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Lov av 23.juni 2000, nr. 56 – ”Lov om helsemessig- og sosial beredskap” og ”Forskift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid” (For 

2001 – 07 – 23 nr. 881) gir hjemmel og føringer for beredskapsarbeidet i de regionale- og lokale helseforetakene med underliggende enheter. For Helse 

Midt-Norge er kravene søkt møtt gjennom utarbeiding av to hefter:

• Regional helseberedskapsplan

• Intern kriseplan for Helse Midt-Norge RHF

Regional helseberedskapsplan gir føringer både for det regionale og de lokale foretakene. Planen 
er i større grad et rammeverk enn en operativ plan, og forutsettes operasjonalisert gjennom de 
lokale foretakenes planverk.

”Intern kriseplan for Helse Midt-Norge RHF” beskriver de interne beredskapsordninger som er 
etablert for å sikre at Helse Midt-Norge RHF på best mulig måte skal ivareta egen drift og støtte 
underliggende HF i krisesituasjoner. Dette planverket er kun distribuert innad i Helse Midt-Norge 
RHF.

Planverket er bygd på gjennomføringen av fem risiko- og sårbarhetsanalyser
(ROS)/beredskapsanalyser på følgende områder:

• Den medisinske nødmeldetjenesten – AMK
• Pandemi/epidemi og alvorlige sykehusinfeksjoner
• Informasjonsberedskap og psykososial omsorg
• Masseskade og kjemikalieuhell
• Svikt i forsyning av legemidler og annet helsemateriell

Den Regionale helseberedskapsplanen og de fem ROS/beredskapsanalysene kan hentes ned fra 
nettsidene www.helse-midt.no hvor det til enhver tid vil ligge en oppdatert versjon. Videre blir 
dokumentene lagt ut på Virksomhetsportalen som kan nås av alle ansatte.

Revisjon 01.02.14

Trond Michael Andersen

Administrerende direktør  

2 Virkeområde, formål, fastsetting og oppdatering av planen

2.1 Virkeområde og formål

Planverket skal bidra til at nødvendige og forsvarlige helsetjenester som helseforetaksgruppen 
Helse Midt-Norge skal sørge for, kan tilbys befolkningen også under krig og ved kriser og 
katastrofer i fredstid.

Hvis det lokale foretaket ikke kan håndtere en oppstått situasjon, skal planverket bidra til at 
ressurser fra omkringliggende helseforetak og andre aktuelle samarbeidsinstanser kan settes inn.

Beredskapsplanverket for helseforetaksgruppen Helse Midt-Norge bygger på følgende prinsipper:

Ansvarsprinsippet: Den som har et ansvar i en normalsituasjon, har også ansvaret i 
ekstraordinære situasjoner.

Likhetsprinsippet: Den organisasjonen man opererer med under kriser skal være mest mulig lik 
den organisasjonen man har til daglig

Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå.

Beredskapsplanen er bygd opp slik at kapitlene følger paragrafene i "Forskift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid".

2.2 Fastsetting og oppdatering av planen
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Administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF (HMN) skal fastsette den regionale 
beredskapsplanen og revisjoner av denne etter behov.

Det gjøres en årlig hovedrevisjon av planverket. Denne skal være fullført per 30.06.

Revisjoner som følge av nødvendige endringer legges inn fortløpende og merkes med nytt 
revisjonsnummer.

Det gjennomføres en årlig vurdering av behovet for evaluering og oppdatering av de risiko- og 
sårbarhetsanalyser som planverket bygger på. Eventuelle endringer skal dateres og 
dokumenteres.

3 Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
Dette planverket for Helse Midt-Norge RHF bygger på følgende ROS-analyser:

ROS- og beredskapsanalyser for Helse Midt-Norge (nov 05 – feb 06). 1 hovedrapport og 5 
delrapporter)

• Hovedrapport
• Masseskade og kjemikalieuhell

� Den medisinske nødmeldetjenesten - AMK

� Pandemi/epidemi og alvorlige sykehusinfeksjoner

� Informasjonsberedskap og psykososial omsorg

� Svikt i forsyning av legemidler og annet helsemateriell

"ROS Trøndelag" februar 2009 - Risiko- og sårbarhetsanalyser for Trøndelagsfylkene. Denne er 
under revisjon. Ferdigstilles ultimo -13.

Lenke til rapporten

Nasjonale ROS- og beredskapsanalyser innen helse. (Hdir 2005-06. 1 hovedrapport og 6 
delrapporter).

Hovedrapport
Delrapport masseskade

Delrapport kjemikalie

Delrapport biologisk

Delrapport atom

Delrapport helsemateriell

Delrapport legemiddel

4 Planforutsetninger

4.1 Operasjonalisering

Denne beredskapsplanen operasjonaliseres i stor grad gjennom helseforetakenes egne 
beredskapsplaner/katastrofeplaner og det er dermed en klar forutsetning at disse forefinnes i 
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oppdatert tilstand ved de enkelte helseforetak. Det er også en forutsetning at den enkelte 
helseinstitusjon i sine planer har utarbeidet en plan for frigjøring av kapasitet (utskrivning eller 
forflytning av pasienter) for å kunne ta hånd om katastrofepasientene som tilføres 
helseforetakene.

4.2 Oppdatering

Helse Midt-Norge RHF forutsetter at den enkelte kommune har oppdatert sine beredskapsplaner, 
idet en samordnet helseberedskap fordrer et nært samarbeid både mellom helseforetakene, og 
mellom helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Kommunen vil bl.a. måtte forvente å overta 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten i de tilfeller at det må frigjøres mye kapasitet ved 
sykehusene.

4.3 Ledelse

Både den politiske og administrative toppledelsen i kommunene, lensmenn og kommunelegene 
blir alle sentrale aktører ved uhell/katastrofer innenfor en kommune og skal dermed alarmeres ved 
større hendelser.

4.3.1 Politiets krav til ledelsen av en koordinert helsetjeneste:

• at det på skadested til enhver tid er en ledelse av helsetjenesten
• at det er optimal kommunikasjon og samarbeide mellom helseforetakene og skadestedet
• at det opprettholdes et korrekt situasjonsbilde av uhellet /katastrofen til enhver tid
• at katastrofeledelsen ved det sykehus som leder aksjonen ser framover, vurderer 

situasjonen fortløpende og gir korrekte beslutninger om hvilke tiltak som skal settes inn 
(strategisk ledelse av helseressursene)

• at katastrofeledelsen kan se hvilken administrativ støtte sykehusene må ha fra samfunnet 
for øvrig for å gjennomføre sin del av en vellykket aksjon – og om nødvendig anmode LRS 
om dette

Dette betyr at katastrofeledelsene ved sykehusene bør bestå av overordnet ledelse, administrativt 
ledelsespersonale og faglige ledere på de viktigste fagområder.

Det er i kap 12.2 vist til aktuelle lover og forskrifter. Disse gjentas ikke her.

Varsling, operativ ledelse og informasjonsberedskap

5.0 Beredskapsnivå

Følgende begreper for beredskapsnivå benyttes:

GRØNN beredskap: Betegner normalberedskap, og omfatter de ressurser og tiltak som 
er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning.

GUL beredskap: Betegner en beredskap som iverksettes når det er oppstått en uavklart 
situasjon eller det er stor fare for at en uønsket alvorlig hendelse kan inntreffe og det er 
fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til.

RØD beredskap: Betegner en beredskap som iverksettes ved en alvorlig uønsket 
hendelse, krise eller katastrofe.

Ledelse på ethvert nivå kan høyne beredskapsnivået i eget myndighetsområde. Den myndighet 
som har bestemt at et beredskapsnivå skal høynes, eller ledelse på høyere nivå, har myndighet til 
å redusere beredskapsnivået.
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5.1 Varslingslinjer

Det er operatørene ved lokal AMK som avgjør om og når en hendelse skal varsles videre til 
R-AMK. Hvis påtrykket blir større enn det sentralen kan håndtere, eller hendelsen er så stor eller 
kompleks at det vil være behov for kapasitetsmessig og ledelsesmessig støtte, vil det være 
naturlig å trekke inn R-AMK. For hendelser som forventes å skape stor etterspørsel etter 
informasjon, vil man vurdere å varsle både informasjonsansvarlige og evt. R-AMK.

NB! Ved utløst katastrofealarm ved et sykehus skal R-AMK varsles selv om alarmen er lokal. 
R-AMK skal deretter varsle alle andre AMK-sentraler i regionen og RHF.

5.1.1 Varsling av LV-sentral/leger i vakt:

For flere av HF-ene i regionen er LV-sentralen slått sammen med AMK-sentralen i hele eller deler 
av døgnet. Hvis melding mottas av LV-sentral, og det forventes behov for ressurser fra 
spesialisthelsetjenesten, skal AMK varsles, og omvendt varsler AMK-sentralen leger i vakt i de 
kommuner som er berørt/må bistå med ressurser.

5.1.2 Varsling av det lokale sykehus fra R-AMK:

Ved store hendelser vil lokal AMK varsle R-AMK, som igjen varsler andre AMK-
sentraler/akuttmottak i de områder det kan bli nødvendig å hente ressurser fra og sende pasienter 
til. Den enkelte AMK-sentral/akuttmottak varsler videre til medisinsk nøkkelpersonell. Det enkelte 
sykehus skal så vurdere hvorvidt det er behov for å utløse katastrofealarm eller på annen måte 
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iverksette spesielle tiltak i hht sin egen katastrofeplan. Hvis katastrofealarm/beredskap 
iverksettes, skal helseforetaksledelsen og lokal ledelse i de sykehus som forventes å motta 
pasienter eller som på annen måte berøres av hendelsen, ha varsel.

Kommunikasjonslinjer til AMK-sentral og varsling til egen ledelse/egen foretaksledelse skal være 
beskrevet i beredskapsplanen ved det enkelte sykehus. AMK skal ha dokumenterte 
varslingsrutiner og rutiner for informasjonsflyt og samarbeid både innenfor helsevesenet og i 
forhold til eksterne samarbeidspartnere.

5.1.3 Varsling av den administrative ledelsen i HF:

Ved utløst katastrofealarm eller iverksatt beredskap skal den lokale ledelsen (i den grad denne 
ikke er sammenfallende med HF-ledelsen) varsle HF-ledelsen.

5.1.4 Varsling av ledelsen i Helse Midt-Norge RHF:

Helse Midt-Norge RHF skal motta varsel fra L-AMK/ R-AMK etter følgende retningslinjer:

1. Hendelsen vurderes å ha nasjonal interesse
2. Det er utløst katastrofealarm ved ett eller flere sykehus
3. Det oppstår situasjoner som kan medføre alvorlig kritikk av beredskapen
4. Eget personell er alvorlig skadd eller omkommet i tjeneste
5. Hendelsen vil kunne utløse et stort informasjonsbehov og/eller forventes å skape stor 

interesse fra media.

5.1.5 Varsling av Helsedirektoratet (Hdir) og Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD):

Ledelsen i Helse Midt-Norge RHF har ansvar for å gi varsel videre til Hdir og HOD. Se kap. 12.5

5.1.6 Varsling av informasjonsavdelingene ved HF:

Kommunikasjonssjefen ved HF skal inngå som medlem i den lokale kriseledelsen. Man kan også 
se for seg situasjoner der en hendelse ikke er stor nok til å utløse en katastrofealarm på 
medisinsk grunnlag, men hendelsen har likevel potensiale til å utløse en ”informasjonskrise”. Det 
skal ved AMK-sentralene finnes rutiner for varsling av informasjonsansvarlig ved alle hendelser 
som kan tenkes å skape stort informasjonsbehov.

5.1 7 Varsling fra nasjonale helsemyndigheter til HF

Normal kommunikasjonskanal for formidling av meldinger til sykehusene er at alle meldinger 
sendes via eier, dvs. fra f.eks. Nasjonalt Folkehelseinstitutt/Hdir til Helse- og 
omsorgsdepartementet der eieravdelingen videreformidler meldingen til RHF. RHF har rutiner for 
viderevarsling til HF. I beredskapssituasjoner er det imidlertid H-dir som har vaktberedskap og 
som er det ”operative ledd” i myndighetenes helseberedskap. Varsling bør derfor skje til/fra Hdir 
når meldingen haster.

Nasjonale helsemyndigheter kan imidlertid ha behov for umiddelbar varsling av landets sykehus. 
Følgende rutiner skal benyttes i akutte situasjoner:

- Helsemyndighet varsler direkte til R-AMK-sentralene i landet, som har rutiner for 
videreformidling av melding til HF/den enkelte institusjon. Det skal fremgå av meldingen hvilket 
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sluttpunkt den skal ha, og det vil bli stilt krav om kvittering for mottak på eget skjema utarbeidet 
av Helse- og omsorgsdepartementet.

- Parallelt med at hastemelding formidles via AMK-sentralene, vil avsender i tillegg sende 
melding på ordinær måte, dvs. via eierkanalen. Dette for å sikre at også ansvarsbærer og 
økonomisk ansvarlig er informert og kan håndtere situasjoner som oppstår.

5.2 Ansvar og oppgavefordeling ved større ulykke eller regional krise

Aktør Ansvar Framgangsmåte

L- AMK  

(Lokal 

AMK-

sentral)

∙         L-AMK skal alltid ha 

aksjonsledelsen.

∙         varsling av ressurser 

innen eget område 

(utenom eget område i tråd 

med rutiner som er vel 

innarbeidet fra hendelser 

med mindre omfang, dvs. 

når nærmeste ressurs er 

stasjonert i annet AMK-

område)

∙         tverretatlig varsling i 

eget område

∙         prehospital 

aksjonsledelse og 

aksjonsovervåkning

∙         varsling av R-AMK om 

hendelsen

∙         varsling av lokal 

katastrofeledelse i henhold 

til lokalt helseforetaks 

katastrofeplan (etablering 

av stab) 

∙        samarbeid med lokalt 

helseforetaks 

katastrofeledelse

L-AMK mottar melding og skal:

∙         alarmere helseressurser i eget AMK-

område

∙         kople opp aksjonssamband over lokal(e) 

HE-radiobase(r )

∙         alarmere AMK-LA som normalt dekker 

hendelseskommunen

∙         alarmere brann og politi

∙         alarmere AMK-Sør-Trøndelag på akuttlinje 

73518028 eller 73518000 og informere om:

o       Hendelsessted med kartreferanse

o       Telefon til hendelsessted/innringer

o       Hva har skjedd - omfang

o       Samband/Kommunikasjon

o       Hvilke ressurser/etater som er 

varslet

o       Behov for flere ressurser

∙         sørge for aksjonsovervåkning og 

samhandling med AMK-Sør-Trøndelag

Etter endt aksjon:

∙         Koordinere nødvendig lokal evaluering i 

henhold til egen beredskapsplan

∙         Sørger for at ledelse ved R-AMK inkluderes 

i evaluering

∙         innhente nødvendige rapporter

∙         utarbeider rapport om erfaringer som 

videreformidles til involverte aktører

Aktør Ansvar Framgangsmåte

R-AMK ∙         R-AMK skal ha en 

støttende rolle i forhold til

∙         bekrefte mottatt informasjon om 

hendelsen
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(=Regional 

AMK-sentral 

= AMK-Sør-

Trøndelag)

L-AMK og skal skaffe til 

veie ressurser utenom 

L-AMK sitt eget distrikt. 

Dette gjøres i samråd med 

L-AMK.

∙         Være 

hovedkontaktpunkt for 

HRS, og koordinere 

ressursbehov med HRS

∙         varsling av andre 

foretak i regionen samt 

Helse Midt-Norge RHF

∙         i samråd med L-AMK vurdere behovet 

for regionale og nasjonale ressurser 

∙         alarmere egne helikopterressurser og 

eventuelt rekvirere flere helikopter via andre 

AMK-LA

∙         kople opp aksjonssamband over lokal 

HE-kanal i konferanse med LA-nettet

∙         varsle aktuelle helseressurser i andre 

AMK-områder

∙         varsle HRS

∙         gi tilbakemelding til L-AMK om hvilke 

ressurser som er varslet og om forventet 

ankomsttid ved skadestedet

∙         etablere medisinsk stab som skal ha 

ansvar for fordeling av skadde til ulike 

sykehus i regionen og evnt. til andre 

regionsykehus

∙         alarmere eget sykehus i henhold til 

omfanget av hendelsen

∙         skaffe oversikt over kapasitet ved de 

ulike sykehus i regionen

∙         varsle andre aktuelle R-AMK-sentraler 

ved behov for ressurser fra andre regioner 

eller sykehuskapasitet i andre regioner

∙         orientere medisinsk stab og 

Katastrofeledelse ved St Olavs Hospital om 

kapasitet ved ulike sykehus

∙         samarbeide med St Olavs Hospital sin 

katastrofeledelse

∙         evnt. varsling av Regionalt Helseforetaks 

kriseledelse og samarbeid med denne

Etter endt aksjon:

∙         koordinere regional evaluering ved å 

innkalle til evalueringsmøte med ledelse ved 

involverte AMK-sentraler, HRS og LRS

∙         sørge for at erfaringer blir videreformidlet 

regionalt og nasjonalt

Ansvarsfordeling forts.

Aktør Ansvar

AMK-LA 

(Luftambulanse, 

Trondheim, 

Ålesund)

∙         varsling av luftambulanse som normalt dekker det aktuelle område

∙         gjennomføring av flight – following av egen luftambulanseressurs

∙         å kople opp LA-nettet i konferanse med lokal HE-kanal
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Lokalt 

helseforetaks 

katastrofeledelse

∙         koordinering av det lokale helseforetakets innsats

∙         samarbeide med politiet om å gi informasjon om de pasienter 

sykehuset har mottatt

∙         samarbeide med Katastrofeledelsen ved St. Olavs hospital (når 

denne er etablert)

Katastrofeledelsen 

ved St. Olavs 

Hospital

∙         Hovedansvar for strategisk ledelse av store hendelser; dvs tenke på 

ressursbehov framover i tid, behov for omdisponering av ressurser, 

sekundærtransport etc.

∙         overordnet koordinering av innsats fra involverte sykehus/foretak i 

regionen

∙         etablere medisinsk stab som skal ha ansvar for fordeling av skadde 

til ulike sykehus i regionen og evnt. til andre regionsykehus

5.3 Kommunikasjonslinjer mellom lokal AMK, R-AMK og deres 
tilhørende K-ledelser ved regional katastrofe

Kommunikasjon mellom skadestedet og katastrofeledelsen ved sykehuset

Den faglige kommunikasjonen skal gå primært via AMK.

Kommunikasjon L-AMK – R-AMK

Nær og god kommunikasjon mellom L-AMK og R-AMK er en forutsetning for en god 
krisehåndtering ved regionale hendelser. De normale kommunikasjonsveiene forutsettes benyttet.

Kommunikasjon mellom AMK-sentral og egen K-ledelse

Hvis AMK-sentralen skal kunne handle i tråd med beslutninger fra K-ledelsen, er fysisk nærhet 
mellom AMK-sentral og K-ledelsens lokaler viktig. Der AMK og stabsrom/lokale for K-ledelsen 
ikke er samlokalisert må det etableres en fast internlinje eller en annen hensiktsmessig 
kommunikasjonsmiddel mellom disse. Det bør vurderes å etablere mulighet for elektronisk 
overføring av informasjon mellom AMK-akuttmottak-katastrofeledelse.

Kommunikasjon mellom K-ledelsene i L-AMK og R-AMK
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Hovedprinsipp: Så mye som mulig av kommunikasjonen mellom K-ledelsene skal gå via AMK-
sentralene. Dette fordi AMK-sentralene ikke må gå glipp av viktig informasjon. Bare unntaksvis 
ser man for seg en direkte kommunikasjonslinje mellom K-ledelsene. Slik 
direktekommunikasjon avtales ved behov.

Kommunikasjon mellom AMK-sentral og HRS/LRS

Hvis HRS har etablert redningsledelse, vil redningsledelsen (vanligvis ved Fylkeslegen i Rogaland 
eller Nordland for hhv HRS Sør og HRS Nord) etablere kontakt med R-AMK. Videre informasjon 
tilbake til lokal AMK forutsettes ivaretatt av R-AMK (dvs. HRS forholder seg i hovedsak til R-AMK).

Det vises ellers til Plan for politiet/LRS hvor LRS kommuniserer med sykehusenes AMK sentraler 
ved bruk av faste telefonlinjer. Det vises også til beredskapsplanene ved de enkelte sykehus.

De skal legges til rette for kommunikasjon mellom alle de ovennevnte ledd. Telefonlinjer og 
telefaks bør ha faste nummer, bruk av video-konferanser bør vurderes.

5.4 Kriseledelse i HF

I det enkelte HF vil det etableres kriseledelse på flere nivåer.

