Beredskapsverksted
BEST FØR DET GJELDER
Alvorlige avvik, ulykker og kriser
kommer som regel overraskende
og ubeleilig. I verste fall settes liv,
helse,

miljø,

omdømme

og

lønnsomhet i spill.
Etter vårt beredskapsverksted vil
du og din ledergruppe være mye
bedre forberedt til å møte alvorlige
avvik, ulykker og kriser. I tillegg får
dere et klart bilde av hva som er på
plass hos dere og hva dere må
arbeide mer med for å være
forberedt på det verste.

VI STYRKER DIN BEREDSKAP PÅ EN ARBEIDSDAG
I løpet av en arbeidsdag garanterer vi at din virksomhets beredskap blir
styrket betydelig. Erfarne spesialrådgivere tar dere gjennom et praktisk og
engasjerende program som gir oversikt over risikobilde, fersk kunnskap
om beredskap, krisehåndtering og krisekommunikasjon og praktisk
trening på noen aktuelle scenarier.
For å få god effekt av et beredskapsverksted vil det være smart om hele
ledergruppen og kriseledelsen deltar. Det kan også være klokt å ta med
andre nøkkelmedarbeidere med ansvar for produksjon, personell, marked
og kommunikasjon. Antall deltakere er ubegrenset, så dere bestemmer selv
hvor mange som skal være med.

INTRODUKSJONSTILBUD
Vi har justert innholdet i dette konseptet og trenger noen referansekunder.
Derfor gir vi et spesialtilbud til de fem første som bestiller. Prisen for et
beredskapsverksted, med to spesialrådgivere, er vanligvis NOK 30.000, men
de fem (5) første som bestiller får beredskapsverkstedet for:

NOK 18.000
Eksklusive reiseutgifter (Statens satser).

PROGRAM FOR DITT BEREDSKAPSVERKSTED
•

•
•
•
•
•
•
•
•

08:30 Risiko- og sårbarhet: Dette frykter vi: Jobbing i små grupper med oppsummering i plenum
- Hva frykter vi skal skje hos oss – og hvorfor?
- Dette er vi godt forberedt på å håndtere – hvorfor?
- Dette er vi ikke godt forberedt på å håndtere – hvorfor ikke?
09:30 Krisens utfordringer og hovedgrep v/Gunnar Angeltveit
10:30 Mennesket i kriser: Hvordan ivareta involverte og pårørende v/Grete Kvalheim
11:30 Er vår beredskap god nok: Gjennomgang av egen beredskapsplan v/Beredskapsleder
12:30 Lunsj
13:30 Treningsøkt 1: Intervjuer: Øving på å gi intervjuer etter alvorlig avvik eller ulykke
14:30 Treningsøkt 2: Pressekonferanse: Planlegging og gjennomføring av pressekonferanse etter ulykke
15:30 Oppsummering: Hva må dere gjøre videre for å styrke beredskapen?
16:00 Slutt

Som opsjon kan vi etter lunsj dele deltakerne i to grupper. Den ene jobber med kriseledelse og krisekommunikasjon og den
andre jobber med psykososial beredskap: Oppfølging av involverte ansatte, kunder/gjester/passasjerer og pårørende.

ERFARNE SPESIALRÅDGIVERE DELER SIN ERFARING MED DERE
Grete Kvalheim er forfatter og spesialrådgiver innen psykososial beredskap. Hun har mer
enn 20 års erfaring innen pårørendeomsorg fra oljeselskaper, som leder for Aktiv
Beredskap og som spesialrådgiver hos Acona. Hun har utviklet en rekke konsepter innen
fagfeltet og er mye brukt som rådgiver og foredragsholder. Grete Kvalheim har skrevet en
rekke bøker og driver også Bokstav Forlag. Hun har vært medlem av flere offentlige utvalg.
Grete bor i Stavanger. https://www.linkedin.com/in/grete-kvalheim-2655031/

Gunnar Angeltveit er forfatter og spesialrådgiver i krisehåndtering. Han har hatt flere
lederstillinger
i
Forsvarsdepartementet,
han
har
ledet
Regjeringens
kriseinformasjonsenhet, vært informasjonsleder i Aksjonsutvalget for Staten og rådgiver
på FFI. Han har skrevet boken «Krise» sammen med Jon Gangdal. Siden 1994 har han vært
spesialrådgiver innen kommunikasjon og krisehåndtering med kunder fra offentlig og
privat sektor. Gunnar bor i Oslo sentrum. https://www.linkedin.com/in/gunnarangeltveit/

«God beredskap handler om å ta vare på
dine ansattes liv og helse, det lokale nærmiljøet, selskapets kunder,
omdømme og framtid»
BESTILL SPESIALTILBUDET I DAG
For mer informasjon og påmelding kontakt: gunnar@strategene.no (telefon 905 96 323 eller
post@gretekvalheim.no, telefon 970 95 300. Du kan lese mer om oss på www.strategene.no.

