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05.1 Varslingsrutiner i MIP 
 
Alle meldinger vedrørende brann, gass, naturskader, eksplosiver, akutt 

forurensing, radioaktive stråling o.s.v. skal meldes til telefon 110.  

Videre varsling skjer ihht. varslingsplan 05.3, og i henhold til følgende prosedyre 

for 110-sentralen: 
 110 operatør mottar melding om brann/gass i Mo Industriparks områder 

 110 operatør slår så på ”MIP-radio”, og sender ”5-tonesignal” til personsøkere/radioer i 

MIP. (Hvis ikke ”5-tonesignal” sendes ut før meldingen, vil ikke basestasjonen åpne og 

ingen vil motta meldingen) 

 110 operatør venter 4 sekunder, og sender da ut talemelding til personsøkere.(Hvis man 

ikke venter disse sekunder, så vil melding bli ”klipt” i starten) 

 MIP kvitterer for mottatt melding til 110 på ”MIP-radio”, og får så en mer detaljert melding 

fra 110 operatør 

 110 operatør sender videre ut melding til interne og eksterne ressurser etter egne prosedyrer 

Utrykningsleder Brann og redningstjenesten i Rana skal anropes før innsatsleder MIP 

iverksetter innsats på skadested. Dette for å sikre at kommunikasjon og informasjon blir 

ivaretatt. Det påligger også utrykningsleder et likelydende ansvar for kommunikasjon og 

informasjon før innsats iverksettes. 
 

Personskader meldes til AMK-Sentral på telefon 113. 

Videre varsling skjer ihht. varslingsplan 05.3, og i henhold til følgende prosedyre 

for 113-sentralen: ”113 fra Mo Industripark(MIP), ver. 2”  
AMK Helgeland mottar 113-henvendelse fra MIP, som vurderes i hht medisinsk indeks. 

 

AMK spør spesifikt om dette er innenfor MIP, deretter hvor i MIP dette er.  

Navn på bedrift, internt gatenavn eller portnummer. 

 

 

 Ved hastegrad akutt : 
 

 Velg Lege/amb alarm 

 

 Slå ”Rana MIP ulykke lege/amb alarm” 

 

 Deretter vanlig prosedyre som på lege / ambulansealarm med tillegg  

MIP redningsbil 

 

 Kommunelegen vurderer behov for egen utrykning. 

 

 Ambulanse 1 rykker umiddelbart ut, ambulanse 2 avventer legens avgjørelse 

           og rykker deretter ut. 

 

 MIP - redningsbil kvitterer for mottatt melding og rykker ut. 

           (OBS: Ved brann rykker ikke MIP – redningsbil ut) 

 

 Varsling av politi ved behov. 
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 Varsling av brann ved behov. 

 

 AMK Helgeland tar straks kontakt med Rana akuttmottak og informerer  

           om aksjonen.  

     AMK Helgeland styrer aksjonen. 

 

 Rana akuttmottak skal i medlytt på aksjonssamband til denne avsluttes.  

     Dette for å holde seg oppdatert om situasjon, hvilke resurser som kreves ved         

     mottak av pasient på sykehus, ankomsttid etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved hastegrad Haster : 

 

 Koble basen AMK Rana ( Mofjell ) opp. 

 

 Sett opp aksjonssamband. 

 

 Slå radio - oppkall til MIP – redningsbil 55999. 

AMK sier : ” Dette er AMK, vent ” 

 

 Fortløpende sendes oppkall til Rana ambulanse. 

Følg prosedyre for varsling av bilambulanse. 

 

 

 AMK gir melding om  - Hastegrad. 

  - Problemstilling. 

  - Hvor dette er : hvilken bygning / portnummer. 

 

 Både MIP – redningsbil og Rana – ambulanse kvitterer for mottatt melding  

og rykker ut. 

 

 Varsling av politi ved behov. 

 
Varsling av brann ved behov 

 

 

 

 

Ved hastegrad  Vanlig : 

Hvis radiokontakt ikke oppnås kontaktes vakthavende utryknings personell på 

tlf : 75 13 62 05  ( går over til mobil ). 
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Utføres på samme vis som ved haste oppdrag, men aksjonssambandet settes ikke opp som en 

rutine. Hvis tjenelig ber MIP- redningsbil oss om å sette opp aksjonssamband. 

 

Ved  Vanlige oppdrag vurderer MIP – redningsbil situasjonen. 

De tar kontakt med AMK Helgeland for eventuell rekvirering av flere ressurser. 

 

Avhengig av skadeomfang og antall skadede gir MIP – redningsbil beskjed til AMK 

Helgeland, som deretter informerer akuttmottak Rana. 

 

For innmelding av pasient til sykehus, se prosedyren ” Innmelding av pasient til mottakende 

avdeling på sykehus ”. 

 

 

Kriminelle handlinger skal meldes til telefon 112 
Ved mistanke om kriminelle handlinger kontaktes MIP Brannstasjon på telefon 75 13 62 05 

 

Industrivernpersonell med personsøkere iverksetter etter gitte melding og ihht. stående 

ordre. 

Hver enkelt bedrift vil da iversette personellet i henhold til egne instrukser og 

alarmrutiner. 

Ved melding om gass, rykker MIP ut med både brannbil og ambulanse. 

Hvis melding om alarm kommer til Innsatsleder fra andre enn nødetatene, (for 

eksempel fra Energisentral el.) skal innsatsleder vurdere behov for spesifikk melding til 

nødvendige personsøkere eller radio etter behov. Han må også vurdere behov for 

varsling av nødetatene. 

 

Ved ekstra behov for personell, sender Innsatsleder spesifikk melding til nødvendige 

personsøkere eller radio etter behov. 

Ved en eventuell oppgradering av alarm, se 03.2 og 03.5 