 Operativ kriseledelse skjer ute på skadested (Fagleder Helse og Operativ leder Helse), i AMK-
sentralen og i mottaksapparatet (akuttmottak, operasjonsavdelinger, sengeposter etc.).

Taktisk kriseledelse utøves av sykehusets kriseledelse med nær tilknytning/kontakt med AMK-
sentralen og Akuttmottaket. Ledelsen på dette nivået må prioritere innsats ut fra tilgjengelige 
ressurser. Innsatsen planlegges og koordineres slik at den samlede krisehåndteringen blir best 
mulig. Taktisk ledelse krever at man også vurderer situasjonen fram i tid.

Strategisk ledelse er det ”høyeste” ledelsesnivået. Ledelsen på dette nivået vil i en krisesituasjon 
se på de langtrekkende virkningene av krisen og legge en strategi for å minimalisere skaden. En 
krisestab bestående av virksomhetens toppledelse kan være et eksempel på en strategisk 
ledelsesfunksjon. Det planlegges med en strategisk ledelse på St. Olavs hospital ved store 
regionale kriser. Denne ledelsen bør ha representasjon også fra RHF og evt. fra administrativt 
nivå i øvrige HF i regionen, særlig ved langvarige kriser (f.eks. forsyningskrise).

5.6 Kriseledelse ved Helse Midt-Norge RHF

Kriseledelsen i HMN er beskrevet i en egen prosedyre i RHF sin interne kriseplan (kap. 2). Sentral 
informasjon fra prosedyren er gjengitt her.

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe skal administrerende direktør, eller i hans fravær, en av 
de andre direktørene beslutte at en kriseledelse etableres i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler 
eller annen passende lokalisasjon.

Kriseledelsen er lik det regionale foretakets daglige ledelse. Følgende oppgaver vil bli ivaretatt av 
kriseledelsen:
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Innhente opplysninger om den aktuelle situasjonen fra tilgjengelige kilder, primært R-AMK og 
beredskapsledelsen ved St. Olavs hospital.

På eventuell oppfordring fra R-AMK bistå med beslutningsstøtte og strategisk ledelse. Dette vil 
særlig være aktuelt i situasjoner med langvarige kriser der ressursknapphet eller sviktsituasjoner 
krever at det regionale helseforetaket går inn og gjør grep for å bedre regionens situasjon.

Utarbeide og sende informasjon til HOD og Hdir og andre offentlige myndigheter etter definerte 
rutiner. Dette må koordineres med informasjonsarbeidet i egne helseforetak.

Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsapparatet til egne ansatte i Helse Midt-Norge, 
innbyggerne og media.

Dokumentere mottatt eller sendt informasjon og tilhørende beslutninger gjennom loggføring.

Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Ved situasjoner som pågår over tid må det etableres en hensiktsmessig vaktturnus og flere 
personer må få opplæring slik at de besitter nødvendig tvillingkompetanse.

5.6 Utrykning med helseteam

Se ”Rutiner og prosedyrer for etablering og utsending av helseteam til innsats ved kriser i 
utlandet” utgitt av HOD (Versjon 1.0 fastsatt 4. juli 2008

5.6.1 Rekvirering av helseteam

Helsemyndighetene kan beslutte at RHF gjennom underordnet HF skal organisere og sende 
helseteam til inn- eller utland. Ved store innenlandske hendinger kan aktuelt HF be om støtte fra 
slike team.

5.6.2 Ansvar for helseteam

I Helse Midt-Norge vil RHF delegere oppgaven med å organisere utrykningsteam ut av regionen 
til St. Olavs hospital. Det forutsettes samarbeid med de øvrige aktuelle HF i regionen. Teamets 
mandat beskrives nærmere i planverk ved St. Olavs Hospital HF.

St. Olavs Hospital HF skal benytte det utstyr og det personell fra regionen som anses mest egnet i 
den aktuelle situasjonen. Erfaring fra flodbølgekatastrofen var at teamet bør ha en så bred faglig 
sammensetning at det har kunnskap og kapasitet til å dekke de mest presserende behov i første 
fase. Det er en stor fordel å ha kontroll over hele evakueringskjeden fra A til Å. Det vil derfor være 
aktuelt å involvere personell fra andre instanser inn i teamet, i første rekke Forsvaret (etterretning, 
ledelse, transport/logistikk/operativ koordinering, forsyning, samband, m.v.) og ulike elementer fra 
Norsk Luftambulanse (redning og internasjonal ambulanseflytjeneste).

5.7 Kommunikasjon

En god informasjonshåndtering vil være et svært viktig element for å gi den enkelte virksomhet 
rom til å utføre sine primæroppgaver i en krisesituasjon. Informasjonsarbeidet har to 
hovedhensikter avhengig av situasjonen:
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Ved hendelser som skaper angst i befolkningen (smitte, terror, gassutslipp, mangel på legemidler 
eller annet medisinsk utstyr etc.) er hovedoppgaven å lede henvendelser til riktige kilder, gi 
nøktern og riktig informasjon innenfor eget ansvarsområde, og bidra til å unngå krisemaksimering 
og unødig angst.

Ved medisinske/kirurgiske katastrofer der sykehusene faktisk mottar pasienter er hovedoppgaven 
å informere egen organisasjon, pårørende og presse/media om tilstanden til de forulykkede (i 
samråd med Politiet) og hvordan situasjonen håndteres på de ulike nivåer i organisasjonen.

Informasjon vedrørende redningsarbeidet og etterforskning av ulykkesårsaker er politiets ansvar. 
Det er videre politiets ansvar å formidle dødsbudskap og eventuelt frigi navn på omkomne.

5.7.1 Behov for ekstra kommunikasjonsmedarbeidere

Behov for å kalle inn ekstra personell til å ivareta informasjonsarbeidet antas å opptre oftere enn 
det inntreffer store hendelser som utløser den medisinske beredskapen. En hendelse som ikke er 
en medisinsk katastrofe kan likevel skape stort press på informasjonsapparatet. Videre vil dårlig 
håndtert informasjon/feilinformasjon kunne føre til en ”informasjonskrise”.

Bemanningen på informasjonsavdelingene i HF vil raskt bli for lav i en krisesituasjon. Det er derfor 
åpnet for at informasjonsavdelingene ved krise/katastrofe kan anmode om ressurser fra øvrige HF 
og fra Helse Midt-Norge RHF.

5.7.2 Ansvarsfordeling

Helse Midt-Norge RHF vil både i normal driftssituasjon og i krise/katastrofe ha ansvar for å 
formidle og koordinere informasjon fra HF opp til Hdir og Eieravdelingen i HOD, og fra eier til 
underliggende HF. Helse Midt-Norge RHF kan ikke se for seg situasjoner der de selv går inn og 
styrer informasjonen i en krise/katastrofe på HF-nivå, med mindre krisen er et regionalt 
anliggende. Den som ”eier” krisen vil ha det primære informasjonsansvaret. RHF besitter 
kompetanse som vil være viktig for andre HF i en krisesituasjon, og det åpnes for at HF kan be 
om å få tilført faglig bistand og ressurser fra Helse Midt-Norge RHF.

RHF sin rolle under en krise/katastrofe:

 I den akutte fasen:

∙         Gi informasjon eksternt om sin egen rolle i hendelsen.

∙         Sørge for informasjonsformidling internt i egen organisasjon.

∙         Være koordinator for informasjon mellom de ulike nivåene i organisasjonen.

∙         Observere og evaluere den informasjon som går ut fra HF. Dette betyr ikke at informasjon 
skal godkjennes av RHF før utsendelse, men at RHF har ansvar for at det trekkes mest mulig 
læring ut av hendelsen.

∙         Bistå med faktiske ressurser som støtte til den informasjonsavdeling/-ansvarlig som ”eier” 
krisen.

I normaliseringsfasen:
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Påse at det utarbeides rapporter fra hendelsen.

Kvalitetssikre at informasjonsflyten har vært tilstrekkelig mellom de ulike nivåene (Hdir/HOD-RHF-
HF-den enkelte virksomhet).

Etter at krisen er over: ta initiativ til at de informasjonsansvarlige fra HF samles til et evaluerings- 
og erfaringsoverføringsmøte.

Helseforetakene

Det skal etableres en informasjonsberedskap ved alle HF som ivaretar følgende:

1.     Rutiner for forsterkning av informasjonstjenesten med hensyn til personell og ressurser for 
øvrig. Pandemisituasjoner forventes å skape et spesielt behov for en forsterket tjeneste.

2.     Definert forhold til HF-ledelsen/katastrofeledelsen der informasjonstjenesten inngår i denne 
under en krise/katastrofe.

3.     Etablerte kommunikasjonslinjer til ansvarlig ledelse av medisinsk behandling slik at spesifikk 
informasjon kan målbæres av rette vedkommende.

4.     Rutiner for mottak av informasjonsbistand fra RHF og andre HF ved en krisesituasjon.

Ved mottak om melding om informasjon som forutsettes spredt innad i HF og til andre, er det 
viktig å la medisinsk kompetanse sjekke kildene. En av de største truslene mot god 
krisehåndtering er spredning av unøyaktig og uriktig informasjon.

Informasjonstjenesten har et klart grensesnitt mot de som yter psykososiale omsorgstjenester. 
Det er viktig å planlegge disse tjenestene helhetlig slik at pårørende og skadde i størst mulig grad 
skjermes for pressen og får tilgang på oppdatert, korrekt informasjon.

5.7.3 Presse/media

Riktig bruk av presse og media kan være et effektivt virkemiddel til å begrense skadevirkningene 
av en krise/katastrofe. Det forutsettes derfor at det lokalt etableres rutiner for bruk av nasjonale og 
regionale nyhetskanaler som formidler av viktige meldinger og informasjon.

Både RHF og HF skal ha etablert gode rutiner for møter med presse/media. Når HF og RHF 
sender ut pressemeldinger skal det sendes kopi til informasjonsansvarlige i begge nivåer.

Ved HF skal det i tillegg finnes rutiner for hvordan medias ønsker om intervjuer med inneliggende 
pasienter og eget fagpersonell skal håndteres.

5.7.4 Intern informasjon

 Informasjon til egen organisasjon/egne ansatte er en viktig oppgave i en krisesituasjon. Det skal 
derfor settes av informasjonsressurser som kan ivareta den interne informasjonen. Lokale planer 
for informasjonsberedskap skal inneholde plan for intern informasjon.
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5.8 Administrasjon og økonomiske forhold

Denne plan omhandler håndtering av større katastrofer og andre uønskede hendelser i 
samfunnet som det enkelte helseforetak ikke kan håndtere alene. De enkelte sykehus 
administrerer egen drift etter de pålegg som gies fra LRS og egen katastrofeledelse. Økonomiske 
forhold tas det ikke hensyn til i løsning av de pålagte gjøremål. Dette spørsmål tas opp senere 
med overordnete myndigheter.

Etter samvirkeprinsippet bærer foretakene selv egne utgifter som påløper i forbindelse med 
innsats og håndtering av ulykker og kriser.  Ved hjelp til andre RHF på anmodning, skal det RHF 
som mottar hjelp yte kompensasjon for utgifter som pådras det RHF som bidrar med hjelp, med 
mindre annet er avtalt. 

Regelmessige øvelser er en del av driften i foretakene og nødvendige utgifter til øvelser skal 
budsjetteres i hvert foretak. Det anbefales en øvingsramme på 3,0 promille av brutto ramme for 
de involverte avdelingene.

5.9 Psykososiale støttetjenester

5.9.1 Hva er psykososiale støttetjenester?

Psykososiale støttetjenester er et samlebegrep for de tiltak som settes inn i akuttfasen for å gi 
husrom, mat, varme, informasjon og psykisk støtte til fysisk uskadde, pårørende og etterlatte etter 
en krise/katastrofe.

Det er hensiktsmessig å dele de psykososiale støttetjenestene inn i 3 deler:

1. Psykososiale støttetjenester for pårørende, etterlatte og senter for overlevende som politiet 
eller kommunehelsetjenesten etablerer ved en stor krise/katastrofe.

2. Psykososiale støttetjenester som etableres på det enkelte sykehus for å ivareta pasienter 
som mottas fra ulykken, og deres pårørende.

3. Psykososiale støttetjenester som etableres på det enkelte sykehus for å ivareta egne 
ansatte (debriefing etter innsats, oppfølging ved interne ulykker, oppfølging av personer som 
har vært utsatt for stort press, samt tiltak ved skader og dødsfall blant egne ansatte).

5.9.2 Varsling ved behov for psykososiale støttetjenester

 Ved behov for helsepersonell til å yte psykososiale støttetjenester, vil politiet normalt kontakte 
kriseteamet i den kommunen hvor hendelsen har oppstått. Hvis de kommunale ressursene ikke er 
tilstrekkelig, kan ytterligere ressurser rekvireres via AMK. Hver enkelt AMK-sentral skal ha et 
system for å fremskaffe ressurser til psykososiale støttetjenester og ha oversikt over 
katastrofepsykiatrisk/ -psykologisk kompetanse. Personell fra Distriktspsykiatriske senter, BUP, 
prestetjenesten/pastoral-klinikere  og sosionomtjenesten er aktuelle ressurser. I den grad det 
forventes et større antall pasienter til spesialisthelsetjenesten, vil man måtte vurdere behov for 
relevant personell fra psykiatriske avdelinger/poliklinikker til å yte psykososial støtte til egne 
pasienter og deres pårørende.

5.9.3 Ansvarsfordeling
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Etablering av psykososiale støttetjenester på pårørendesenter og senter for overlevende

Politiets ansvar

Hvert politidistrikt har sin redningsplan, som også omfatter arbeid for pårørende og overlevende.

Politiets beredskapssystem (PBS I) beskriver hvordan håndtering av pårørende og evakuerte mv 
er sydd sammen mht ansvar, myndighet og organisering. PBS I er distribuert til relevante 
samarbeidsparter.

Ofte har Politiet etablert et lokalt samarbeid med Sivilforsvaret som bistår med slik etablering. 
Politiet vil ha behov for helsepersonell for å yte psykososiale støttetjenester, og vil primært hente 
ressurser fra kommunen.

Kommunenes ansvar

Den enkelte kommune plikter å etablere omsorgstiltak for fysisk uskadde overlevende og 
pårørende, etterlatte ved kriser/katastrofer innen kommunen. Ved behov for helsepersonell ut 
over det som finnes lokalt i kommunen og i nabokommuner, kan flere ressurser allokeres via 
AMK-sentralen.

AMK-sentralene

Fremskaffer ved behov personellressurser fra spesialisthelsetjenesten dersom 
kommunehelsetjenesten rekvirerer dette. Katastrofeledelsen tilknyttet AMK-sentralen vil ved 
større hendelser styrkes med personell som har kompetanse innenfor 
katastrofepsykiatri/psykologi, og Katastrofeledelsen vil bistå til å finne et riktig nivå på de tjenester 
som tilbys.

Regional AMK-sentral (R-AMK)

Bistand til ressursallokering. Katastrofeledelsen skal bistå egen AMK-sentral med strategisk 
ledelse ved store hendelser, herunder også planlegging av tiltak innenfor psykososiale 
støttetjenester. Ved stort behov for psykososiale støttetjenester, skal Katastrofeledelsen styrkes 
med voksen- og/eller barne- og ungdomspsykiatrisk kompetanse.

5.9.3.2 Etablering av psykososiale støttetjenester for pårørende og 

hospitaliserte overlevende

Det enkelte sykehus

Det enkelte sykehus (primært sykehus med akuttfunksjon) har selv ansvar for å etablere rutiner 
for ivaretakelse av pårørende til inneliggende pasienter, i tillegg til å sørge for pasientene fra 
ulykken. Både personell fra psykiatriske avdelinger, prestetjenesten/pastoral-klinikere  og 
sosionomavdelingen er aktuelle ressurser. Aktuelt personell bør være utpekt på forhånd, og 
detaljene bør beskrives i sykehusets beredskapsplan. Ved en større katastrofe med stor 
pasienttilstrømning, bør det etableres et eget tilholdssted for pårørende og etterlatte der de kan 
skjermes for pågang fra presse/media.

NB! Sykehuset har kun ansvar for pårørende til egne pasienter. Andre pårørende skal henvises 
til kommunens/politiets senter for pårørende. Det er politiet som skal koordinere all informasjon 
om tilskadekomne og døde, og som enten sørger for gjenforening eller overbringer dødsbudskap 
(etablert samarbeid med prestetjenesten).
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5.9.3.3 Etablering av psykososiale støttetjenester for ivaretakelse av eget 

personell

Det enkelte sykehus skal ha rutiner både for debriefing av innsatspersonell og oppfølging av eget 
personell etter interne ulykker eller tragedier blant de ansatte.

5.9.4 Koordineringsbehov

Opprettelse av flere ulike ”senter” eller samlingssteder for pårørende er en stor utfordring for god 
informasjonsflyt og god oppfølging av den enkelte. Det er svært viktig med god kommunikasjon 
mellom politiet, kommunenes kriseteam, spesialisthelsetjenesten sine ressurser og evt. den 
virksomhet som er rammet. NB! Det er politiets oppgave å koordinere det psykososiale arbeidet 
rettet mot pårørende og ikke-hospitaliserte overlevende.

I planfasen skal HF samordne sine planverk med kommunehelsetjenesten via 
fylkesmannsembetet og øvrige samarbeidende etater (politi, sivilforsvar, Den norske kirke). En 
presisering av ansvarsfordeling og oppgavebeskrivelser for de ulike aktørene bør inngå under 
”Psykososiale tjenester”. Fylkesmannen har en koordinerende rolle i beredskapsplanleggingen, 
og vil således være en viktig samordningsressurs (jfr Instruks for Fylkesmenn, 1988).

5.10 Normalisering og etterarbeid

Melding om avblåsning av beredskapssituasjon skal følge samme vei som varsling, og skal 
loggføres på lik linje med andre beredskapsmeldinger.

Etter endt aksjon har R-AMK ved St. Olavs Hospital ansvar for følgende:

koordinere regional evaluering

innkalle til evalueringsmøte med ledelse ved involverte AMK-sentraler, HRS og LRS

sørge for at erfaringer blir videreformidlet regionalt og nasjonalt ved at det utarbeides en 
erfaringsrapport som sendes alle involverte, og i eierlinja

Alle involverte plikter å vurdere en revisjon av eget beredskapsplanverk på bakgrunn av erfaringer 
fra faktiske hendelser eller øvelser.

6 Krav til samordning av beredskapsplaner
Helse Midt-Norges regionale beredskapsplan søkes samordnet gjennom kontakt med:

• Fylkesmannens beredskapsavdeling i regionens fylker
• Sivilforsvaret
• Politiet
• Forsvaret – FOHK
• Hovedredningssentralen
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• Brannvesenet
• Andre RHF
• Den private spesialisthelsetjenesten
• Andre

HMN forutsetter at helseforetakene i regionen samordner sine katastrofeplaner med denne 
regionale plan. Egne helseforetak i regionen ivaretar kontakten mot kommunene.

6.1 Militært/sivilt samarbeide

Ved en nasjonal krise/krig vil forsvaret ha et stort behov for behandlingskapasitet ved de sivile 
sykehus rundt om i landet.

I den landsdel det er forventet krise/krig vil en på et tidlig stadium frigjøre behandlingskapasitet 
ved at pasienter overføres til andre sykehus/landsdeler samt at pasienter som kan utskrives blir 
utskrevet.

Prinsippet er at lette og kritiske pasienter blir behandlet lokalt, og at alvorlige skader etter 
stabilisering blir overført annen landsdel. I henhold til forsvarssjefens logistikkdirektiv skal inntil 
250 pasienter pr. dag kunne overføres til Helse Midt-Norge.

Ved en mobilisering vil forsvaret etablere hospital-liasonlag ved de sivile sykehus som skal ivareta 
det administrative ansvar rundt inneliggende soldater.

Det vises for øvrig til "Samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Fellesoperativt 
hovedkvarter. Se kap. 15.1. Denne er utgangspunktet for lokale avtaler mellom forsvaret og 
helseforetakene.

6.2 Samarbeide med Sivilforsvaret

Sivilforsvarets ressurser i Sør- og Nord-Trøndelag samt Møre og Romsdal er beskrevet i
kapittel 13.2.

Hvert enkelt HF oppfordres til å opprette kontakt med aktuelle sivilforsvarskretser for å avtale 
videre samarbeid og muligheter for felles ressursutnyttelse.

