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Husk Egenberedskapsuka 2022! 
DSB sendte 14. juni en invitasjon til alle norske kommuner om å delta i Egenberedskapsuka 2022 – en 
årlig kampanje der innbyggerne oppfordres til å ta ansvar for sin egenberedskap. Kampanjen 
gjennomføres i uke 44, fra 31. oktober til 6. november.  
 
Bestill brosjyrer innen 16. september 
Et sentralt element i Egenberedskapsuka er brosjyren Du er en del av Norges beredskap. Disse er gratis 
for kommuner, statsforvaltere og Sivilforsvaret. Frist for å bestille brosjyrer er 16. september. Bestilt 
materiell skal være mottatt i løpet av uke 42.  
 
Bestill egenberedskapsbrosjyrer på kampanjesiden: Gå til bestilling  
 
Velkommen til webinar 28. september 
DSB inviterer til et webinar om Egenberedskapsuka i forkant av kampanjen. Hold av tid i kalenderen 
onsdag 28. september kl. 10:00 – 10:30. Her blir det faglig påfyll om egenberedskap og informasjon om 
årets kampanje.  
 
Webinaret sendes live onsdag 28. september kl. 10: Gå til webinar 
 
Egenberedskapsuka starter 31. oktober 
DSB gjennomfører en nasjonal informasjonskampanje om egenberedskap fra 31. oktober til 1. 
november. Kampanjen vil imidlertid få størst effekt om vi treffer innbyggerne med budskapet fra flere 
kanter samtidig. Derfor oppfordrer vi alle kommuner til å dele informasjon, bruke kampanjemateriellet 
og planlegge for lokale aktiviteter om egenberedskap i uke 44. Vi deler løpende informasjon om 
kampanjen på Facebook-gruppa «Egenberedskapsuka» - og oppfordrer nøkkelpersoner i kommunene til 
å bli med der. 
 
Inspirasjon og ideer til lokale aktiviteter finner du på DSB.no/egenberedskap.  

 
Vi håper vi får med så mange som mulig i arbeidet for god egenberedskap, for å øke befolkningens 
utholdenhet i kriser.  
 
Med hilsen 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Agnar Christensen Carl Thomas Aarum 
kommunikasjonsdirektør senior kommunikasjonsrådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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