingen og 
ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) at også legevaktleger har kompetanse i 
PLIVO.  
 
Helsedirektoratet har gitt føringer for at opplæringen i PLIVO må tilpasses den funksjon 
legevakt og øvrige deler av kommunehelsetjenesten har i den enkeltes kommunes 
akuttmedisinske beredskap. Det vil si at instruktører fra ambulansetjenesten forutsettes å 
bistå kommunene i deres PLIVO-utdanning til mellom 100 og 150 legevaktsleger. 
 
Det er et mål at alt operativt innsatspersonell i nødetatene skal være ferdig utdannet før 1. 
juni 2016. Dette målet er i hovedsak nådd for ambulansepersonell, luftambulanseleger og 
redningsmenn. Opplæringen av legevaktleger i samarbeid med kommunene gjenstår som en 
utfordring. 
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Veien videre 
 
Vernetjenesten og tillitsvalgte for ambulansetjenesten har vært observatører på PLIVO- 
fagdagene. De vil også delta i evalueringen av PLIVO-opplæringen og i planleggingen av 
videre tiltak for å implantere PLIVO-prosedyren.   
Det vil bli vektlagt å fortsette å videreutvikle et nært og godt samarbeid med de andre 
nødetatene og å sikre at alle nyansatte, personell som kommer fra permisjoner m.m. får 
nødvendig opplæring i PLIVO. Det vil også bli arbeidet for å få PLIVO som en del av 
utdanningen for ambulansearbeidere, paramedic, luftambulanseleger og legevaktleger. 
Nasjonal PLIVO-prosedyre skal legges til grunn i beredskapsplanlegging. 
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