7 Krav om kompetanse, opplæring og øvelser

7.1 Sikring av nødvendig kompetanse

Opplæring og deretter regelmessige øvelser er en nødvendig forutsetning for forbedring og 
revisjon av beredskapsplanverket. Regelmessige øvelser er også en nødvendig forutsetning for 
oppbygging og vedlikehold av kompetanse og for forsvarlig samvirke mellom nødetatene, mellom 
de ulike HF i Helse Midt-Norge og mellom Helse Midt-Norge RHF og andre RHF.

7.2 Opplæring

Adm. dir. har overordnet ansvar for at opplæring i beredskapsarbeid inngår som en del av 
opplæringen for nyansatte, og for at helseforetaket har en plan som ivaretar opplæring i 
beredskapsarbeid. Den som innehar personalansvar har ansvar for at opplæring blir gitt til den 
enkelte ansatte; dvs at opplæringsansvaret primært ligger i linja. Det oppfordres til størst mulig 
grad av likhet i planverk og opplæring.

7.3 Øvelser

Hvert HF i foretaksgruppen skal ha et beredskaps-/øvingsutvalg som skal planlegge og 
gjennomføre øvelser, samt utarbeide en årlig opplæringsplan med tilhørende budsjettramme. Den 
enkelte leder skal planlegge opplæring for sitt personell innenfor de rammer som planen angir.

Regionale katastrofer/kriser er hendelser man normalt ikke får trening i, og opplæring og øving er 
derfor klare forutsetninger for å kunne håndtere hendelsen. Det finnes ulike øvingsformer, fra 
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enkle varslingsøvelser, via såkalte "table-top" /simulering /spilløvelser, til store øvelser med 
markører og faktisk innsats av helseressurser. Det er viktig at også informasjonstjenesten øves.

Det legges opp til at alle ledd i helseforetaksgruppen i egen regi eller i samarbeid med andre skal:

Minimum gjennomføre en mindre og større øvelse i året. Skal rapporteres i "årlig melding".

Gjennomføre en øvelse som involverer flere enheter i helseforetaksgruppen og/eller nabo 
HF/RHF samt fylkesmannen minst hvert 3. år. Dette koordineres med RHF.

7.4 Øvingsutvalg

En person fra helseforetakets beredskaps-/øvingsutvalg bør sitte i lokal redningssentral (LRS) sitt 
øvingsutvalg.

Med mindre nødvendig og regelmessig kontakt med kommunene ivaretas på annen måte, skal 
helseforetakenes øvingsutvalg minst én gang årlig ta initiativ til et beredskapsmøte med 
fylkesmannen for å bedre samordningen mellom spesialisthelsetjenestens beredskapsplaner og 
de kommunale beredskapsplaner.

8 Forsyningssikkerhet

8.1 Medikamenter og infusjonsvæsker

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har ansvaret for beredskap av legemidler og 
antidotberedskap i Helse Midt-Norge. Det er i samarbeid med helseforetakene utarbeidet lister 
over lagerhold av spesielle legemidler og antidoter ved sykehusapotekene/Helseforetakene.

Sykehusapotekene har også ansvar for beredskap av infusjonsvæsker.  Gjennom inngåelse av 
innkjøpsavtaler på infusjonsvæsker, er det stilt krav om at leverandørene av infusjonsvæsker skal 
ha 5 måneders lager i Norge. I tillegg skal sykehusene ha 1 måneders lager av de viktigste 
infusjonsvæskene.

Kap. 14  ’Hendelser som gir spesielle utfordringer’

8.2 Forsyningssikkerhet for øvrig.

Det enkelte HF er selv ansvarlig for å innarbeide krav om tilstrekkelig forsyningssikkerhet i avtaler 
som forhandles fram på HF-nivå. Tilsvarende er RHF ansvarlig for forsyningssikkerhet i avtaler 
som utarbeides regionalt. Basert på ROS-analyser av egen virksomhet, må kritisk materiell 
identifiseres. Forsyningssikkerheten må i all vesentlighet ivaretas gjennom de rammeavtaler som 
inngås med leverandørene. Det er viktig å se på hvilket materiell det er få/en leverandør av og 
hvilket materiell som føres av mange ulike leverandører.

Følgende momenter bør som et minimum vurderes for hvert vareslag:

Er produktet kritisk i forholdet til sykehusets evne til å yte sine lovpålagte tjenester?

Vil det forbrukes store mengder av produktet i en akutt krisesituasjon?

Hvis JA på disse spørsmålene må det etableres en beredskap som sikrer tilførsel av det aktuelle 
produktet.
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Det rettes særlig fokus mot:

Lager av medisinske forbruksvarer

Lager av legemidler og infusjonsvesker

Infrastruktur

Se kap. 14 ’Hendelser som gir spesielle utfordringer’

9 Registrering av personell

I henhold til forskriften skal virksomheten ha oversikt over personell som kan beordres etter helse- 
og sosialberedskapsloven inkludert mobiliseringspliktig personell. Dette forutsettes ivaretatt av 
hvert enkelt helseforetak.

10 Kvalitetssikring av beredskapsforberedelser, 
beredskapsarbeidet og tilsyn.

10.1 Kvalitetssikring av beredskapsforberedelser
• Planen er utarbeidet i tråd med krav fremmet i lov og forskrift.
• Planen administreres av Helse Midt-Norge RHF. Den er integrert i kvalitetssystemet.
• Planverk for det enkelte HF forutsettes integrert i virksomhetens kvalitetssystem.
• Planen skal sees i sammenheng med sentrale myndigheters ansvarsområder og planverk.
•  Planen beskriver bare i mindre grad definerte operative situasjoner. Eksempel på slike 

situasjoner som må håndteres i de lokale helseforetakene/institusjonene er listet opp i kap 
14

10.2 Kvalitetssikring av beredskapsarbeidet og tilsyn

10.2.1 Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er et redskap for fortløpende å kunne følge en aktivitet innenfor et gitt 
område. Ofte måles feil som oppstår eller avvik i forhold til en gitt standard. Som indikatorer for et 
beredskapsplanverk vil det være mer nyttig å se på måloppnåelse og framgang. Registrering av 
ønskede aktiviteter vil vise at det er ”liv” i systemet.

10.2.2 Revisjon av planverk (både på HF- og RHF-nivå)

Planverket skal gis et nytt revisjonsnummer hver gang det gjøres endring. Hovedrevisjon skal 
gjennomføres med en fast frekvens.

10.2.3 Evaluering av hendelser
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Hendelser som oppstår der deler av planverket aktiviseres må evalueres i etterkant for å fastslå 
om planverket fungerte etter hensikten, og om det er nødvendig med korreksjoner.

Eventuelle korreksjoner gjennomføres som etter et ordinært avvik.

Evalueringsrapport og eventuelle dokumenterte korreksjoner legges fram for ledelsen i foretaket 
og sendes regionalt foretak for at erfaringen kan komme alle til gode.

10.2.4 Eksternrevisjon

Eksterne tilsynsmyndigheter, med nødvendig autorisasjon, skal gis all den hjelp og støtte som 
trengs for gjennomføring av tilsyn/revisjoner. Tilsynsarbeidet skal i størst mulig grad utføres i 
samarbeid med tilsynsmyndighetene.

10.2.5 Internrevisjon

En organisatorisk del av et foretak (klinikk, avdeling eller seksjon) eller en del av 
beredskapsplanverket (katastrofe, brann, forsyning osv.) plukkes ut for en grundigere 
gjennomgang. En internrevisjon gjennomføres etter vanlige retningslinjer.

Revisjonen kan også gjennomføres som en spørreundersøkelse blant de ansatte eller grupper av 
ansatte som for eksempel ledere eller personell ansatt siste år.

Rapport fra internrevisjoner legges fram for ledelsen i foretaket og sendes regionalt foretak.

10.2.6 Resultatovervåkning

Følgende kvalitetsindikatorer er lagt til grunn for evaluering av planverket:

• Beredskapsutvalg
Sammensetning/representasjon i utvalget
Antall møter i beredskapsutvalget pr. år
Antall møter med eksterne samarbeidspartnere

• Beredskapsplanverk
Antall reviderte beredskapsdokumenter pr. totalt antall pr. år

• Øvelser
Antall gjennomførte øvelser, type, område, ant. involverte, evaluering

Data samles ved utgangen av året og rapporteres til ledelsen ved de lokale helseforetak. 
Foretaket rapporterer videre til regionalt foretak i sin årlige melding.

11 BEGREPSAVKLARING, FORANKRING AV 
BEREDSKAPSTILTAK OG LOVHENVISNINGER

11.1 BEGREPSAVKLARING

Begrep Forklaring
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Begrep Forklaring

ABC/NBC/NRBC-
midler

Samlebetegnelse på atom-, biologisk- eller kjemiske midler. 
Kalles også ABC-agens. I stedet for A (Atom) brukes nå ofte N 
(Nuclær). R for (Radiation) er også innført som begrep i denne 
sammenhengen..

AMK-sentral Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral. Forkortes ofte til bare 
AMK. Helsetjenestens akuttmedisinske fagsentral plassert i 
sykehus med akuttmottak, for mottak og håndtering av 
medisinsk nødmelding, øyeblikkelig hjelp innleggelse og 
ambulanseoppdrag.

Det finnes 2 hovedtyper AMK-sentraler:

◦ Regionale AMK-sentraler (R-AMK); AMK sentral utpekt 
av RHF til å ha en støttende og koordinerende rolle ved 
større ulykker der flere AMK-sentraler kan være 
involvert,

◦ Lokale AMK-sentraler (L-AMK) med mottak av 
nødnummer (113) innenfor et geografisk område (AMK-
område)

I tillegg finnes normalt kommunikasjonssentraler uten mottak 
av nødnummer 113, der foretaket har akuttfunksjon.

AMK-område Geografisk område som en AMK-sentral har ansvaret for.

AMK-LA AMK-sentral med ansvar for å alarmere og koordinere 
Luftambulanseressursene.

Beredskap Med beredskap forstås tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere 
kriser og andre uønskede hendelser (NOU 2000:24 ”Et sårbart 
samfunn”).

Beredskapsplan En beredskapsplan er en beskrivelse av ansvar, myndighet, 
ledelses- og kommunikasjonslinjer, samt en samling av 
forberedte tiltak som kan settes i verk i en ekstraordinær 
situasjon.

Beredskapssituasjon En situasjon (ulykke, krise, katastrofe i fredstid eller i krig) der 
oppgavene til virksomheten er så store at de ikke kan 
håndteres uten at aktiviteten blir lagt om og evt. ekstra 
ressurser blir satt inn.

Epidemi Klart flere tilfeller enn normalt av en sykdom i et gitt tidsrom 
(ref Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme 
sykdommer).

Fagleder helse Fagleder helse er medisinsk ansvarlig og leder for 
helsetjenesten på skadested. Fagleder helse bør være lege 
med god akuttmedisinsk og operativ praksis. Begrepet skal 
erstatte det tidligere ”Fagleder sanitet”.

Forsyningskrise Knapphet på helsemateriell, medisiner, strøm-/vanntilførsel e.l. som 
gjør at helsetjenesten ikke greier å opprettholde et tilstrekkelig nivå på 
sin behandlingskapasitet.
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Begrep Forklaring

Helsemessig- og 
sosial beredskap

Helse- og sosialtjenestens evne til å kunne utvide og omstille sin 
tjenestekapasitet til det som vil være nødvendig under fredstidskriser og 
ved sikkerhetspolitiske kriser. Regulert bl.a. i Lov av 23. juni 2000 nr 56 
om helsemessig og sosial beredskap som trådte i kraft fra 1. juli 2001, 
med tilhørende forskrift.

HF Helseforetak. Organisatorisk enhet bestående av et eller flere sykehus, 
psykiatriske enheter og rusbehandlingstilbud.

HOD Helse- og omsorgsdepartementet (tidl. Helsedepartementet).

HRS Hovedredningssentral. Sentral som har det overordnede koordinerende 
ansvar for redningsaksjon. Vi har i Norge 2 hovedredningssentraler 
som er plassert i Stavanger og Bodø (henholdsvis HRS Sør-Norge og 
HRS Nord-Norge). Hovedredningssentralene har ansvar for all redning 
på sjø, i luft og på land. Koordinering av redningsaksjoner på land 
håndteres normalt av lokal redningssentral (LRS) med mindre HRS 
beslutter noe annet.

HRS-lege HRS-legen er helsetjenestens medlem i den kollektive 
redningsledelsen i HRS. Rollen innehas av fylkeslegen i hhv 
Rogaland og Nordland.

JD Justis- og politidepartementet

Kommunal 
legevaktordning

Med kommunal legevaktordning skal forstås kommunalt 
organisert legetjeneste som skal vurdere henvendelser om 
øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses 
nødvendig.

Kontaminering Forurensing, begrepet er ofte brukt i forbindelse med ABC-
midler. Se Saneringsenhet.

Krise og katastrofe Krise er en situasjon eller hendelse som går utover det en 
virksomhet normalt er i stand til å håndtere og som krever flere 
ressurser enn det som normalt er tilgjengelig i daglig drift, men 
som man har (beredskaps/krise-) planer og ressurser for 
hvordan takle.

En katastrofe er en forverring av en krisesituasjon og vil 
medføre at det må foretas andre prioriteringer enn hva som 
normalt anses som forsvarlig.

Kriseledelse Kriseledelse betyr i denne sammenheng iverksettelse og drift 
av den ledelsesfunksjon som virksomheten har planlagt for 
ved ekstraordinære situasjoner. Kriseledelse foregår ofte på 
tre nivåer; operativt, taktisk og strategisk (se disse 
definisjonene).

LRS Lokal redningssentral. Det ledelses- og koordineringsapparat 
som iverksettes ved redningsoppdrag i det enkelte 
politidistrikt. LRS ledes av politimesteren.

LRS-lege Helsetjenestens medlem i den kollektive redningsledelsen ved lokal 
redningssentral. LRS-legen oppnevnes av fylkesmannen.
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Begrep Forklaring

LV-sentral Legevakt-sentral. Skal motta og håndtere henvendelser over 
et fast legevakts-telefonnummer innen et fastsatt geografisk 
område, herunder prioritere, iverksette og følge opp 
henvendelser til kommunal legevakt, hjemmesykepleier, 
jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. Skal kunne 
kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om 
medisinsk nødhjelp til AMK-sentralen.

Medisinsk katastrofe En akutt situasjon der lokale ressurser er utilstrekkelig eller ikke kan 
utnyttes tilstrekkelig fort og effektivt for å hindre eller begrense 
skadevirkningene på liv og helse. (Helsedirektoratet/KS, 1985)

Operativ leder helse Ambulansesjefen sin stedfortreder – operativ leder for 
helsetjenesten på skadested.

Operativ ledelse Operativ ledelse skjer på stedet. Innen helsetjenesten vil Operativ leder 
helse (se over) ha ansvar for operativ ledelse på skadested. Videre vil 
det ofte være en kirurg som bedriver operativ ledelse i akuttmottaket 
ved mottak av katastrofeofre.

Pandemi Pandemi er en verdensomspennende epidemi.

R-AMK Regional AMK-funksjon som kan tre i kraft ved større hendelser. Se 
AMK.

RHF Regionalt Helseforetak, inndelt i hhv Helse Nord, Helse Midt-Norge, 
Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Risiko Risiko er et uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. 
(Norsk Standard, NS 5814).

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. Metode for systematisk gjennomgang av 
potensielle faresituasjoner/trusler/uønskede hendelser med tanke på å 
avdekke virksomhetens sårbarhet og finne risikoreduserende tiltak.

Samleplass for 
skadde

Sted der evakuerte pasienter fra en større ulykke samles for 
behandling / overvåking før transport videre til 
behandlingssted.

Sanering Rensing av personer/pasienter som er utsatt for atom-, 
biologisk- eller kjemiske midler (ABC), før det eventuelt gis 
medisinsk behandling.

Saneringsenheter Rensestasjon beregnet for ABC-forurensede pasienter.

SAR Search and Rescue. SAR er begrepet som internasjonalt 
benyttes for å omtale en søks - og redningsaksjon.

Hdir Helsedirektoratet.
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Begrep Forklaring

Strategisk ledelse Strategisk ledelse er det ”høyeste” ledelsesnivået. Ledelsen på dette 
nivået vil i en krisesituasjon se på de langtrekkende virkningene av 
krisen og legge en strategi for å minimalisere skaden. En krisestab 
bestående av virksomhetens toppledelse kan være et eksempel på en 
strategisk ledelsesfunksjon.

Sårbarhet Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere 
når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet 
får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 
(NOU 2000:24 ”Et sårbart samfunn”)

Taktisk ledelse Taktisk ledelse er nivået mellom operativ og strategisk ledelse. Leder på 
dette nivået må prioritere innsats ut fra tilgjengelige ressurser. Innsatsen 
planlegges og koordineres slik at den samlede krisehåndteringen blir 
best mulig. Taktisk ledelse krever at man også vurderer situasjonen 
fram i tid. En kriseledelse knyttet til AMK-sentralen er et eksempel på 
en taktisk ledelse.

UUS Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

1. linjetjenesten Kommunehelsetjenesten, også kalt primærhelsetjenesten

2. linjetjenesten Spesialisthelsetjenesten (helseforetak, sykehus)

11.2 Forankring av beredskapstiltak

11.2.1 Beredskapstiltak som er/må forankres hos sentrale myndigheter

Kongen

Beordring av personell etter fullmaktsbestemmelsene i Lov om helsemessig og sosial beredskap 
(§1-5). 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

◾ har ansvar for å gi utfyllende forskrifter for å sikre helseberedskapen

◾ ansvar for samordning av helseberedskapstiltak med andre land

◾ har overordnet nasjonalt ansvar. HOD kan styre nasjonale ressurser i kritiske 
mangelsituasjoner. HOD kan også detaljstyre hvem som har ansvar for å gi ulike typer 
informasjon i nasjonale beredskapssituasjoner. 

Helsedirektoratet (Hdir)

Har ansvaret for gjennomføring av statlige beredskapstiltak knyttet til legemidler, medisinsk 
materiell og utstyr, for eksempel har HDir ansvar for sentrale beredskapslagre som skal bidra til å 
sikre forsyning av vitale medikamenter, væsker og sykehusartikler

Forvalter Smittevernloven med fullmakt til å beslutte at bl.a. RHF/HF skal utføre nærmere 
bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide eller følge nærmere bestemte retningslinjer.
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� ansvar for Giftinformasjonen (tidligere Giftinformasjonssentralen) som på 24 timers basis 
kan gi råd om giftstoffer/behandling og informere om aktuelle antidoter som er lagerholdt 
på sykehus i Norge.

Forvalter forskriften for drikkevann, herunder bestemmelsene om leveringssikkerhet og beredskap 
i vannverk. 

Statens strålevern

Fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet som;

◾ skal koordinere beredskapen mot atomulykker og radioaktivt nedfall

◾ lede beredskapsorganisasjonen mot atomulykker gjennom ledelsen av ”Kriseutvalget ved 
atomulykker”.

◾ ”Kriseutvalget ved atomulykker” har fullmakter til å iverksette tiltak i akuttfasen av en 
krisesituasjon. 

Nasjonalt folkehelseinstitutt

◾ Nasjonal beredskapsplan for influensaepidemier og andre smittsomme sykdommer

◾ Overvåking av nasjonal epidemiologiske situasjonen

◾ Gi råd og veiledning til kommuner og HF ved håndtering av utbrudd av smittsomme 
sykdommer.

◾ Gi råd om behov for bruk og lagring av legemidler ved utbrudd av sykdommer som skyldes 
biologiske våpen.

◾ Varslingsberedskap ved pandemier

◾ Ansvarlig for vaksineberedskap mot smittsomme sykdommer (bl.a for pandemisk influensa).

Statens helsetilsyn

◾ Fører tilsyn med at helsetjenesten oppfyller kravene som er fastsatt i lover og forskrifter, 
bl.a. kravene i helseberedskapsloven.

11.2.2 Beredskapstiltak som er/må forankres hos lokale myndigheter

Fylkesmannen

◾ Rekvirering av bygninger

◾ Rasjonering

◾ Samordning

Kommunale myndigheter

◾ Brann- og redningstjenesten

◾ Forsyning av vann

◾ Forsyning av næringsmidler

◾ Strømforsyning (der hvor man har kommunal strømleverandør)

◾ Avfallshåndtering

◾ Lokal smittevernberedskap

◾ Bufferkapasitet på sykehjemmene
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◾ Lokal psykososiale kriseberedskap (leger, sykepleiertjeneste, prestetjeneste, skoler, etc.).

