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Oppfølging etter terrorangrepene 

Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! 
 
Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i 
Oslo og på Utøya. 
 
Nå er det viktig å være forberedt på å motta studentene på best tenkelige måte ved 
semesterstart. 
 
Kunnskapsdepartementet har mottatt et notat som beskriver hvordan Universitetet i Oslo 
vil håndtere beredskap og oppfølging i forbindelse med angrepene 22. juli. Jeg håper at dette 
notatet kan være til nytte i det videre beredskapsarbeidet, og jeg legger det derfor ved som 
et eksempel på hvordan dette viktige arbeidet kan innrettes. 
 
Jeg ønsker dere lykke til. 
 
Med hilsen 
 

 
Tora Aasland  
 
 
Vedlegg 
Kopi: Jf vedlagte liste 
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Universitetet i Oslo Notat 
 
 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,  
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 

 

OPPFØLGING AV TRAGEDIEN 22/7-2011 
Følgende notat er utarbeidet for å gi en oversikt over Universitetet i Oslos beredskap og oppfølging i 
forbindelse med tragedien 22/7-2011. Vi føler oss alle sterkt berørt av de grusomme terrorhandlingene. 
  
UiO satte beredskap umiddelbart etter bombingen i regjeringskvartalet.   
UiO har stilt lokaler til rådighet for Rettsmedisinsk institutt. 
 
Minnemarkering  
Universitetet i Oslo vil markere tragedien i Oslo og på Utøya. Alle er velkomne til å samles for å minnes 
ofrene og støtte de pårørende.  Tid og sted:  4. august 2011, kl. 12.00 på Fredrikkeplassen, Blindern. 
 
 
Generelt 
Til grunn i arbeidet ligger Universitetets generelle beredskapsplan.  
Beredskapsplanleggingen er fundamentert på: ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet og nærhetsprinsippet.  

• Ansvarsprinsippet innebærer at den som har et ansvar i en normalsituasjon også har ansvar ved 
ekstraordinære hendelser.  

• Likhetsprinsippet innebærer at den organisasjonen man operer med i beredskap skal være mest 
mulig lik den organisasjonen man har til daglig.  

• Nærhetsprinsippet innebærer at hendelser skal håndteres på et lavest mulig nivå.  
 
For å kunne iverksette tiltak og sørge for en handlekraftig og koordinert ledelse når krisen oppstår, er det 
nødvendig at vi kjenner våre roller og ansvar, og at vi har tilstrekkelig opplæring og øvelse. 
 
Se fullstendig beredskapsplan: 
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/sikkerhet/beredskapsplan/Beredskasplan_11.2.pdf 
Hvert fakultet/museum har utarbeidet sine egne beredskapsplaner. 
 
Konkret i forhold til oppfølging av tragedien 22/7 
I denne konkrete situasjonen har universitetet under universitetsdirektørens ledelse foretatt følgende 
konkrete tiltak i forhold til ansatte, nåværende, kommende og tidligere studenter. 
 
Helsetjeneste: 
Universitetet henviser til Oslo Kommune (bydeler)/Studenthelsetjenesten SiO. 
Se: http://www.oslo.kommune.no/article198386-7690.html 
SiO: http://www.sio.no 
 
  

http://www.uio.no/for-ansatte/drift/sikkerhet/beredskapsplan/Beredskasplan_11.2.pdf
http://www.oslo.kommune.no/article198386-7690.html
http://www.sio.no/
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Tiltak: 
 

1. Støttefunksjon for berørte av tragedien 22.07.2011 
Det er sikret et lavterskeltilbud for å styrke tilbudet til ansatte og studenter ved UiO.  Tilbudet er 
administrert av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) i Kristian Ottosens hus på Blindern.  
Både studenter og ansatte kan henvende seg ved behov.   Tilbudet er bemannet med 
helsepersonell som har kompetanse i krisehåndtering.   Dersom behov henviser SiO til 
Bedriftshelsetjenesten (BHT).  Både SiO-helsetjeneste og BHT vil ved behov understøttes av kliniske 
psykologer ved Institutt for psykologi ved Universitet i Oslo.  
 
