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Samfunnssikkerhet og behovet for 
felles begrepsforståelse
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Samarbeid for beredskap og krisehåndtering



Riktig forståelse av begreper kan redde liv

Begreper for
 situasjon
 tid, sted
 roller, tiltak

• Kommunikasjon med alarmsentral
• «drukning»
• «ikke vekkbar»
• «puster ikke»

• Roller: innsatsleder, IL, fagsjef?

• Kollegiet for brannfaglig
terminologi (KBT)
1995

• Redningshåndboka fra
Hovedredningssentralen
2018

• SN/K 211 – Samfunnssikkerhet
(Lars Erik Jensen)
ISO/TC 292 Security & resilience og
CEN/TC 391 Societal and Citizen
Security



● Informasjonsdeling for felles
situasjonsforståelse

● SAMRISK / Forskningsrådet

● Center for Integrated Emergency
Management (CIEM), UiA + 30 org.
fra beredskap og krisehåndtering

● INSITU Termer
● Begreper fra beredskap og krisehåndtering

● 30 kilder, derav 20 norske

● Bokmål, Nynorsk + flere Europeiske språk

● «beredskap» 10 ulike definisjoner

INSITU prosjektet



Steg mot harmonisering
●Hovedredningssentralen (HRS)

– Revisjon av Redningshåndboka i 2022
– Definerer begreper for samhandling
– Nasjonalt redningsfaglig råd, terminologi

● Standard Norge
– SN/K 211, tilpasse til norsk
– ISO 22300 Security and resilience – Vocabulary
– Forslag til bruk i Redningshåndboka

● INSITU prosjektet
– bygge på forvaltningsstandarden fra Digdir for

begrepsharmonisering og begrepsdifferensiering
– verktøy for å harmonisere og bruke terminologi



ISO vokabular i PDF dokument
3.1.206
resilience
ability to absorb and adapt
in a changing environment



https://insitu.termer.no/search/resilience

ISO vokabular søkbart





ISO vokabular i PDF dokument
3.1.206
resilience
ability to absorb and adapt
in a changing environment



Videre steg for 2021
• Nytt påbyggingsstudium ved UiA «Oversettelse og 

fagspråklig kommunikasjon»

• INSITU bidrar til bruk av terminologi på flere nettsteder og 
verktøy for harmonisering knyttet til Redningshåndboken

• Planlagt søknad for Europeisk prosjekt basert på INSITU
og erfaringen med norsk fagspråk



Mikael Snaprud
Mikael.snaprud@tingtun.no
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