◾ Sosiale tjenester

Politiet og Lokal Rednings Sentral(LRS)

◾ Redningsledelse

◾ Avtaler med frivillige organisasjoner

11.2.3 Beredskapstiltak som må forankres i avtale med andre eksterne parter

Diverse kontakter

◾ Skallsikring ved kriser (politi, vaktselskap, sivilforsvar)

◾ Forsyning av vitale medikamenter, væsker og sykehusartikler

◾ Forsyning av vann og næringsmidler (Kommunalt ansvar)

◾ Strømforsyning

◾ Tele/IT

◾ Privat ambulansetjeneste

◾ Sivilforsvarets beredskapsressurser

◾ Forsvaret

◾ Andre

11.2.4 Beredskapstiltak som må forankres i egen organisasjon

Diverse tiltak

◾ Ambulansetjenester

◾ Lager for X uker av vitale medikamenter, væsker og sykehusartikler

◾ Disponering av eget helsepersonell (Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-1d)

◾ Informasjonsberedskap

◾ IKT-beredskap

11.3 Lovhenvisninger

(For 2001-07-23 nr.881 § 4)

Lovhenvisninger:

Det eksisterer et ganske omfattende sett av lover og forskrifter som stiller krav i 
beredskapssammenheng. Her henvises det bare til den mest sentrale loven og tilhørende forskrift.

Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 1. Juli 2001. Loven erstatter lov av 2. 
desember 1955 nr. 2 om helsemessig beredskap. Loven omfatter både helse- og sosialtjenester 
og gjelder både ved kriser og katastrofer i fred, samt sikkerhetspolitiske kriser og krig. Formålet 
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med loven er å verne befolkningens liv og helse ved å bidra til at helsehjelp og sosiale tjenester 
kan tilbys befolkningen under krig og kriser og katastrofer i fred.

Forskrifter:

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. juli 2001 med hjemmel i lov av 23. juni 2000 nr. 
56 om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 fjerde og femte ledd, § 4-2 tredje ledd og § 6-2 
første ledd. Endret 20. des. 2001 nr. 1583.

12 VARSLINGSLISTER

12.1 Helse Midt-Norge RHF

Viktige telefonnummer og mailadresser:

Organisasjon Telefonnummer Mailadresse

Døgnkontinuerlig betjent krisetelefon i 
Helsedirektoratet

414 35 429

407 26 528 

(NetCom)

beredskap@helsedir.no

Helse Sør-Øst RHF 02411 beredskap@helse-sorost.no

Helse Vest RHF 51 96 38 00 beredskap@helse-vest.no

Helse Nord RHF 75 51 29 00 beredskap@helse-nord.no

Helse Midt-Norge RHF 74 83 99 00 beredskap@helse-midt.no

Prioriterte telefonnummer til de øvrige RHF-ene

Organisasjon Telefonnummer

R-AMK Helse Sør-Øst (Oslo) 22 93 22 30

R-AMK Helse Vest (Stavanger) 51 53 53 00

R-AMK Helse Nord (Tromsø) 77 68 99 00

R-AMK Helse Midt-Norge (Trondheim) 73 51 80 28

Varsling til HMN i arbeidstiden:

Sentralbord Helse Midt-Norge RHF:

74 83 99 00 

Faks Helse Midt-Norge RHF:

74 83 99 01 

Ved krise/katastrofe utenom ordinær arbeidstid (mobil /kontor/hjemme):

Alle direktører i HMN RHF kan beslutte setting av stab i HMN RHF

Tittel Navn Telefon e-post
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Adm. direktør Stig Slørdahl 918 97 510 stig.slordahl@helse-midt.no

Direktør for Helsefag, forskning 
og utdanning

Kjell Åsmund Salvesen 412 40 404 kjell.asmund.salvesen@helse-midt.no

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås 934 98 136

74 83 99 24

74 82 10 14

tor.harald.haukaas@helse-midt.no

Direktør eierstyring Torbjørg Vanvik 469 30 187 torbjorg.vanvik@helse-midt.no

HR-direktør Anne Katarina Cartfjord 918 97 844 anne.katarina.cartfjord@helse-midt.no

Dir. for samhandling Daniel Haga 992 26 549 daniel.haga@helse-midt.no

Direktør for stab og 
prosjektstyring

Ingerid Gunnerød 975 15 929 ingerid.gunnerod@helse-midt.no

Økonomidirektør Anne Marie Barane 930 33 931

74 83 99 12

74 82 00 80

anne.marie.barane@helse-midt.no

Beredskapsansvarlig Gunnar Watn 970 80 237 gunnar.watn@helse-midt.no

Rådgiver prehospitale tjenester Steinar Bjørås 900 60 113

74 83 99 39

steinar.bjoras@helse-midt.no

Adm.konsulent Kirsti Rossbach 482 77 220

74 83 99 23

73 97 09 11

kirsti.rossbach@helse-midt.no

Seksjonsleder @helse-midt.no

12.2 Helseforetak i Midt-Norge med tilhørende helseinstitusjoner

Institusjon Telefonnummer

Helse Møre og Romsdal HF 70 10 50 00

Ålesund sjukehus

  Vegsund psyk. senter

  Sjøholt psyk. senter

Volda sjukehus
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Volda DPS

  Rehabiliteringspost Sande

Nevrohjemmet rehab.senter

Mork rehab.senter

UPA Ålesund

VOP/BUP Ålesund

Molde sjukehus  71 12 00 00

  Lundavang psyk. avd.

  Hjelset psyk. avd.

DPS Molde

Kristiansund sykehus

DPS Kristiansund (Nordlandet, 
Solhagen)

  Halsa sjukeheim (polikl.)

BUA Molde sjukehus

Aure rehabiliteringssenter 71 64 79 00

St. Olavs Hospital HF 6800

St. Olavs Hospital

laboratoriesenteret (nytt sykehus)

  Nevro øst (nytt sykehus)

  Pasienthotellet (nytt sykehus)

  div. leieforhold

Orkdal sjukehus

St Elisabeth, hjerteklinikk

Røros sykehus

Munkvoll rehab.senter

Betania Malvik rehab.senter, Jonsborg

Fosen DMS avd. obs. og etterbeh. 72 51 41 64/
72 51 42 11

Trondsletten hab.senter
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Haukåsen psyk. sykehus

Østmarka psyk. sykehus

Brøset psyk. sykehus

Haltdalen DPS

Betania Malvik BOB

Leistad DPS

Tiller DPS

Orkdal DPS inkl. samlok.bygg og 
Haltd.

BUP Lian (inkl.polikl.Klostergt )

Helse Nord-Trøndelag HF 74 09 80 00

Sykehuset Levanger

Sykehuset Namsos

DPS Kolvereid

DPS Stjørdal

Betania psyk. senter 74 12 14 00

BUP Namsos

BUP Levanger

Nidarosklinikken 73 99 03 30

Veksthuset Molde 71 21 98 00

Vestmo behandlingssenter 71 10 62 00

Midt-Norsk Kompetansenter for 
rusfaget

LAR Midt

12.3 AMK og ledelsen i helseforetak i Helse Midt-Norge

Telefonnummer i dette avsnittet er kun til bruk ved krise!

Direkte telefonnummer til AMK-ene i Helse Midt-Norge (prioritet etter behandling av 113-
meldinger). AMK-ene har direkte forbindelse til vakthavende personell.

 NB: Dersom noen varsles via melding på mobiltelefon (sms), be alltid om bekreftelse på 
mottatt melding.
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R-AMK St. Olavs hospital HF 73 86 99 00

AMK Helse Møre og Romsdal HF, 
Ålesund

70 10 60 00

AMK Helse Nord-Trøndelag HF 74 27 13 33

Aktuelle telefonnummer til SOS-alarm i Sverige

 Telefon som används för att komma i 

räddningsdiregenten som ansvarar för 

räddningsärende.

0046 063 100118

Telefon som används för komma ikontakt 

ambulansdiregenten som ansvarar vårdärenden.

0046 063 100138

Helse Møre og Romsdal HF (jobb/hjemme/mobil):

Tittel Navn Telefon e-post

Adm. direktør @helse-mr.no

Ass. direktør Helge Ristesund 70 10 68 06

70 14 34 63

951 04 911

helge.ristesund@helse-mr.no

Fagdirektør Odd Veddeng 70 10 68 07

70 14 47 69

  482 37 885

odd.veddeng@helse-mr.no

Beredskapsleiar Hans Olav Ose 70 10 61 12

416 22 312

70 14 42 43

hans.olav.ose@helse-mr.no

Kommunikasjonssjef Trine Kvalheim 70 10 68 

10454 65 680

trine.kvalheim@helse-mr.no

St. Olavs hospital HF (jobb/hjemme/mobil):

Tittel Navn Telefon e-post

Adm. direktør  Nils Kvernmo 481 41 328 nils.kvernmo@stolav.no

Fagdirektør Helge Haarstad 72 57 52 72

917 82 176

helge.haarstad@stolav.no

Kommunikasjonssjef Marit Kvikne 73 51 23 73 

 930 36 997

marit.kvikne@stolav.no

Beredskapssjef Erlend Vandvik 943 40 208 erlend.vandvik@stolav.no

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (jobb/hjemme/mobil):
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Tittel Navn Telefon e-post

Konst. adm.dir. Turid Vollan 

Riset

918 97 898 turid.vollan.riset@sykehusapoteket.no

Beredskapskoordinator Eva Kvål 413 09 905 eva.kvaal@sykehusapoteket.no

Helse Nord -Trøndelag HF (jobb/hjemme/mobil):

Tittel Navn Telefon e-post

Adm. direktør Arne Flaat 74 09 82 00

74 28 51 33

414 15 032

arne.flaat@hnt.no

Medisinskfaglig rådgiver Paul Georg Skogen 411 02 510 paul.georg.skogen@hnt.no

Kommunikasjons-rådgiver Trond Skillingstad 74 21 56 31

74 28 79 78

916 93 826

dagfinn.thorsvik@hnt.no

Tittel Navn Telefon e-post

HEMIT (jobb/hjemme/mobil):

Tittel Navn Telefon e-post

Direktør Paul Gundersen 73 86 25 13

73 97 82 21 

930 59 577

Paul.gundersen@hemit.no

Rådgiver IT Sikkerhet Hallgeir Nisja 900 52 499 hallgeir.nisja@hemit.no

Avd. leder Per Olav Skjesol 74 09 85 57

74 05 85 26 

901 33 290

Per.olav.skjesol@hemit.no

Avd. Leder Ola Stenseth 936 72 400 ola.stenseth@hemit.no

Avd. Leder Siri Berg 959 40 919 siri.berg@hemit.no

Avd. Leder Sille Jagtøyen 974 27154 sille.jagtoyen@hemit.no

Incident Manager Thore Senneset 977 74 832 thore.senneset@hemit.no

Helsebygg (jobb/hjemme/mobil)

Tittel Navn Telefon e-post

Beredskapstelefon 800 41220
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Direktør   Bjørn Remen 476 7700 

(sentralbord kl 

0800-1530)

977 29 133

bre@helsebygg-midt.no

Utbyggingssjef Lars Abrahamsen 951 42 724 laa@helsebygg-midt.no

Sykehusapotekene i Helse Midt-Norge (jobb/hjemme/mobil)

Navn Kommentarer Telefon E-mail

Turid Vollan 

Riset

Konst. adm.dir 918 97 898 turid.vollan.riset@sykehusapoteket.no

Eva Kvål Beredskaps- 

koordinator

413 09 905 eva.kvaal@sykehusapoteket.no

Sykehusapotek/

farmasøytisk avd.

Tlf. ekspedisjon Sykehusets 
sentralbord

Sykehusapoteket i 
Trondheim

73 55 01 50/73 55 01 40 
Vakttelefon 918 33 811

Frem til kl 20.00 på 
hverdager. Fra 8.00-20.00 på 
lør-/søndag

Sjukehusapoteket i 
Molde   

71 20 11 50/71 12 15 23 71 12 00 00

Sykehusapoteket i Kr. 
sund  

71 12 15 30 71 12 00 00

Sjukehusapoteket i 
Ålesund  

70 10 66 10/70 10 66 08 70 10 50 00

Farmasøytisk avdeling,  
Volda  Sjukehus 

70 05 82 84 70 10 50 00

Sykehusapoteket i 
Levanger

74 09 82 56/74 09 82 55 74 09 80 00

 Sykehusapoteket i 
Namsos 

 74 21 58 23/74 21 55 27 74 21 54 00

12.5 Helsemyndigheter

12.5.1 Døgnkontinuerlig betjent krisetelefon i Helsedirektoratet: 414 35 429
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Giftinformasjonens rådgivingstelefon: 22 59 13 00

12.5.2 Helse- og omsorgsdepartementet

 HOD (jobb/hjemme/mobil):

Tittel Navn Telefon e-post

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold 22 24 81 
62
909 86 649

pb@hod.dep.no

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli 22 24 81 
66 950 44 
767 

mb@hod.dep.no

Kommunikasjonssjef Finn Oluf Nyquist 22 24 84 
10
22 49 40 
62

foq@hod.dep.no

12.5.3 Rapportering til helsemyndighetene

12.5.4 Rapportering

Ref. brev av 19.01.07 fra HOD

For å gi overordnede myndigheter tilstrekkelig grunnlag til å utarbeide et helhetlig situasjonsbilde 
for alle involverte, koordinere krise-håndteringen og å fatte beslutning om nye tiltak, må 
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virksomheter som deltar i krise-håndteringen raskt være forberedt på å iverksette prosedyrer for 
rapportering til overordnet myndighet.

I krisesituasjoner hvor flere virksomheter i helse- og sosialsektoren er berørt, må rapporteringen 
samordnes inn mot Helse- og omsorgsdepartementet:

∙      når Helsedirektoratet er delegert ansvaret for overordnet koordinering av helse- og 
sosialtjenestens operative krisehåndtering, skal rapportering skje fra RHF, eller det HF som 
er delegert ansvar for den operative krisehåndteringen, til Helsedirektoratet

∙        rapportering fra kommunehelsetjenesten skjer via fylkesmannen til Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap med kopi til Helsedirektoratet

∙        når atomberedskapsorganisasjonen er etablert, koordinerer Kriseutvalget for 
atomberedskap v/sekretariatet situasjonsrapporteringen

∙        når Mattilsynet håndterer en krisesituasjon på vegne av Helse- og 
omsorgsdepartementet, koordinerer Mattilsynet rapporteringen fra involverte virksomheter. 
Mattilsynet rapporterer også til sine to øvrige eierdepartementer

Virksomhetene må på tilsvarende måte sørge for at informasjon om beslutninger mv på sentralt 
nivå også videreformidles til involverte myndigheter på regionalt og lokalt nivå og kommunene.

Når krisesituasjoner berører flere samfunnssektorer, vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) iverksette samordnet rapportering fra lokalt nivå via fylkesmannen til sentralt 
nivå. For å sikre at viktig informasjon raskt når alle berørte direktorater, er det nødvendig at 
rapporter til DSB samtidig sendes i kopi til Helsedirektoratet.

Når Helse- og omsorgsdepartementet er lederdepartement med ansvar for å koordinere 
myndighetenes samlede krisehåndtering kan departementet be om bistand fra Regjeringens 
krisestøtteenhet til å utarbeide tverrsektorielle situasjonsoversikter.

13 RESSURSER

13.1 Helse Midt-Norge RHF – oversikt over antall senger og areal i 
institusjonene

Helse Midt-Norge RHF - senger/døgnplasser og areal, juni 2010

Institusjon senger/døgnplasser

somatikk psykiatri

voksen barn/ungdom eid

Helse Møre og Romsdal HF

Ålesund sjukehus inkl helikopterbase, kreftbygg/psyk/alderspsyk.bygg 306 54  6

Åse hotell (pasienthotell)

Audiopedagogisk seksjon

Vegsund psyk. senter 19
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Helse Midt-Norge RHF - senger/døgnplasser og areal, juni 2010

Institusjon senger/døgnplasser

somatikk psykiatri

voksen barn/ungdom eid

Sjøholt psyk. senter 19

Volda sjukehus 92

Volda DPS 19

Volda BUP

Rehabiliteringspost Sande Inkl Ålesund

Nevrohjemmet rehab.senter Inkl Ålesund

Mork rehab.senter Inkl Volda

UPA Ålesund (inkl skulebygg) Inkl Ålesund

VOP/BUP Ålesund

Molde sjukehus 150

  Lundavang psyk. avd. 10

  Hjelset psyk avd. 27

DPS Molde 20

Kristiansund sykehus 103

DPS Kristiansund (Nordlandet, Solhagen) 28

  Halsa sjukeheim (polikl.)

BUA Molde sjukehus 6

Aure rehabiliteringssenter 34

685 196 12

St. Olavs Hospital HF  Andel St. Olavs Hospital (NTNU areal inngår ikke)

St. Olavs Hospital høyblokka overlevert HBMN 04.06.10 for riving 0

  laboratoriesenteret (nytt sykehus) 0

  Nevrosenteret (nytt sykehus) 116

Bevegelsessenteret (nytt sykehus) 92

Kvinne-barnsenteret (nytt sykehus)  115

Gastrosenteret (nytt sykehus) 199
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Helse Midt-Norge RHF - senger/døgnplasser og areal, juni 2010

Institusjon senger/døgnplasser

somatikk psykiatri

voksen barn/ungdom eid

  Pasienthotellet (nytt sykehus)(12 hud og 18 kvinne-barn) 30 

Akutten, hjerte og lungesenteret (nytt sykehus) 133

Fys. Med Lian (gamle Haukåsen, rehab.) 18

  div. leieforhold

Orkdal sjukehus 100

Røros sykehus 16

Betania Malvik rehab.senter, Jonsborg 30

Fosen DMS 10

Trondsletten hab.senter 0

Østmarka psyk. sykehus 114

Brøset psyk. sykehus 23

Tiller DPS 36

Orkdal DPS inkl. samlok.bygg og Haltd. 30

Haltdalen DPS

Nidaros DPS 51

BUP Lian (inkl.polikl.Klostergt ) 19

  div. leieforhold

829 254 19

Helse Nord-Trøndelag HF

Sykehuset Levanger 195 55

Sykehuset Namsos 96 26

DPS Kolvereid 10

DPS Stjørdal 20

Betania psyk. senter 0

BUP Namsos 1

BUP Levanger 8
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Helse Midt-Norge RHF - senger/døgnplasser og areal, juni 2010

Institusjon senger/døgnplasser

somatikk psykiatri

voksen barn/ungdom eid

291 111 9

Rusbehandling Midt-Norge HF

enhetene lagt til HFene fra 1/1 -14

Nidarosklinikken 18

Ungdomsklinikken 20

Veksthuset Molde 25

Vestmo behandlingssenter 40

Midt-Norsk Kompetansenter for rusfaget

LAR Midt

0 83 20

Helse Midt-Norge RHF 1805 644 60

SUM senger 2509

SUM areal

Avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten

Rehabilitering

Namdal Rehabilitering - Høylandet

Røros rehabiliteringssenter

Selli Rehabiliteringssenter

Muritunet - Senter for meistring og rehab.

Lukas Stiftelsen Betania Malvik

Meråker Sanitetsforenings Kurbad

Kastvollen rehabiliteringssenter

Side 41 av 77

22.02.2016



SUM rehabilitering

Rus

Lade Behandlingssenter Blå Kors

NSK Kvamsgrindkollektivet

Tyrilistiftelsen

SUM rus

Speialisthelsetjeneste kjøper DRG-poeng eller ant. undersøkelser

Medi 3 Sundgt.12a, 6003 Ålesund,

Tlf:70 11 70 00 Avtalen gjelder: Ikke-kosmetisk plastikk kirurgi, øre-nese-hals kirurgi, generell kirurgi, ortopedi, øyekirurgi og bildediagnostiske undersøkelser.

Klinikk Stokkan, Fjordgata 68, 7010 Trondheim. Tlf: 73 87 39 00 Avtalen gjelder: Ortopedi, ikke-kosmetisk plastikkirurgi og generell kirurgi

 Rosenborgklinikken, Klæbuvn.125

7492 Trondheim. Tlf: 73 95 45 50 Avtalen gjelder: ortopedi og ESWT-behandling

Aleris sykehus og medisinske senter, Søndregt.10, 7011 Trondheim. tlf:73 87 20 00 Avtalen gjelder: ortopedi, ikke-kosmetisk plastikkirurgi, Øre-nese-hals kirurgi, søvnutredning og generell kirurgi.

13.2 Luftambulanse

I Midt-Norge finnes luftambulanser stasjonert følgende steder:

∙        Trondheim

∙        Ørland

∙        Ålesund

I tillegg kan luftambulanse benyttes fra følgende lokaliteter:

∙        Brønnøysund

∙        Dombås

13.3 Sivilforsvarets ressurser i regionen

Sivilforsvarets ressurser er basert på materiell og innsatspersonell som inngår i oppsatte 
avdelinger. Aktuelle hendelser og oppdrag der Sivilforsvaret kan tilføre ressurser, kan for 
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eksempel være: Branner/skogbranner, ettersøkning/leteaksjoner, livreddende førstehjelp på 
skadested, samleplass for skadde/evakuerte, flom/naturkatastrofer/forurensing, etablering og drift 
av kommandoplass, forpleining, måling av radioaktivitet, vask/rens av forurenset personell, 
materiellbistand (lys, varme, telt, sperringer etc.).