SiO 
Kontakttelefoner: 22 85 31 81 / 22 85 33 27 / 22 85 31 74 / 40 20 00 32  
Nettside: www.sio.no 
 
Bedriftshelsetjenesten  
Kontakttelefon: 22 85 88 95 
Nettside: http://www.uio.no/for-ansatte/aktuelt/beskjed/2011/tilbud-berorte.html 
 
Studentprestene: 
Kontakttelefon: Anne Anita Lillebø - 91 81 04 65 
Nettside: http://studentprest.uio.no/prestene.html 
 

2. Mottak 

Studiestart høsten 2011 er mandag 15. august. Alle nye studenter får tilbud om å være med i en 
faddergruppe. Arrangementene vil bli gjennomført som planlagt og det legges vekt på at dette skjer 
i verdige former.  
 

3. Dødsfall 
UiO sentralt vil på bakgrunn av informasjonen om dødsfall som gis av politiet kontrollere hvorvidt 
de rammede er eller har vært ansatt og/eller student ved UiO. UiO sentralt vil ta kontakt med de 
berørte enheter hvis det viser seg at noen studenter/ansatte er rammet.  
 
Det enkelte institutt vil ha hovedansvaret for kontakt med pårørende, avholde minnestund etc.  
Universitetets ledelse vil delta i begravelsen til nårværende studenter/ansatte i tillegg til 
representanter fra institutt/fakultet. Det vil sendes bårebukett fra instituttet. 

 
Dersom det er tidligere studenter/ansatte og kommende studenter blant de døde vil universitetet 
sentralt sende en bårebukett til begravelsen. 

http://www.sio.no/
http://www.uio.no/for-ansatte/aktuelt/beskjed/2011/tilbud-berorte.html
http://studentprest.uio.no/prestene.html
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I tillegg er det utarbeidet følgende generelle retningslinjer for når ansatte dør: 
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfolging/doedsfall/ 
 

4. Informasjon 
Ledere er blitt informert  fra første dag med e-post og via telefon. Alle ansatte ved Universitetet ble 
orientert om universitetets beredskap i e-post fra rektor og universitetsdirektør 26. juli 2011.  
 
Det avholdes jevnlige møter med representanter fra Studentparlamentet, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud.  Det er også avholdt møte med ledelsen av alle fakultet ved UiO. 
 
Vi har informert studenter og ansatte om våre omsorgs-/hjelpetilbud. Vi henviser også til 
kommunens tilbud. Informasjonen er både på norsk og engelsk.  
http://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2011/noen-a-prate-med.html  
 
Informasjonen er lagt på vårt nettsted og på sosiale medier.  
Beredskapsplanen er blitt fremhevet på nettstedet. Også lokale beredskapsplaner.  
Sentralbordet er løpende informert. Det er en viktig kanal og de får mange telefoner.  
Pressetelefonen er bemannet. 
 
Internasjonale studenter og partneruniversiteter har fått e-post med informasjon og er videre bedt 
om å holde seg oppdatert via våre nettsider. 
 
Det er spesielt vektlagt at universitetet kun forholder seg til den offisielle informasjonen som blir 
gitt av politiet hver ettermiddag kl. 1800. Dette vil her gjelde opplysninger om navn, alder og 
bosted på de døde.   
 

5. Vi oppfordrer i vårt arbeid knyttet til krisehåndtering ved katastrofen å benytte informasjon fra 
Helsedirektoratet på helsenorge.no:  
http://helsenorge.no/Sider/Krise.aspx 
http://helsenorge.no/Sider/rad-til-deg-som-har-opplevd-katastrofen.aspx 
 

 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
Universitetsdirektør 
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http://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2011/noen-a-prate-med.html
http://helsenorge.no/Sider/Krise.aspx
http://helsenorge.no/Sider/rad-til-deg-som-har-opplevd-katastrofen.aspx
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