Sivilforsvarets avdelinger:

Fredsinnsatsgrupper (FIG)

Disse gruppene er avdelinger som øves flere ganger i året, og skal være i stand til å takle flere 
typer innsatser. Hver gruppe består av 20 – 24 tjenestepliktige kvinner og menn, som har 
gjennomført tre ukers grunnopplæring med kompetanse blant annet innen brann/redning, 
førstehjelp, søk, opprettelse og drift av KO/varmetelt, samband og ordenstjeneste.

Nord-Trøndelag          Sør-Trøndelag             Møre og Romsdal

FIG Steinkjer              FIG Trondheim          FIG Molde

FIG Stjørdal                FIG Midtre Gauldal    FIG Ålesund

FIG Leksvik               FIG Oppdal                FIG Kristiansund

FIG Grong                  FIG Hemne                FIG Rauma

FIG Namsos               FIG Hitra                    FIG Ørsta/Volda

FIG Vikna                  FIG Frøya                   FIG Sunndal

                                                                       FIG Ulstein

Innsatsgrupper (IG) og Innsatstropper (ITR)

Hver innsatsgruppe er inndelt i henholdsvis tre personelltropper og er organisert tilsvarende FIG.
De består av tjenestepliktige kvinner og menn som har gjennomført tre ukers grunnopplæring og 
øves årlig. De disponerer materiellressurser tilvarende FIG og skal kunne bistå eller forsterke en 
FIG ved større hendelser eller ved innsatser av lengre varighet.

Innsatstroppene er organisert tilsvarende FIG i størrelse. Enkelte tropper er satt opp med kun 
personlig utrustning, men skal disponere FIGenes materiellressurser ved innsats og er dermed 
ment til å kunne bistå og forsterke en FIG. De har gjennomført tre ukers grunnopplæring og øves 
årlig.

Nord-Trøndelag                     Sør-Trøndelag                         Møre og Romsdal

ITR Namsos                           IG Trondheim 3 stk.               IG Molde

ITR Verdal/Levanger             IG Røros                                 IG Ålesund

IG Orkdal                               IG Kristiansund

                                               ITR Rissa

ITR Ørland/Bjugn

                                               ITR Åfjord

Mobil renseenhet (MRE)

Avdelingene består av 24 tjenestepliktige kvinner og menn. De øves flere ganger i året, og er 
utstyrt med moderne materiell. Avdelingenes oppgave er i all hovedsak rense og vaske personell 
som har vært utsatt for kjemisk forurensing.
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Nord-Trøndelag          Sør-Trøndelag             Møre og Romsdal

MRE Steinkjer                        MRE Trondheim        MRE Kristiansund

Radiacmålepatruljene (RAD)

Målepatruljene er små enheter som består av tre-fire tjenestepliktige kvinner og menn med 
spesialkompetanse på måling av radioaktivitet. De øves årlig, samt gjennomfører målinger tre 
ganger i året på bestemte steder som blir rapportert videre inn til Statens strålevern.

Nord-Trøndelag          Sør-Trøndelag             Møre og Romsdal

RAD Steinkjer                        RAD Trondheim         RAD Molde

RAD Stjørdal              RAD Oppdal              RAD Ålesund

RAD Leksvik              RAD Hemne               RAD Kristiansund

RAD Vikna                 RAD Hitra/Frøya       RAD Rauma

RAD Lierne                RAD Røros                 RAD Sunndal

RAD Namsos             RAD Fosen                 RAD Ørsta/Volda

RAD Ulstein  

14 HENDELSER SOM GIR SPESIELLE UTFORDRINGER

14.1 Atomulykke og terror med radioaktivt materiale

14.1.1 Atomberedskapsorganisasjonen

Atomberedskapen i Norge avviker fra annen organisering av beredskap ved at man har et 
nasjonalt kriseutvalg.

Organiseringen av atomberedskapen er vist I fig.1 (ref Kongelig res av  1.april 2006. 
Strålevernhefte 29.)

.
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 Figur 1 Organisering av atomberedskapen i Norge

Kriseutvalget sorterer administrativt under Helse- og omsorgsdepartementet, og tar opp spørsmål 
av administrativ, organisatorisk og økonomisk karakter med dette departement. Helse- og 
omsorgsdepartementet skal holdes løpende orientert om alle forhold av betydning innen 
Kriseutvalgets ansvarsområde.

14.1.1.2             Statens strålevern, 24 timers vakttelefon 67 16 26 00

Statens strålevern er Norges nasjonale og internasjonale varslings- og kontaktpunkt for varsling 
av en ulykke med en radioaktiv strålekilde eller en atomulykke. Ved hendelser og ulykker er 
sekretariatet (Statens strålevern) ansvarlig for å varsle, informere og eventuelt innkalle 
Kriseutvalget, rådgivere og Kriseutvalgets informasjonsgruppe (KU-info). I tillegg orienteres 
berørte departementer, fylkesmennene, utenlandske samarbeidspartnere og eventuelt andre 
instanser. Det er utarbeidet et informasjonshefte om hvordan atomberedskapen i Norge er 
organisert, som er tilgjengelig fra Strålevernets hjemmesider (StrålevernHefte 29 ”Atomberedskap 
– sentral og regional organisering”).

Statens strålevern kan bistå med kompetanse om strålekilder, doser og strålevern.

Det er utarbeidet et emnehefte med informasjon om behandling av pasienter ved strålingsulykker 
(StrålevernHefte 14 ”Pasientbehandling ved strålingsulykker”).
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Ved mindre strålingsulykker av lokal karakter, vil disse normalt håndteres av det vanlige 
redningsapparatet i LRS (brann, politi, helse) og med eventuelt bistand fra Strålevernet som 
fagpersonell. I tillegg vil normalt også eier av kilden kunne bistå med håndtering av en slik 
hendelsen. Strålevernet kan evt. i samråd med Kriseutvalget forestå håndteringen og orienterer 
dem i etterkant om denne.

14.1.1.3
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, vakttelefon for NBC 
kompetansesenter:  22 11 73 50.

Spør etter medisinsk konfereringsvakt. Ved Oslo Universitetssykehus Ullevål er det etablert et 
kompetansesenter i forhold til personer som har vært utsatt for biologisk eller kjemisk agents eller 
radioaktiv stråling. Kompetansesenteret har knyttet til seg et nettverk av spesialkompetanse og 
har et nært samarbeid med Giftinformasjonen. Oslo Universitetssykehus Ullevål kan selv motta et 
begrenset antall pasienter i denne kategorien og vil gi råd angående behandling til andre sykehus. 
Ullevål har forbindelser med sykehus og kompetansesenter internasjonalt som også kan motta 
pasienter ved behov. Oslo Universitetssykehus Ullevål har også et antidotlager som i praksis 
delvis er en nasjonal ressurs, uten at forholdene rundt dette lageret er formalisert.

Oslo Universitetssykehus Ullevål ved nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin, 
Akuttmedisinsk avdeling har utarbeidet en egen ”Håndbok i NBC medisin” i november 2008. 
Boken er en støtte for håndtering av NBC skadde pasienter.

14.2 Epidemi/pandemi, alvorlige sykehusinfeksjoner eller terror med 
biologiske midler

Det er utarbeidet en Regional handlingsplan for smittevern. Dette er et selvstendig dokument som 
finnes på følgende link: http://www.helse-midt.no/smittevern/

14.2.1 Beredskapsplaner

Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa beskriver ansvarsfordeling og 
organisasjon ved truende eller manifest utbrudd av pandemisk influensa. Organiseringen og 
ansvarsfordelingen er relevant også av andre smitteutbrudd av nasjonal karakter, og planen ble 
bl.a. benyttet ved sars. Beredskapsplanen beskriver tiltak som tar sikte på å (1) redusere 
sykelighet og død, (2) ta hånd om et stort antall syke og døende pasienter, (3) opprettholde 
nødvendige tjenester i et samfunn med meget høyt sykefravær og (4) gi fortløpende, nødvendig 
informasjon til helsetjenesten, det offentlige, publikum og massemediene. På bakgrunn av endrete 
retningslinjer fra WHO og erfaringer under bruk, kom en ny utgave av Nasjonal beredskapsplan 
for pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (versjon 3.0 16.02.2006)
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Oppgavefordeling under pandemiens forskjellige faser finnes i planens kapittel 7, side 30 
(nettversjonen på side 31)

Nasjonal koppeberedskapsplan  finnes nå som et høringsutkast og beskriver de tiltak som skal 
iverksettes ved forsettelig eller uforvarende reintroduksjon av kopperviruset.

Regionale smittevernplaner er utviklet i alle 5 av landets regionale helseforetak

Smittevernplaner i kommunene er utarbeidet i de fleste av landets kommuner.

Smittevernplaner i den enkelte helseinstitusjon. Mal finnes i ’Nasjonal beredskapsplan mot 
pandemisk influensa’ 

14.2.2 
Kompetanse og ansvarsfordeling både for HF og kommunale helseinstitusjoner

Som øverste instans for helsetjenesten utarbeider Helse- og omsorgsdepartementet rammer for 
det infeksjonsforebyggende arbeidet i helseinstitusjoner. Departementet har fastsatt nåværende 
forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner med hjemmel i smittevernloven og 
skal i samråd med underliggende etater revidere denne.

14.2.2.1 Smittevernvakta er en døgnåpen tjeneste hos Folkehelseinstituttet, med tlf. 22 04 23 
48.Mottar varsel om smittsomme sykdommer etter gjeldende føringer.

14.2.2.2Nasjonalt folkehelseinstitutt er i henhold til § 7-9 i Smittevernloven statens 
smitteverninstitutt. Sentrale oppgaver er:

Motta og videreformidle informasjon om den internasjonale epidemiologiske situasjonen.

Overvåke den nasjonale epidemiologiske situasjonen basert på Meldingssystemet for smittsomme 
sykdommer (MSIS) og på innsamling av informasjon og bakteriestammer fra landets medisinsk-
mikrobiologiske laboratorier.

Sikre nødvendig vaksineforsyning og forsvarlig vaksineberedskap.

Gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige 
institusjoner herunder helseforetakene, helsepersonell og befolkningen om smittsomme 
sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak.

Samordne smittevernarbeidet nasjonalt og stimulere til fagutvikling, herunder også drive 
undervisningsvirksomhet, kurs samt oppdatering av kunnskaper.

Tilby assistanse ved oppklaring av utbrudd.

Samordne utarbeiding av faglige veiledere og retningslinjer for smittevernarbeidet.

Drive forskning på smittevernområdet og koordinere undersøkelser der flere virksomheter deltar 
(multisenterundersøkelser).
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Holde HOD, H-dir og FHI orientert om problemstillinger knyttet til smittevern i helse- og 
sosialtjenesten og gi råd om eventuelle tiltak.

14.2.2.3 Helsedirektoratet er nasjonal smittevernmyndighet og har i henhold til smittevernloven § 
7-10 myndighet til å gi en rekke pålegg. Eksempler på dette er myndighet til å pålegge 
midlertidige meldings- og varslingsplikter, påby kartleggingsundersøkelser, påby vaksinering og 
treffe hastevedtak om flere forhold. I henhold til forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - 
sykehusinfeksjoner skal H-dir ha en overordnet strategi for bekjempelse av sykehusinfeksjoner, 
fastsette normer og formulere krav til utdanning i sykehushygiene hos helsepersonell.

14.2.2.4 Statens helsetilsyn har i henhold til lov om statlig tilsyn med helsetjenesten det 
overordnede faglige tilsynet med helsetjenesten i Norge. Etter smittevernloven § 7-10a har 
Statens helsetilsyn det overordnede tilsynet med at den kommunale, fylkeskommunale og statlige 
virksomheten er i samsvar med lov og forskrift. Helsetilsynet i fylket skal i henhold til lov og 
forskrift ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer og føre tilsyn 
med det infeksjonsforebyggende arbeidet i helseinstitusjoner, herunder infeksjonskontrollprogram.

14.2.2.5 Regionale helseforetak skal i henhold til smittevernloven § 7-3 sørge for at befolkningen 
er sikret nødvendig spesialisthelsetjeneste med hensyn til smittsom sykdom, og de skal ha 
utarbeidet en regional smittevernplan. Det regionale helseforetaket skal i henhold til forskrift om 
smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner ha det overordnede ansvar for etablering og 
vedlikehold av infeksjonskontrollprogrammet for sine helseinstitusjoner. RHFene har blant annet 
ansvar for at nødvendige tjenester etableres, en hensiktsmessig fordeling av smittevernpersonell 
og for opplæring. RHFene har pålagt de tidligere regionsykehusene ansvar for å opprette og drive 
regionale kompetansesentre i sykehushygiene.

Under en pandemi vil spesialisthelsetjenesten innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi 
spille en særlig viktig rolle. Dette omfatter for infeksjonsmedisin å behandle et stort antall 
pasienter og for medisinsk mikrobiologi å analysere et stort antall mikrobiologiske prøver fra 
sykehus og fra primærhelsetjenesten, både som ledd i diagnostikk og i overvåking av 
infeksjonssykdommer regionalt og nasjonalt. De regionale helseforetakene skal være i stand til å 
gi publikumsinformasjon om den aktuelle situasjonen i spesialisthelsetjenesten i egen region.

14.2.2.6 Sykehusene har ansvar for det utøvende smittevernarbeidet i institusjonen, og i henhold 
til forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner skal ledelsen ved institusjonen 
ha ansvar for at infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som del av 
internkontrollsystemet. Sykehusene skal sørge for nødvendig sykehushygienisk personell, 
herunder hygienesykepleier og en smittevernkoordinerende lege, og meldingsplikter skal ivaretas.

14.2.2.7 Kommunen skal i henhold til smittevernloven § 7-1 sørge for at alle som bor eller 
midlertidig oppholder seg i kommunen mottar nødvendig kommunal helsetjeneste hva angår 
smittsomme sykdommer. Kommunen skal utarbeide kommunal smittevernplan og er 
tilsynsmyndighet. Kommunelegen har en særskilt rolle innen smittevernet og skal i henhold til 
smittevernloven § 7-2 utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven. Kommunen 
har ansvar for at forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner oppfylles i 
forhold til de kommunale institusjoner som er omfattet, herunder plikten til å ha 
infeksjonskontrollprogram.

Ved influensapandemi skal kommunen sørge for at alle som oppholder seg i kommunen er sikret 
nødvendige forebyggende tiltak – herunder vaksinasjon, undersøkelsesmuligheter, behandling og 
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pleie. Kommunen, eller den smittevernansvarlige kommunelegen, skal videre ha oversikt over de 
infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen, gi råd og informasjon til befolkningen og 
gjennomføre forebyggingstiltak, som f.eks. vaksinasjon.

14.2.2.8 IHR-kommuner

Dette er kommuner med flyplass som av sentrale myndigheter er gitt i oppgave å motta nordmenn 
som har vært nødstedt i utlandet. Disse forutsett å ivareta de nasjonale oppgavene knyttet til 
disse utfordringene. Aktuelle kommuner er: Bergen, Ullensaker, Oslo og Tromsø. Det er verd å 
merke seg av Stjørdal ikke er tillagt en slik nasjonal status.

14.2.2.9 Statens legemiddelverk skal sørge for riktig bruk av effektive og sikre legemidler. Statens 
legemiddelverk skal være forberedt på raskt å kunne gi generelt eller spesielt godkjenningsfritak 
eller markedsføringstillatelse for spesielle vaksiner, antivirale medikamenter, antibiotika etc.

14.2.2.10 National Influenza Centres (WHO). WHO har bygget opp over hundre National 
Influenza Centres spredt over hele verden. Fra 2002 er det ett slikt senter i Norge som er knyttet 
til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Sentralt i dette arbeidet står innsamling av influensastammer 
tidligst mulig under utbrudd og snarest mulig oversending av stammer til WHO Collaborating 
Centres samt ukentlig rapportering gjennom influensasesongen til WHO, Genève, om den 
epidemiologiske situasjon i landet.

14.2.2.11 Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, vakttelefon for Nasjonalt NBC 
medisinsk kompetansesenter: 22 11 73 50.

Spør etter medisinsk konfereringsvakt (døgnkontinuerlig).

Ved Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål (UUS) er det etablert et kompetansesenter i forhold til 
personer som har vært utsatt for biologisk eller kjemisk agens eller radioaktiv stråling. 
Kompetansesenteret har knyttet til seg et nettverk av spesialistkompetanse og har et nært 
samarbeid med Giftinformasjonen. Sykehuset kan selv motta et begrenset antall pasienter i denne 
kategorien, og har forbindelser med sykehus og kompetansemiljøer internasjonalt som også ta 
imot pasienter ved behov. UUS har også et antidotlager som i praksis delvis er en nasjonal 
ressurs, uten at forholdene rundt dette lageret er formalisert.

14.2.2.12 Fylkesmannen skal i henhold til smittevernloven § 7-4 ha særlig oppmerksomhet rettet 
mot allmennfarlige smittsomme sykdommer og holde FHI og Hdir orientert om forholdene i fylket. 
Under en pandemisk influensa kan det være aktuelt å etablere fylkesmannens 
samordningsfunksjon dersom pandemien medfører alvorlige forstyrrelser for flere viktige 
samfunnsfunksjoner, som går utover det som regnes som normalbelastning i fredstid, og som 
krever felles krisehåndtering av flere ansvarlige instanser for å løse krisen.

14.2.2.13 Sivilforsvaret disponerer ressurser som kan benyttes, som for eksempel administrativ 
logistikk, bistand med å organisere opplegg for vaksinering (mottak, registrering) og 
transportoppgaver.

14.2.2.14 Forsvaret kan, på basis av konkret forespørsel fra sivile myndigheter, bidra med 
ressurser til det sivile samfunn ved episoder/hendelser/kriser i fred. Ved beredskap mot 
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masseødeleggelsesmidler, vil Forsvaret nasjonalt først og fremst kunne bidra med kompetanse 
og rådgivning for sivile fagmyndigheter. Forsvaret med Forsvarets Sanitet (FSAN) og Forsvarets 
Mikrobiologiske Laboratorium (FML) har særlig kompetanse om masseødeleggelsesmidler som 
stridsmidler og vil i hovedsak ha beredskap knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner (ref 
3). Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) arbeider bl.a. med fremtidige beredskapstiltak innen CBRN
(atom, radiologi, biologi og kjemi) og har er et eget forskningsprosjekt på deteksjon og 
identifikasjon av biologiske stridsmidler. FFI bidrar med opplæring og informasjon til sivile etater 
innen CBRN beskyttelse og deteksjon og utarbeider scenarier og øvelser for myndigheter, 
direktorater og nødetater.

14.2.2.15 Politiet har ikke egne planverk for håndtering av situasjoner knyttet til uhell/hendelser 
med biologiske og kjemiske stridsmidler. Politioppgavene vil i hovedsak være regulerende og 
koordinerende virksomhet, men for å kunne opptre på et skadested og blant annet utøve 
skadestedsledelse, er politiet i ferd med å bli tildelt verneutstyr mot B- og C- stridsmidler. I 
forbindelse med trusselen om materiale med innhold av biologiske agens høsten 2001, utarbeidet 
Politidirektoratet for politiet i samarbeid med Kriminalpolitisentralen og Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, rutiner for håndtering av slikt materiale (ref 9).

14.2.2.16 De frivillige organisasjonene disponerer store og viktige ressurser som bør utnyttes 
under en influensapandemi, særlig i pleie- og omsorgsoppgaver og ved massevaksinasjon. For å 
få utnyttet disse tilleggsressursene på en god og effektiv måte, må arbeidet til en viss grad være 
organisert på forhånd (jf planarbeid).

14.2.3 Utstyr

Smittevernutstyr

Det enkelte HF må vurdere å lagerføre smittevernutstyr da dette forventes å bli en mangelvare 
ved en pandemisk influensa.

Beredskap mot masseødeleggelsesvåpen, herunder også biologisk terror er en del av 
Sivilforsvarets beredskap. Sivilforsvaret har ca. 6000 gassmasker til beskyttelse av eget personell. 
Maskene som tidligere ble lagret for at befolkningen skulle ha tilgang til dem (ca. 300 000 stk) er 
nå faset ut .

Laboratorier: Med utgangspunkt i Nordisk helseberedskapsavtale som ble inngått på Nordisk 
ministerrådsmøte i juni 2002, er det inngått avtale med Smittskyddsinstitutet i Sverige om 
døgnberedskap for bruk av deres høysikkerhetslaboratorium (P4-nivå) ved behov for å undersøke 
særlig smittsomme mikrober. Folkehelseinstituttet vil utvide sitt samarbeid med P4-laboratoriet i 
Sverige som del av et nordisk samarbeid. Helseforetakene og Folkehelseinstituttet er i ferd med å 
oppgradere sine laboratorier på P3-nivå (ref 3).

Ved veterinærinstituttet er det nye laboratoriefasiliteter i sikkerhetsklasse III (P3), som gjør 
institusjonen i stand til å stille den nødvendige infrastruktur til rådighet for arbeid med smittestoff 
som utgjør en betydelig risiko for mennesker (ref 9).

Medisinsk-mikrobiologiske analyser utføres i et tjuetalls laboratorier i alle landets fylker unntatt 
Finnmark. De fleste laboratoriene er knyttet til større sykehus. I tillegg finnes referanselaboratorier 
ved Folkehelseinstituttet.

Side 50 av 77

22.02.2016



Analyser som ikke er tilgjengelige i de mindre laboratoriene kan henvises til regionlaboratoriet 
eller i noen tilfeller til Folkehelseinstituttet. For enkelte virusanalyser er diagnostikken sentralisert 
til Folkehelseinstituttet eller til utenlandske institutter som instituttet har avtale med, som regel 
Smittskyddsinstitutet i Stockholm. Referansefunksjonene ved Folkehelseinstituttet består blant 
annet i at bakteriestammer fra alle landets laboratorier sendes dit for videre karakterisering, blant 
annet med genteknologiske metoder («genetiske fingeravtrykk»). Dermed kan sykdomstilfeller ses 
i sammenheng og utbrudd oppklares. Dette supplerer den epidemiologiske overvåkingen gjennom 
Meldingssystem for smittsomme sykdommer.

FFI arbeider også bl.a. med genotyping (genetisk fingerprint) av enkelte bakterier som kan bli 
brukt i et biologisk terrorangrep.

Medikamenter/antidoter/Vaksiner

Regjeringen har etter sars epidemien gjennomført to strakstiltak for å redusere skadevirkninger av 
en mulig pandemisk influensa hos mennesker, jf. St. prp. nr. 43 (2003–2004). Det er inngått avtale 
med en grossist om å holde et beredskapslager av legemidler mot virus, såkalt antiviralia. Pr i dag 
består dette lageret av 1,4 millioner pakninger à 10 tabletter av legemiddelet Tamiflu® 
(oseltamivir). 12 millioner dagsdoser Rimantadin eller amantadin til profylaktisk bruk er under 
anskaffelse. Avtale om levering av 4 mill vaksinedoser er inngått (se detaljer i ny Pandemiplan).

Det finnes videre et nasjonalt lager som inneholder om lag 650 000 doser koppevaksine, som er 
testet og funnet i orden. Dagens beredskapslager gir en god vaksineberedskap til å møte en 
eventuell utbruddsituasjon.

Forsvaret har en begrenset beholdning av medikamenter lagret til bruk ved hendelser med 
masseødeleggelsesmidler. Vern mot biologiske angrep baseres i stor grad på helsetjenestens 
rutiner.

Regionalt kompetansesenter for smittevern: Seksjon for sykehushygiene ved St. Olavs Hospital 
(opprettet i 1998). Har stillinger for 1 sykehushygieniker, 3 hygienesykepleiere og 1 bioingeniør.

14.3 Kjemikalieulykker og terror med kjemiske våpen

14.3.1 Sanering

Generelt om sanering: Hvis pasientene etter en ulykke er forurenset av farlige stoffer, må de 
saneres før transport. Utfordringen i slike situasjoner er å få tilgang på vann (helst varmt) og 
kunne vaske pasientene uten at utrykningspersonell eller andre kommer til skade. Ut fra hvilket 
stoff pasientene er forurenset med må man vurdere behov for fasiliteter. For virkelig alvorlige 
hendelser med særlig farlig stoff og mange pasienter, må man vurdere å tilkalle en 
saneringshenger. Hengeren er tidkrevende å kjøre ut og rigge opp, og den medisinske 
behandlingen vil bli forsinket.
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Organisasjon og bruk av saneringsenheten

I regionen finnes det 5 saneringsenheter. 2 eies av helsetjenesten og er lokalisert til henholdsvis;

St. Olavs Hospital HF

Ålesund Sjukehus

3 saneringsenheter eies av Sivilforsvaret og er lokalisert til henholdsvis;

Kristiansund

Steinkjer

Trondheim

Saneringsenhetene som eies av helsetjenesten forutsettes å være i bruk ved sykehusene hvis 
sykehuset ikke har annen saneringsmulighet i tilknytning til mottaket. Saneringsenheter som eies 
av Sivilforsvaret forutsettes brukt på skadested. Alle somatiske sykehus med akuttfunksjon er blitt 
tilført 12 komplette sett med verneutstyr for bruk av deres innsatspersonell. Det åpens for at 
sykehus som har saneringshenger kan forespørre Sivilforsvaret om bistand til opplæring, drifting 
og vedlikehold av hengeren.

Saneringsenhetens innhold

En saneringsenhet er plassert på en henger og veier ca 2,8 tonn, når den er aktiv har den et 
plassbehov på 10m * 10m. Den innholder alt nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre både tørr-
rens og vask av infisert personell. Kapasiteten er 36 pasienter pr. time. 24 stående og 12 
liggende.

Hver saneringsenhet er utstyrt med;

Chemical Agent Monitor (CAM ) for påvisning av kjemiske stridsmidler og industrigassene klor, 
hydrogencyanid og fosgen.

Automess 6150 doseratemeter for påvisning og etterkontroll av personer som har vært utsatt for 
radiologisk forurensing.

Ingen av enhetene har utstyr for å kontrollere renhet i sammenheng med biologisk forurensing.

Verneutstyr for eget personale

Alt helsepersonell som kan komme i kontakt med forurensete personer skal bruke Splashdrakt 
med hette, filter, vifte, støvler, innerhanske og kjemikaliehanske. I tilegg ved mistanke om 
radiologisk forurensing, dosimeter. 4 komplette sett verneutstyr er utplassert hos LA Trondheim 
som på ordre fra AMK ved St. Olavs Hospital vil transportere dette til skadested.    

Ledelse av operasjoner / hendelser

Politiet har den overordnede ledelse på skadested gjennom Lokal redningssentral (LRS). Ved 
hendelser som innebærer behov for sanering skal R-AMK (AMK Trondheim) alltid varsles. St. 
Olavs hospital vil kunne innhente spesiell medisinsk fagkompetanse og bistå L-AMK med å 
koordinere/lede aksjonen.

AMK-sentralens primære kilder for farlighetsvurdering ved hendelser som involverer ABC midler 
er ”farlig gods-perm”, Brannfagsentralen og Giftinformasjonen (tidligere 
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Giftinformasjonssentralen). Primærvakt ved lungeavdelingen er faglig ansvarlig tilstedevakt ved 
St. Olavs hospital. Arbeidsmedisinsk avdeling er faglig ressurs, men har ikke døgnvakt.  Apoteket 
må varsles tidlig og holdes oppdatert hvis hendelsen kan gi behov for spesielle 
antidoter/medikamenter.

Brannvesenet kan stille opp med følgende på skadested:

Vann til saneringsenheten

Enkelte kan bistå med sanering av et fåtall personer og utkjøring av saneringsenheten. Lokale 
avklaringer er nødvendig.

Sivilforsvaret kan stille opp med følgende på skadested:

Livreddende førstehjelp

Opprettelse og drift av samleplass

Materiellbistand ved lys, varme, telt og sperringer

Deteksjonsutstyr

Deteksjonsutstyr

Oppgaver på sykehus

Hvis det sykehus som ligger nærmest skadestedet verken har en saneringshenger eller annen 
saneringsmulighet i tilknytning til sykehuset, må en av sivilforsvarets hengere mobiliseres. Den av 
Sivilforsvarets hengere som befinner seg nærmest skadestedet, vil bli sendt dit, så det er 
sivilforsvarets nest nærmeste henger som det er aktuelt å mobilisere til sykehuset. Det må derfor 
forventes at denne mobiliseringen tar noe tid. Det er viktig at det enkelte sykehus selv legger en 
plan for hvordan ikke-sanerte pasienter skal håndteres i påvente av henger eller annen 
saneringsmulighet.

Helsetjenesten overtar pasienter utenfor farlig område etter at pasientene er sanert og 
transporterer disse til sykehus for behandling / observasjon.

Sykehuset må ha en plan for skallsikring for å hindre at kontaminerte personer tar seg inn i 
sykehuset. Etter en stund vil sykehuset kunne få bistand til skallsikring av f.eks.  Sivilforsvaret, 
men i akuttfasen vil det i praksis være slik at sykehuset selv vil måtte dekke denne oppgaven. 
Eventuelle avtaler med sivilforsvar, politi, vaktselskap e.l. må gjøres lokalt.

De to saneringshengerne som tilhører helsevesenet, dvs henger ved St. Olavs hospital og ved 
Ålesund sjukehus, vil bli rigget opp ved disse to sykehusene ved behov.

Det enkelte sykehus skal selv ha trenet personell og verneutstyr for mottak av kontaminerte 
pasienter. Det bør lokalt vurderes å inngå avtale med Sivilforsvaret om personellstøtte samt støtte 
til å vedlikeholde og øve saneringshengeren. Det er viktig å være klar over at personell ikke kan 
påregnes å jobbe i vernedrakt i mer enn œ - 1 time. Det bør derfor lokalt finnes en plan for 
rekvirering av nye sett vernedrakter og nytt personell til å ivareta helsetjenestens rolle i 
saneringen.
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14.3.2 Eksterne ressurser

14.3.2.1 Kystverket, tlf 33 03 48 00 (døgnvakt)

Kystverket har ansvaret for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, 
herunder statens aksjonsorganisasjon. Dersom et akutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurenser 
eller kommunal beredskap/IUA, vil Kystverket innta en tilsynsfunksjon. 

Kystverkets 24-timers vakt gir råd til uhells-/skadested direkte, og

ved behov kontakter Giftinformasjonen og/eller Folkehelseinstituttet, DSB, Statens strålevern mv..

vurderer og eventuelt aktiverer Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK).

Giftinformasjonen, tlf 22 59 13 00 (døgnvakt)

Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, , vakttelefon for NBC kompetansesenter: 22 11 73 50. Spør 
etter medisinsk konfereringsvakt (døgnkontinuerlig). Ved Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, 
(UUS) er det etablert et kompetansesenter i forhold til personer som har vært utsatt for biologisk 
eller kjemisk agens eller radioaktiv stråling. Kompetansesenteret har knyttet til seg et nettverk av 
spesialistkompetanse og har et nært samarbeid med Giftinformasjonen. Sykehuset kan selv motta 
et begrenset antall pasienter i denne kategorien, og har forbindelser med sykehus og 
kompetansemiljøer internasjonalt som også kan ta imot pasienter ved behov. UUS har også et 
antidotlager som i praksis delvis er en nasjonal ressurs, uten at forholdene rundt dette lageret er 
formalisert.

14.4 Masseskade

14.4.1 Kompetanse og ansvarsfordeling

Den operative ledelsen på skadestedet er vist i figuren under.

Figuren viser sammenhengen mellom redningstjenestens organisasjon og helsetjenestens 
struktur :
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Skadestedsleder (SKL) utpekes av politimesteren for samordning på skadestedet. 
Hovedoppgaver:

koordinere innsatsen til faglederne og legge forholdene best mulig til rette for at disse skal kunne 
utføre sine oppgaver; nemlig å redde mennesker fra død eller skade

bistå faglederne med å skaffe nødvendige ressurser gjennom lokal redningssentral

opprette kommandoplass og lede innsatsen gjennom faglederne derfra

Fagleder helse er medisinsk ansvarlig på skadested. Fagleder helse bør være lege med god 
akuttmedisinsk og operativ praksis.

Operativ leder helse (OLH) er en rolle som normalt dekkes av ambulansepersonell på 
skadestedet (som er skolert i denne rollen). Operativ leder helse er medisinskfaglig underlagt 
fagleder helse (og, hvis denne ikke er opprettet: AMK-legen). OLH skal forestå organisering, 
ledelse og koordinering av det operative sanitetsapparat, herunder organisere evakueringskjeden 
fra skadested i samarbeid med skadestedsleder og AMK-sentral.

Fagleder og operativ leder helse må forholde seg til:

Skadestedsleder (SKL) vedrørende koordinering av oppgaver inne på skadeområdet og ved 
behov for ressurser utenfor helsetjenesten (lys, redningshelikopter osv).

AMK, vedrørende anmodning om ressurser fra helsetjenesten og fordeling av pasienter til neste 
ledd i behandlingskjeden.

AMK-legener ansvarlig for AMK-sentralens medisinske virksomhet, veileder ved behov 
ambulansepersonell og AMK-personell, samt har ansvar for fordeling av pasienter ved større 
aksjoner. AMK-legen er en sentral støttespiller for operativ leder helse.
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Fagleder brann har både det faglige og det operative ansvar for brannvesenets innsats. Fagleder 
brann har ansvar for sikring og klarering av skadested.

Fagleder orden skal ivareta alle funksjoner vedrørende orden, sperring av området, regulering og 
registrering, samt tiltak vedrørende omkomne. Vedkommende er normalt politi.

Politiet/Lokal redningssentral (LRS). LRS kan etableres for å koordinere de operative 
funksjonene. Dette ledelses- og koordineringsapparatet iverksettes ved vedkommende 
politikammer. LRS består bl.a. av en redningsledelse med politimesteren som formann, og skal for 
øvrig sammensettes av representanter fra en rekke etater, herunder helsetjenesten. LRS-legen er 
redningsledelsens medisinske rådgiver, og vil være et kontaktpunkt mellom AMK og LRS. Det kan 
være aktuelt for AMK å sende en liaison til LRS i tillegg til LRS-legen. Politiet kan om nødvendig 
be om bistand fra Forsvaret (regulert gjennom bistandsinstruksen).

Koordinering av helsetjenestens behov overfor ressurser fra det øvrige samfunn (lys, mat, 
transport osv), er oppgaver for SKL og LRS. Dvs. når helsetjenesten har behov ut over 
helsetjenestens egne ressurser, meldes dette fra fagleder og/eller operativ leder helse via SKL til 
LRS. Tilsvarende kan AMK rapportere behov til LRS, som iverksetter nødvendige tiltak. LRS skal 
bidra til å analysere situasjonen slik at aktuelle ressurser er tilgjengelige når behovet oppstår 
(gjerne før de på skadestedet har oppfattet behovet).

De to hovedredningssentralene (HRS), som er lokalisert til henholdsvis Sola og Bodø, kan 
koordinere redningsaksjoner som går ut over et enkelt politidistrikts ansvarsområde. Videre tilfører 
de spesielle ressurser som helikoptre og leder normalt aksjoner til sjøs. Fylkeslegen i henholdsvis 
Rogaland og Nordland tiltrer vedkommende HRS ved behov, og vil være hovedkontaktperson for 
K-ledelsen i HF/RHF, samt vil opprette kontakt med R-AMK.

Lokal AMK (L-AMK) har hovedansvar for tilførsel av ressurser og fordeling av pasienter innenfor 
eget HF. Ansvarlig lege (fagleder helse) forholder seg til AMK, som i alle andre akuttsituasjoner. 
Under omfattende aksjoner vil R-AMK forestå samordning over et større område, f.eks. hele 
helseregionen, samt ha kontakt til andre helseregioner for koordinering av ressurser og fordeling 
av pasienter.

Regional AMK (R-AMK)

R-AMK har ansvar for allokering av alle helseressurser på regionalt nivå i den grad kapasiteten til 
lokal AMK er overskredet. R-AMK skal ha totaloversikten over fordelingen av pasienter mellom 
sykehusene, og skal:

Være støttefunksjon for den AMK (”L- AMK”) som har ansvaret for aksjonen.

Ha overordnet myndighet og koordinere disponering av regionale / interregionale helseressurser.

Være hovedkontakt ovenfor HRS.

Videre skal kriseledelsen knyttet til R-AMK-sentralen bistå med strategisk ledelse i form av å 
planlegge tiltak, allokere ressurser og koordinere innsatsen til helsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for AMK-sentralene som styrer spesialisthelsetjenestens 
ressurser prehospitalt. Videre har spesialisthelsetjenesten ansvar for mottak og behandling av 
pasienter og for å frakte pasienter raskest mulig til det behandlingssted som har riktig kompetanse 
for det aktuelle kasus. Den økte spesialisering i helsetjenesten og sykehus medfører forskjellig 
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behandlingsnivå ved forskjellige sykehus. Det kan. bli nødvendig å gi behandling opp til et vist 
nivå i det nærmeste sykehus, for så å overføre pasienten til et annet  sykehus der behandling kan 
videreføres på et høyere nivå.

Kommunehelsetjenesten. Kommunene plikter å utarbeide en beredskapsplan for sin 
helsetjeneste i samsvar med Lov om helsemessig og sosial beredskap (Lov om helsetjenesten i 
kommunene § 1-3 og §1-5). Kommunene har således primæransvaret for helsemessig beredskap 
herunder beredskap for medisinsk nødmeldetjeneste (LV) og psykososial kriseberedskap og 
krisehåndtering.

Kommunene Oslo, Ullensaker, Bergen og Tromsø er pålagt et særskilt ansvar for mottak av 
nordmenn som returnerer til Norge etter å ha bli berørt av katastrofer i utlandet.  Disse betegnes 
som IHR-kommuner.

Kommunelegen plikter på anmodning av departementet å delta i lokal redningssentral. 
Kommunelegen skal som LRS-lege være medisinskfaglig rådgiver for helsetjenesten.

Kommunens kriseledelse. Ekstraordinære situasjoner krever koordinerte tiltak fra flere 
samfunnssektorer. Ved større ulykker skal kommunens kriseledelse tre sammen og sørge for at 
kommunen håndterer hendelsen på best mulig måte. Kommunelegen inngår i kriseledelsen.

Fylkesmannens rolle er beskrevet i kgl. res. av 21. september 1979, instruks for fylkesmannens 
beredskapsarbeid. Fylkesmannen har bl.a. en samordningsfunksjon og skal ta initiativ til og 
avklaring av hvem som skal ha ansvaret for krisehåndtering i situasjoner der politiet eller andre 
etater ikke aksjonerer, eller etter at nødetatene har trukket seg ut av hendelsen. Fylkesmannen 
har rekvisisjonsrett til sivile formål herunder bygningsmasse og transportmidler. Fylkesmannens 
beredskapsråd vil normalt tre sammen ved store og/eller langvarige kriser der viktige 
samfunnsstrukturer trues, f.eks. ved flom og langvarig strømbrudd. Når Fylkesmannen tar 
samordningsansvar kan han anmode om støtte fra Forsvaret etter samme prosedyre som 
benyttes av politiet (bistandsinstruksen).

Helsedirektoratet (Hdir). H-dir kan beordre helsepersonell til tjeneste andre steder i landet hvis 
det er nødvendig. Hdir vil kunne formidle behov om personell og materiell fra andre nasjoner der 
dette ikke allerede er etablert gjennom avtaler. H-dir besitter også helsemateriell som vil kunne 
være en ressurs også på norsk jord.

Sivilforsvaret er en viktig forsterkningsressurs for helse, særlig i distriktene. Sivilforsvarets 
kompetanse innen førstehjelp, opprettelse og drift av samleplass for skadde/evakuerte, bistand 
med telt, lys og varme vil være særlig verdifull for hendelser med stort omfang og -/ eller langt fra 
vei. Fredsinnsatsgruppene (FIG), Innsatsgruppene (IG) og Innsatstroppene (ITR) har personell og 
materiell evt. tilgang på mer eller spesielt materiell som kan benyttes i ovennevnte situasjoner.

Forsvaretyter støtte til det sivile samfunn i fredstid når dette er forenlig med forsvarspolitiske mål 
og øvrige oppgaver for Forsvaret. Normalt er det politiet som anmoder om slik bistand (jfr 
bistandsinstruksen). Antall bistandstyper er gruppert i tre: Administrativ bistand (f.eks. 
transportstøtte), operativ bistand (f.eks. ved ulykker/katastrofer) og håndhevelsesbistand (f.eks. 
ettersøk og pågripelse av farlige personer).
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Frivillige organisasjoner kan være en viktig ressurs ved katastrofer. De brukes ofte i søk, og vil 
ved masseskade kunne bidra med en del av de samme oppgavene som Sivilforsvaret.

Bistand fra andre nasjoner er regulert bl.a. gjennom Norges deltakelse i FN og NATO, samt 
gjennom ”Nordisk redningstjenesteavtale” (fra 1989) og ”Nordisk Helseberedskapsavtale” .

14.4.1.1  Spesielt for brann:

Justis- og politidepartementet har overtatt det overordnede myndighetsansvaret for brann- og 
eksplosjonsvernområdet etter Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) omfatter bl.a. tidligere DBE 
(Direktoratet for brann og elsikkerhet) som var departementets fagdirektorat både på 
forebyggende og beredskapsmessige tiltak i forbindelse med brann, eksplosjon, landtransport av 
farlig gods samt væsker og gasser under trykk. DSB har overtatt oppgaven og fører også tilsyn 
med de kommunale brannvesen og med bygging og drift av industribedrifter, tankanlegg m.m. 
hvor brannfarlige eller eksplosive varer inngår, og med at landtransport av farlig gods skjer på en 
sikker måte. DSB omfatter videre det tidligere Direktoratet for sivilt beredskap med 
etatsstyringsansvar for sivilforsvaret, fylkesmennene og et generelt ansvar for øvelser, tilsyn og 
rådgivning innen kriseberedskap på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Brannvesenets oppgaver og organisering er foruten i brannvernloven nærmere definert i forskrift 
om brannforebyggende tiltak og brannsyn (1990), forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen (1995) og forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg (1998).

Helse Bergen HF (Haukeland Universitetssykehus) har Norges eneste spesialavdeling for 
alvorlig brannskadde – Brannskadeavsnittet. Helse Bergen HF har etablert gjensidige avtaler med 
andre lands sykehus om mottak av brannskadde.

14.4.1.2 Spesielt for sjøredning:

Et skips kaptein er pr. definisjon selv skadestedsleder ved hendelser som skjer om bord på eget 
fartøy, inntil kapteinen selv eventuelt velger å overlate denne rollen til andre.

HRS går inn og leder aksjonen ved alle sjøfartsulykker. Mange redningsaksjoner til sjøs vil i en 
innledende fase, før innsatsressurser i form av fartøyer eller helikoptre er nådd frem til 
havaristedet, måtte ledes fra land. Så snart flere enheter er kommet til unnsetning bør det om 
mulig også skje en koordinering på stedet av direkteinnsatsen. Redningsledelsen (HRS) utpeker 
et fartøy eller et luftfartøy som stedlig koordinator («On Scene Coordinator» - OSC).

LRS er hovedkontakten opp mot HRS. Men også AMK-sentralene kan aktivere ressurser via 
HRS.
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Regional AMK-sentral med tilhørende sentral kriseledelse vil bli opprettet som vanlig hvis det er 
behov for å koordinere og lede ressurser fra større deler av regionen. Koordinering opp mot HRS 
ivaretas primært av R-AMK.

Ved hendelser som krever innsats fra flere nasjoner, er rutiner og roller beskrevet i International 
Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR). IAMSAR er et internasjonalt 
system som både støtter og regulerer den enkelte stats behov for å organisere systemer og 
metoder for ledelse og utførelse av SAR – operasjoner (SAR = Search And Rescue). Videre 
omhandler IAMSAR de forpliktelser som gjelder for det enkelte medlemsland, når det gjelder 
etablering og vedlikehold av en total redningstjeneste. IAMSAR regulerer også forholdene 
landene i mellom slik at SAR kan foregå på tvers av landegrensene.

14.4.1.3 Spesielt for luftfartsulykker:

Flyredningstjenesten i Norge er en del av den samvirkende redningstjenesten, og er organisert i 
samsvar med internasjonale avtaler om sivil luftfart.

Enheter i lufttrafikktjenesten ivaretar kravet til alarmtjeneste, og bistår ved behov LRS eller 
HRS i søks- og redningsfasen. I tillegg deltar Luftfartsverket med personell i den kollektive 
redningsledelsen ved HRS og LRS.

HRS er ansvarlig for søk og lokalisering av savnede luftfartøyer. Hvis ulykkesstedet er på land 
overføres aksjonsledelsen til LRS, mens HRS fortsatt har ledelsen dersom ulykkeshendelsen 
lokaliseres til havområdene. Ved hendelser på selve lufthavnen og i dens umiddelbare nærhet vil 
lufthavnens brann- og havarivern umiddelbart aktiveres og gjøre førsteinnsats til LRS evt. overtar.

14.4.2 Utstyr

Statlig helsemateriell som eies/disponeres av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)

NorHosp

NorHosp består av alt nødvendig medisinsk utstyr for å etablere et større feltsykehus og en 
komplett NorHosp-enhet består av 6 ulike moduler/enheter; kirurgisk-, pleie-, kontor-, 
medikament-, røntgen- og hygieneenhet. Både Forsvaret og Utenriksdepartementet har slike 
NorHosp-enheter i sitt eie. SHdir disponerer i dag 2 NorHosp kirurgiske enheter og 5 NorHosp 
pleieenheter. Enhetene er oppdatert mht materiell i 2004.

100-10-enheter

Hdir har ansvar for 130 stk 100-10-enheter som er moderne etterfyllingsenheter til sykehus eller 
feltsykehus (NorHosp) og utstyret er i samsvar med det utstyret som brukes i dagens 
helsetjeneste. 1 stk 100-10-enhet er definert som medisinsk forbruksmateriell for 100 pasienter i 
10 døgn. Enhetene rulleres kontinuerlig.

Nødhjelpsleir (Recovery Camp)
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SHdir disponerer 1 stk nødhjelpsleir som har komplett utstyr til å ivareta nødvendige behov til 500 
mennesker i en initialfase. Leiren inneholder bl.a. klær, personlig hygieneutstyr, VVS- og 
forlegningsutstyr og cateringsmateriell til 500 mennesker. Tilført telt, aggregater, lys etc. kan 
nødhjelpsleiren etableres i områder hvor det ikke kan skaffes hus.

Legemiddel

Hdirdisponerer et eget legemiddellager som består av ca 800 ulike produkter ment som 
bufferlager ved forsyningssvikt e.l.

Saneringsenheter

Det er innkjøpt og utplassert 16 saneringsenheter ved norske sykehus. En saneringsenhet består 
av 1 mobil saneringsvogn, 12 vernedrakter og deteksjonsutstyr (CAM). Det er innkjøpt ytterligere 
677 vernedrakter som er utplassert ved 49 sykehus med akuttfunksjon. I tillegg har Sivilforsvaret 
kjøpt inn 16 tilsvarende saneringsenheter, vernedrakter, telt, lys m.m.

Diverse

Hdir disponerer 10 stk telt beregnet til feltsykehus.

Hdir eier og disponerer to store mobile aggregater.

Hdir eier 1 524 stk bårer som også kan gjøres om til senger beregnet til NorHosp-enhetene. Disse 
er utplassert ved ulike flyplasser rundt omkring i Norge.

For øvrig må det nevnes at Forsvaret og Sivilforsvaret har en del tilsvarende utstyr og at det kan 
inngås lokale/regionale avtaler med disse med hensyn til lån av materiell og personell ved behov.

Det meste av utstyret som er lagret på det sentrale Østlandet kan leveres ved Gardermoen klar 
for flytransport med en responstid på maksimum 6 timer.

Sivilforsvaret

Bistand ved etablering og drift av enkel samleplass gjennom mottak, registrering, avsperring, 
merking, telt, lys, varme, bårer (begrenset), førstehjelpsutstyr (begrenset), ulltepper og enkle 
organiserte pleie- og omsorgstjenester.

Bistand ved etablering og drift av mottakssenter for evakuerte, pårørende og/eller skadde.

Bistå med innbringertjenester/båreforflytning mellom skadested og samleplass/ambulanse.

Forsvaret

Alle forsvarsgrener stiller redningsressurser til rådighet for redningstjenesten. Forsvaret har bl. a 
fartøyer av forskjellig størrelse med medisinsk personell og materiell, terrenggående kjøretøy 
både på belter og hjul, samt fly og helikopter med medisinsk personell og utrustning.

Omorganiseringen av Forsvaret har ikke ført til kutt på de ressursene som er satt av til 
redningstjenesten. Nedleggelsene av Hærens ulike avdelinger vil imidlertid på lengre sikt kunne 
redusere tilgjengelige forsvarsressurser til bruk for lokale og mindre redningsoppdrag. Det er 
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Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) som beslutter om ressurser kan gjøres tilgjengelige i 
redningsoperasjoner. Aktuelle transportressurser:

Hospitalsskip: Marinen har i dag modifisert to hurtigruter og er i ferd med å utarbeide egnet 
sanitetsutstyr som kan settes ombord. Fartøyene skal kunne konverteres til 200 sengers sykehus 
med kirurgisk kapasitet på kort tid. Dagens fartøyer er MS Midnattssol og MS Finnmarken.

Syketransportskip: Marinen har modifisert en hurtigrute – MS Richard With - til bruk som 
syketransportskip.

Ambulansefartøyer: Marinen har modifisert fire ambulansefartøyer til bruk i 
beredskapssituasjoner. Ett eksempel er MS Fjordkongen.

Fly for evakuering av pasienter. Hovedbasen til Aeromedical Evacuation ligger på Gardermoen. 
Her er det alltid et Hercules C-130 fly i beredskap. Dette skal være klart til avgang innen 24 timer 
hvis alarmen skulle gå. I tillegg så har SAS Braathens to Boing 737-fly i beredskap, som kan 
bygges om til pasientfly hvis det blir nødvendig. Et eksempel på dette var flyet som ble brukt 
under pasientevakueringen etter tsunamien i Thailand, julen 2004.

Heimevernets lokale forankring og tilstedeværelse gjør disse styrkene spesielt egnet til å bistå 
det sivile samfunn i forbindelse med redningsoppdrag, jf. lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet 
(ref 2).

Forsvarets helikoptre

Bell 412 SP, antall: 18. Oppgave: transport. Tar 9-13 passasjerer. Skvadron 339 Bardufoss og 
720 Gardermoen

Sea King Mk 43, antall: 12. Oppgave: redningsoppdrag. Kan frakte inntil 20 nødstedte. Skvadron: 
330 fordelt på Bodø, Banak, Ørland, Sola, Rygge

Lynx Mk 86, antall: 6. Oppdrag: kystvakthelikopter. Kan frakte inntil 7 personer. Skvadron: 337 
Bardufoss

Norges Røde Kors

Alle hjelpekorpsene i Norge har egne depot med rednings- og beredskapsmateriell tilpasset 
korpsets behov. I tillegg har Norges Røde Kors et beredskapslager på Fornebu med 
nødhjelpsrelatert materiell som feltsykehus, mat, vanntanker, ulltepper, telt, kjøretøyer osv. 
Materiellet er primært ment for operasjoner i utlandet ved store katastrofer, men man har fått 
godkjenning til også å benytte tollagerdelen ved store ulykker, katastrofer eller øvelser i Norge. 
Norges Røde Kors administrerer også Norwegian Emergency Preparedness store (NOREPS) på 
vegne av UD, hvor bl.a. norske leverandører har forhåndslagret materiell.

14.5 Svikt i helsemateriellforsyning

Det må skilles mellom forsyningssikkerhet i normalsituasjon og beredskapstiltak rettet mot 
ekstraordinære hendelser. Det er ønskelig at beredskapsarbeidet skal bygges inn i de normale 
forsyningssystemene og at disse også er dimensjonert og planlagt for å kunne håndtere 
ekstraordinære situasjoner. Nedenfor følger en oversikt over den kompetansen og de ressursene 
som er tilgjengelig innen helsemateriellberedskap i Norge.
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14.5.1 Kompetanse og ansvarsfordeling

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Har det overordnede ansvar og vil kunne gå inn og styre ressursene ved en kritisk 
mangelsituasjon. HOD vil også kunne gå inn og styre hvem som skal ha ansvar for å gi hvilken 
type informasjon.

Helsedirektoratet (Hdir)

Administrer det som finnes av såkalt statlig helsemateriellberedskap. Deler av utstyret som 
tidligere inngikk i den ”statlige helsemateriellberedskapen” er nå avhendet. Bistand fra andre land 
koordineres via Hdir.

Det regionale helseforetaket (RHF)

Ved utvikling og etablering av felles innkjøpsordninger og lagerhold på regionalt nivå har RHF 
ansvar for at nødvendige beredskapsordninger inngår for det helsemateriell som anses å være 
livsviktige og absolutt nødvendig i en krisesituasjon.

Helseforetakene (HF)

Det enkelte HF er selv ansvarlig for å innarbeide krav om tilstrekkelig forsyningssikkerhet i avtaler 
som forhandles fram på HF-nivå. Beredskapsplan for håndtering av en sviktsituasjon og for 
informasjon i en slik situasjon skal være en del av HFs katastrofeplan.

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) er et selskap som samordner innkjøp for 
helseforetakene i Norge. Hensikten er å oppnå lavere priser, bedre kvalitet på produktene, sikrere 
leveranser, standardisering av produktene, oppbygging av kompetanse, og en mer effektiv 
organisering med enklere drift og bedre service. HINAS har oversikt over alternative tilbydere for 
de vareslag som det til nå har vært kjørt anbudsrunder på.

Leverandørene av helsemateriell må forplikte seg til å melde fra om leveringsproblemer, 
særlig for kritisk materiell.

Forsvaretbesitter fremdeles noe helsemateriell selv om deler av tidligere lager er avviklet. 
Situasjonen pr i dag er at Forsvarets materiell i liten grad er kjent i helsetjenesten, og at man har 
et lite bevisst forhold til denne potensielle tilleggsressursen. Mobiliseringstiden er et vesentlig 
problem i forhold til å integrere Forsvarets ressurser.

Sivilforsvaret har en begrenset mengde helsemateriell, se detaljer i kap. 8.2.2. og 14.4.2.

Frivillige organisasjoner og private bedrifter besitter en del helsemateriell, se kap. 8.2.3, som 
kan inngå som en del av ressursoversikten ved den enkelte AMK-sentral og evt. LV-sentral.

14.6 Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av legemidler
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Norsk Medisinal Depot (NMD) er hovedgrossist for legemiddelforsyning til norske 
sykehusapotek. Grossistforskriften gir følgende rammebetingelser for deres arbeide:

•          Skal ha fullsortiment (dekke de 5-6000 godkjent legemidlene i Norge)

•          Skal være landsdekkende

•          Levering innen 24 timer (48 timer ved vanskelige kommunikasjonsforhold)

•          Skal ha beredskapslager av nødvendige (kritiske) legemidler

Når NMD oppdager mangel eller forventer mangel på legemiddel, varsles dette i NMDs 
elektroniske varekatalog og/eller Intranett (FarmaLink). Det  opplyses om eventuelle 
synonympreparater og/eller alternativ behandling.

Årsak til svikt og forventet leveringstidspunkt opplyses om dette er kjent. I krisetilfeller vil det også 
gis telefon/fax beskjed til sykehusapotek og sykehusleverende apotek. Om mulig legges alternativ 
vare til lager hos NMD.

Ved leveransesvikt har NMD en intern database over alternative produkter som er skaffet tidligere 
(ca. 37000 artikler). Finnes ikke alternativ der søkes det i internasjonale databaser. Fra 
spesialisthelsetjenesten kommer ofte forespørsel om å importere legemiddel som ikke er registrert 
og godkjent for pasientbehandling i Norge. Dette er nå mulig uten særskilt tillatelse fra SLV på 
forhånd.

Det er innføret et EU-direktiv (eller endring av et) som pålegger produsent å varsle SLV om 
leveranseproblemer. Meldeskjemaet er lagt ut på SLV sine hjemmesider. SLV opplyser at de ikke 
har tenkt å innformere helseforetak eller apotek om alle meldinger de får. De tenker seg en eller 
annen form for sortering avhengig av alvor og omfang. Det blir produsentens ansvar å foreslå 
alternativt preparat eller behandling.

14.6.1 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF sitt beredskapsplanverk

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er en samarbeidspartner til de andre helseforetakene i Helse 
Midt-Norge i beredskapssammenheng. Sykehusapotekene har ansvaret for legemiddelberedskap, 
antidotberedskap og beredskap av infusjons- og skyllevæsker.

14.6.1.1 Varsling

Ved en katastrofe eller ved utvidet behov for sykehusapotekets tjenester, varsles ansvarlig leder 
eller stedfortreder i henhold til liste i kap. 12 ’Telefonlister og ressursoversikter’.  
Sykehusapotekene har ulike former for vaktberedskap. Ved å kontakte sentralbordet ved de 
aktuelle helseforetakene, kan personell fra sykehusapotekene nås.  På dagtid varsles også 
sykehusapoteket/farmasøytisk avdeling direkte. Sykehusapoteker/leder ved farmasøytisk avdeling 
eller vedkommendes stedfortreder, vurderer hvilken kompetanse den varslede hendelsen vil kreve 
og innkaller nødvendig personale. I apotekets åpningstid, omprioriteres personale og 
arbeidsoppgaver utføres i henhold til sykehusapotekerens vurdering.

14.6.1.2 Operativ organisering og ledelse
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Sykehusapoteker/leder ved farmasøytisk avdeling eller dens stedfortreder har ansvar for å 
organisere og lede de nødvendige aktivitetene ved sykehusapoteket.

14.6.1.3 Informasjon

Hendelser ved de ulike sykehusapotekene som gjør at denne planen iverksettes skal alltid varsles 
til administrerende direktør ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Hendelser skal varsles internt i sykehusapoteket ved å varsle avdelingslederne som har ansvar 
for å spre informasjonen til alle ansatte i sin avdeling.

Ved hendelser der det kan bli behov for støtte fra de andre sykehusapotekene, varsles alle 
sykehusapotekerne om at det kan bli behov for assistanse.

14.6.1.4 Beredskap for infusjonsvæsker

Sykehusapotekene har også ansvar for beredskap av infusjonsvæsker.

Via innkjøpsavtaler med leverandørene av infusjonsvæsker har leverandørene forpliktet seg til å 
lagerholde de mest kritiske infusjonsvæsker (eller råvarer/emballasje for produksjon) tilsvarende 5 
måneders normalforbruk. Sykehusene har nå stedlig lager for 1 måneders forbruk. Prinsippet om 
6 måneders tilgjengelig vare av de mest kritiske infusjonsvæskene er videreført.

14.6.1.5 Antidoter og andre legemidler til bruk ved akutte tilstander

Det er i samarbeid med helseforetakene utarbeidet lister over antidoter og andre legemidler til 
bruk ved akutte tilstander. Det er også utarbeidet liste over hvilke preparater som skal finnes 
samlet i Helse Midt-Norge samt en preparatliste for hvert enkelt helseforetak/sykehusapotek. For 
detaljer se: Beredskapsplan for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Liste over Antidoter i Helse Midt-Norge

Listen er utarbeidet etter anbefalinger fra Giftinformasjonssentralen og er tilpasset 
helseforetakene i Helse Midt-Norge. Se beredskapsplan for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, 
antidotavsnittet

Kritiske legemidler

Se beredskapsplan for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, avsnittet om kritiske legemidler

Svikt i leveranser av legemidler forekommer relativt hyppig, og for å unngå alvorlige konsekvenser 
ved sykehusene skal sykehusapotekene etter avtale med sykehusene ha et utvidet lager av en 
del kritiske og viktige legemidler.. Dette lageret skal overvåkes særskilt i sykehusapotekene slik at 
riktig mengde alltid er på lager.

Når det oppdages svikt i leveransene eller at svikt kommer til å oppstå, skal sykehusapoteket 
straks søke å skaffe erstatningsprodukter. Dersom det ikke lar seg gjøre, skal det gis beskjed til 
aktuell(e) avdeling(er) ved sykehusene om at det vil bli leveringsvansker på preparatene.
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Alle sykehusapotekene og de farmasøytiske avdelingene skal lagerholde en minimumsmengde av 
legemidler som står oppført på listen over kritiske legemidler.

14.6.2 Kompetanse og ansvarsfordeling på nasjonal basis

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvar og vil kunne gå inn å 
styre ressursene ved en kritisk mangelsituasjon. HOD vil også kunne gå inn og styre hvem som 
skal ha ansvar for å gi hvilken type informasjon. Det er imidlertid ikke etablert konkrete planer for 
ressursstyring og informasjonsstyring innen dette fagfeltet.

Helsedirektoratet. Forvalter statlig legemiddelberedskap. Pådriverrolle ovenfor RHF og HF i 
forhold til utarbeidelse av beredskapsplaner. Har pågående prosjekt for identifisering av kritiske 
legemidler.

Statens legemiddelverk (SLV)

Statens legemiddelverk skal sikre at de legemidlene som brukes i Norge har god kvalitet, er 
trygge å bruke og har forventet virkning.

Legemiddelverket er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Alle legemidler som selges i 
Norge skal være godkjent av Legemiddelverket. Det er strenge krav til produksjon, oppbevaring 
og salg av legemidler. SLV fører tilsyn med at alle ledd i kjeden frem til pasient overholder disse 
kravene. Legemidler skal ikke ha bivirkninger som overstiger nytten av dem. SLV overvåker 
bivirkninger og har en løpende vurdering av nytte og risiko ved bruk av legemidler.

Tidligere praksis i Norge har vært at uregistrerte legemidler først må innom SLV for registrering og 
godkjenning. Fra 1. mars 2006 trenger leger/tannleger ikke lenger søke Statens legemiddelverk 
på forhånd ved forskrivning av legemidler uten markedsføringstillatelse. Ordningen med spesielt 
godkjenningsfritak blir nå endret til en notifiseringsordning. Det betyr at alle legemidler som er 
godkjent i EU/EØS, USA, Canada og enkelte andre land, nå også kan selges i Norge uten at 
Statens legemiddelverk må godkjenne det på forhånd. Målet er at ordningen skal gjøre hverdagen 
lettere for både leger, pasienter, apotek og Statens legemiddelverk. Det er imidlertid noen unntak 
fra den nye ordningen. Les mer om dette på SLV sine hjemmesider, www.legemiddelverket.no

Folkehelseinstituttet har blant annet hovedansvaret for å forsyne landet med vaksiner, sera og 
spesifikke immunglobulinpreparater til humanmedisinsk bruk i Norge. Pr i dag dekkes forsyningen 
kun ved import. Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet vil være sentrale 
informasjonsgivere ovenfor helsetjenesten ved en krise.

Giftinformasjonen, tlf 22 59 13 00 (døgnvakt)

Giftinformasjonen (tidligere Giftinformasjonssentralen) er en avdeling i Sosial- og helsedirektoratet 
og kan gi råd om tilgjengelighet til sykehus som mangler antidoter i akutte situasjoner.

Helseforetakene (HF)

Ansvaret for legemiddel- og antidotberedskap ligger hos det enkelte HF. Beredskapsplan for 
håndtering av en sviktsituasjon og for informasjon i en slik situasjon skal være en del av HFs 
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katastrofeplan. På basis av lister over kritiske legemidler må HF pr i dag selv vurdere sitt behov 
for lagerhold av disse legemidlene.

Det regionale helseforetaket (RHF)

Ved etablering av felles innkjøpsordninger på regionalt nivå har RHF ansvar for at nødvendige 
beredskapsordninger inngår i kontraktene for de legemidler som anses å være livsviktige og 
absolutt nødvendige i en krisesituasjon.

Sykehusapotekene er heleid av de regionale helseforetakene, og er organisert som deler av 
helseforetak eller som selvstendige helseforetak. Sykehusapoteket er forbindelsesleddet mellom 
spesialisthelsetjenesten og leverandører/grossister. Sykehusapotekene skal bistå 
helseinstitusjonene med å finne alternative leverandører eller synonyme/alternative preparater 
ved svikt i legemiddelforsyning. Sykehusapoteket og medisinske ansvarlige ved berørte 
institusjoner må sammen utarbeide retningslinjer for alternativ terapi ved behov.

Legemiddelleverandørene må forplikte seg til å melde fra om leveringsproblemer, særlig for 
kritiske legemidler.

Grossister.
Følgende tre grossister sørger for leveransene til apotekene:

NMD - Norsk Medisinaldepot (Vitus/Ditt Apotek, samt sykehusapotekene etter anbud),

Apokjeden AS (Apotek 1)

Holtung AS som igjen eies av Alliance Unichem (Alliance apotekene)

Gjennom ulike former for eierskap og avtaler har de tre apotekkjedene knyttet til seg praktisk talt 
alle landets private apotek. De tre kjedene har kontroll over egen distribusjon ved at de har 
grossistvirksomhet integrert i kjeden. De regionale helseforetakene har nettopp inngått en 3-årig 
grossistavtale med NMD for all forsyning til sykehusene (etter anbud).

LIS - ”Legemiddelinnkjøpssamarbeid". LIS er en organisasjon som innhenter anbud på 
legemidler til bruk i sykehus på vegne av helseregionene.

Legemiddelprodusenter. Når det gjelder produksjon har vi i Norge et 50-talls produsenter av 
ulike legemidler, de største er Alpharma, Amersham, Fresenius Kabi og Nycomed Pharma.

14.6.3 Nasjonale beredskapsordninger

Norsk Medisinaldepot (legemiddelgrossist) lagerholder på vegne av Helsedirektoratet (Hdir) et 
beredskapslager av legemidler, definert på liste fra Hdir. Dette lageret er en del av NMD`sitt 
rullerende lager, og skal brukes i beredskapssammenheng. Dette beredskapslageret er lokalisert i 
Oslo. Hdir har ansvar for transportplaner av legemidlene hvis det oppstår en situasjon som utløser 
et behov for disse legemidlene. NMD lagerholder også et beredskapslager på vegne av Forsvaret.

Avtale mellom Helsedirektoratet (Hdir) og Norsk Medisinaldepot (NMD): Avtalen gjelder 
beredskapslagring av legemidler ved at NMD fører et noe større lager enn nødvendig. Avtalen 
omfatter preparater til en verdi av ca. 82 mill kroner. Opplysning om hvilke preparater som finnes 
fås ved å kontakte Hdir. Utvalget av legemidler på lageret er under revurdering.
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Jodtabletter: Hdir kjøpte inn 1.200.000 kaliumjodidtabletter i 2002 for bruk ved et eventuelt 
radioaktivt nedfall/ulykke. Tablettene er utplassert i kommunene i Finnmark, Troms og Nordland 
(nord for Ofoten). I 2003 ble det kjøpt inn ytterligere ca 1.200.000 tabletter som foreløpig ligger 
lagret hos NMD.

Infusjonsvæsker. Produsenten i Norge har forpliktet seg til å ha 5 mnd lager av infusjonsvæsker 
for de helseforetak de har LIS-avtale med. Den andre produsenten, som hovedsakelig produserer 
i Tyskland, har forpliktet seg overfor de helseforetak de har LIS-avtale med.

Avtale mellom det enkelte HF og leverandører gjennom LIS (”Legemiddelinnkjøpssamarbeidet"). 
Her inngår enkelte krav til leveringsdyktighet og lagerhold på grossistsiden, men det er ikke 
systematisk tenkt beredskapssikring av kritiske legemidler.

Folkehelseinstituttet. Da det er lang leveringstid på vaksiner, sera og spesifikke 
immunglobulinpreparater (opp til 6 måneder) har FHI etablert et minimums støttelager på 4 – 6 
måneders forbruk avhengig av type preparat.

Forsvaretv/Forsvarets logistikkorganisasjon/Sanitetsmateriellforvaltningen eier et 
beredskapslager av legemidler til en anskaffelsesverdi av om lag kr 12 mill. Lageret forvaltes av 
Norsk Medisinaldepot. Sammensetningen av lageret tar utgangspunkt i de sett og satser 
Forsvaret benytter.

Lager av antidoter på Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål: Fungerer pr i dag nærmest som et 
sentralt lager for regionen og delvis for nasjonen. En del antidoter er imidlertid så tidskritiske i 
forhold til behandlingen at de må finnes ved hvert enkelt akuttmottak.

Giftinformasjonen har utarbeidet lister over hvilke antidoter som bør finnes ved sykehusene og 
etablerer med jevne mellomrom en oversikt over hvilke antidoter det enkelte sykehus har 
tilgjengelig.

Industrien. Store industribedrifter har ofte et godt utbygd industrivern og bedriftshelsetjeneste. De 
har derimot vanligvis ingen beredskapslagre av infusjonsvæsker eller legemidler.

Ifølge opplysninger innhentet høsten 2003, besitter legemiddelgrossistene et lager på om lag tre 
ukers normalforbruk av legemidler.

Gjennomsnittlig lagerbeholdning i apotek er av samme størrelse (jf. Legemiddelverkets årlige 
presentasjon av nøkkeltall for apotek, ref 9). For øvrig sitter legemiddelprodusentene på en viss 
lagerbeholdning i tillegg til det som finnes i grossistenes salgslagre.

Legemidler til bruk ved pandemisk influensa: Se Pandemiplan.

14.7 Avbrudd i teknisk infrastruktur

Side 67 av 77

22.02.2016



En hver leverandør av helsetjenester plikter å vurdere sin egen sårbarhet i forhold til avbrudd i 
teknisk infrastruktur, og aktivt gå inn for å redusere både sannsynligheten for og konsekvensene 
av et slikt avbrudd. Det vil ofte være nødvendig å inngå et samarbeid med kommunen for å sikre 
leveranser av teknisk infrastruktur til sykehuset på en best mulig måte.

Tabellen nedenfor viser eksempler på systemer som vil kunne sette deler av helsetjenesten ut av 
spill hvis systemene svikter.

VVS

Vann

Avløp

Medisinske 
gasser og 
trykkluft

Varme

Sprinkleranlegg

Luftbehandling

Kjøling

Isvannsystemer

Damp

Elektro

Normalkraft 
(uprioritert)

Reservekraft 
(prioritert)

Avbruddsfri kraft 
(UPS)

Elektro svakstrøm

Brannvarsling

Pasientsignal

Alarmsystemer

Adgangskontrollsystem

Tele- og 
automatisering

Sentral driftskontroll

Telefon

Personsøkeranlegg

Høytafon/stentofon

Lyd og bilder

IT

AMK-sentral

PAS

Elektronisk 
pasientjournal

PACS/RIS

Lab-systemer

og andre kritiske 
IT-systemer

Andre 
installasjoner

Heiser, 
rulletrapper

Rørpost, 
kassettanlegg

Avfallssystemer 
(også 
risikoavfall og 
spesialavfall)

Bygningsteknisk

Brann

Eksplosjon

Oversvømmelse/ 
vannlekkasje

Gasslekkasje

Servicefunksjoner

Laboratorietjenester

Radiologi

Blod

Sentrallager

Sterilsentral

Vaskeri

Mat

Det er etablert reservesystemer av ulik kvalitet og i ulikt omfang ved den enkelte helseinstitusjon. 
Vurderinger av risiko og sårbarhet må derfor gjøres lokalt, sett i forhold til teknisk standard, og 
hvilken virksomhet som utøves i det enkelte bygg. Det presiseres at det kan være behov for 
analyser helt ned på enkelt-funksjonsnivå for de mest kritiske tjenestene.

For systemer som ansees å være kritiske for sykehusdriften i sin helhet, skal man vurdere å lage 
egne prosedyrer ved svikt. Maler for slike prosedyrer er utarbeidet som en del av planverket til 
Helse Nord. Ved omlegging til ”papir-fattig” sykehus, med elektronisk pasientjournal etc, blir 
sårbarhetsvurderinger særlig viktig. Likeledes vil det bli behov for omfattende ROS-analyser ved 
innføring av nytt nødnett.

Hvis en sviktsituasjon skulle føre til at hele eller deler av et sykehus settes ut av spill, vil 
sykehuset bli å betrakte som et skadested, og de normale systemene for fordeling av pasienter på 
andre sykehus trår i kraft. HF bør oppfordre kommunene i sitt opptaksområde til å lage planer for 
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midlertidig økning av kapasitet i primærhelsetjenesten (sykehjem og tilsvarende 
behandlingsinstitusjoner) slik at disse kan motta deler av pasientmassen.

14 AVTALER

14.3
AVTALE MELLOM HELSEDIREKTORATET OG FORSVARET VED

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER VEDRØRENDE

GJENSIDIG BISTAND

§ 1 Bakgrunn

Denne avtalen er inngått mellom Helsedirektoratet (Helsedir) og Forsvaret ved

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

§ 2. Formål

Formålet med avtalen er å fastsette retningslinjer om Forsvarets anmodning om

bistand fra den sivile helsetjenesten samt den sivile helsetjenestens anmodning om

bistand fra Forsvaret. Videre gir denne avtalen FOH og Helsedir generelle og

praktiske retningslinjer for hurtig og sikker vurdering og handling.

Gjennom avtalen kan partene koordinere bruk av ressursene innen helsesektoren

optimalt i fred, krise og væpnet konflikt.

Avtalen regulerer forhold som berører kostnadsdekning forbundet med bistand.

Avtalen skal danne det overordnede grunnlag i forbindelse med utferdigelse av

spesifikke avtaler og prosedyrer mellom Forsvarets enheter og helsetjenesten.

§ 3. Virkeområde

Avtalen gjelder for Forsvarets bistand til helsemyndighetene i fred, krise og væpnet

konflikt, med mindre annet følger av eller besluttes ved bestemmelser gitt i eller i

medhold av lov, eller tiltak i medhold av beredskapsplanverket (nasjonalt

beredskapssystem) jfr § 2 i Instruks om Forsvarets bistand til andre offentlige

myndigheter enn politiet. Videre gjelder denne avtalen i de tilfeller hvor Forsvaret har

behov for å anmode om helsemessig bistand, blant annet ifm massetransporter av

pasienter til Norge evt andre destinasjoner.

§ 4. Definisjoner

Med bistand til helsemyndighetene menes støtte med relevante kapasiteter i form av

personell- og/eller materiellmessig støtte for å forebygge og hindre tap av liv eller

skade, samt ivareta samfunn sikkerhetsmessige behov.

Med FD menes Forsvarsdepartementet

Med FOH menes Forsvarets operative hovedkvarter

Med FST menes Forsvarsstaben

Med Helsedir menes Helsedirektoratet

Med RHF menes Regionale helseforetak
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Med AMK menes Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

Med JPECC menes Joint Patient Evacuation Coordination Cell

Med ECMO-transport menes transport av pasienter tilkoplet hjerte-/lungemaskin

Med Role 2 menes forsvarets lette feltsykehus med kirurgisk kapasitet

2

§ 5. Forutsetning og vilkår for bistand

Forsvaret vil yte bistand i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser.

Helsetjenesten yter tjenester i tråd med gjeldende lovgivning.

§ 6. Forsvarets bistand til helsetjenesten

Forsvaret kan yte bistand til sivile helsemyndigheter med de til enhver tid tilgjengelige

ressurser eller kapasiteter som er pålagt beredskap.

Forsvaret kan i henhold til inngåtte avtaler stille følgende kapasiteter:

Innen 24 timer etter anmodning:

• Ett B 737-700 m/medisinsk utrustning bemannet med medisinsk personell (jfr

avtale)

• ECMO-transport

• Transport av organer og donorteam

36 timer etter anmodning stille:

• Ett B 737-700 m/medisinsk utrustning bemannet med medisinsk personell

Tilgang på øvrige kapasiteter forutsetter at ressursene er tilgjengelige og at

bistanden er forenlig med Forsvarets primære oppgaver.

Avhengig av situasjonen kan Forsvaret etter 72 timer etter anmodning stille:

• Sanitetskapasiteter, herunder militære ambulanser og fartøy

• Kapasiteter for luftevakuering med helikopter.

• Lett feltsykehus (ROLE 2 og kirurgiske team)

• Transport og annen administrativ støtte der Forsvaret har en særskilt teknisk

kapasitet eller kompetanse.

Når større militære øvelser eller operasjoner pågår vil Forsvaret etablere egen

sanitetstjeneste, og det vil på forhånd etableres kommunikasjon med respektive

helseforetak og AMK i operasjonsområdet. Militære sanitetskapasiteter koordineres

av JPECC (Joint Patient Coordination Cell). JPECC koordinerer med AMK.

§ 7 Varsling — Anmodning om bistand

Ved hendelser hvor det vurderes å anmode om bistand fra Forsvaret, skal

vedkommende helseforetak eller helsemyndighet, om det er mulig, varsle FOH forut

for bistandsanmodningen. Forsvaret kan ved behov forestå rådgivning mtp bruk av

Forsvarets ressurser.

AMK i Helseforetak kan fremme anmodning direkte til FOH for bistand som gjelder:

• ECMO transport (AMK ULLEVAL)

• Transport av organer og donorteam
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Ved pandemi, "askesky" fra vulkanutbrudd eller andre ekstraordinære situasjoner

som sanitetsmessig bistand eller annen militær støtte til helsetjenesten, skal

anmodningen om bistand fremmes via Helsedirektoratet til FOH.

Helsedirektoratets døgnbemannet telefon nummer er 41 43 54 29.

Anmodning om bistand skal fremmes vakthavende stabsoffiser ved Forsvarets

operative hovedkvarter (FOH) på døgnbemannet telefon nummer 75 53 63 00.

Muntlig anmodning SKAL følges opp med en skriftlig anmodning/bekreftelse.

Dersom helseforetak/AMK anmoder om bistand skal gjenpart av

bistandsanmodningen sendes Avdeling beredskap i Helsedirektoratet.

§ 8. Fremsendelse og beslutning om bistand

Anmodningen om bistand skal inneholde:

a) Hvem som er anmodende myndighet

b) Kort orientering om situasjonen og om den bistand som anses nødvendig

c) Når, hvor og hvor lenge bistanden skal ytes.

d) Andre relevante opplysninger (herunder om andre relevante sivile ressurser er

brukt opp eller utilgjengelige).

FOH sørger for at det så raskt som mulig blir tatt stilling til anmodningen ref. § 6.

Dersom bistanden er av betydelig omfang ressursmessig, kostnadsmessig, eller

reiser politiske eller prinsipielle problemstillinger, skal FOH fremsende

bistandsanmodningen tjenestevei for avgjørelse av FD.

§ 9. Ansvar, rolle og myndighet

Ansvar

1. Sivilt

• Helsedirektoratet har det overordnede nasjonale koordineringsansvar for

helse- og sosialberedskapen i Norge og leder sivil helsetjeneste ved nasjonale

hendelser og kriser.

• Helseforetak eller helsemyndighet som mottar bistand fra Forsvaret, har det

overordnede medisinskfaglige ansvar og har faglig instruksjonsmyndighet

overfor Forsvarets bistandsressurser.

• Helsedirektoratet bistår Forsvaret ifm hjemtransport av et større antall militære

pasienter. Dette med henblikk på en forsvarlig fordeling av pasienter til

relevante sykehus i Norge og evt utlandet. Gardermoen militære flyplass er av

Forsvaret utpekt som hovedbase ifm slike hjemtransporter.

Militært

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har ansvaret for:

• Planlegger og leder Forsvarets operasjoner i fred, krise og væpnet konflikt,

herunder også koordinering og ledelse av militærbistand til helsetjenesten.

• Etablere hospital liaison ved respektive helseforetaket når større militære

operasjoner eller øvelser iverksettes.

• Koordinere sanitetstjenesten mellom Forsvarets avdelinger ovenfor Regionale
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helseforetak (RHF).

4

• Planlegg og gjennomfør sanitetstjenesten med tildelte militære

sanitetsressurser.

• Planlegger og leder strategisk evakuering. Herunder ansvarlig for varsling og

koordinering med Helsedir ifm hjemtransport av et større antall militære

pasienter til Norge.

• Koordinere evakuering av/mottak av militære pasienter til/fra andre landsdeler

ved en krise/væpnet konflikt.

• Koordinere sanitetstjenesten for utenlandske avdelinger ved øvelser /krise

/væpnet konflikt

Forsvarets bistand gjennomføres som en selvstendig bistandsoperasjon. FOH

utpeker sjef for den militære bistandsressurs (enhet). Ved deltakelse av flere

enheter utpeker FOH en sjef som koordinerer ledelsen av den militære innsats.

Militær sjef viderefører oppdraget gjennom ordre på militær side. Forsvaret vil til

enhver tid beholde operativ kommando over militære enheter som yter bistand.

§ 10. Helsetjenestens støtte til Forsvaret

Forsvarets enheter har behov for støtte fra den sivile helsetjeneste i fred, krise og

væpnet konflikt:

• Nødvendig tilgang til sivile sykehus

• Tilgang til sykehustjenester for utenlandske avdelinger/personell

• Kunne etablere hospital liaisonteam ved sykehus.

• Nasjonal koordinering i pasient distribusjon i forbindelse med

masseevakuering av militære pasienter innen eller til Norge.

• I samarbeid med FOH tilrettelegge helsetjenester i forbindelse med større

militæraktivitet i en eller flere landsdeler.

• Tiltak ifm evakuering til Norge av militære pasienter med alvorlig smittsom

sykdom.

Ved militære øvelser, utenlandske besøk eller andre hendelser hvor det kan være

behov for støtte til Forsvaret fra helsetjenesten, skal FOH informere Helsedir og

angjeldende Helseforetak så tidlig som mulig.

§ 11. Samband

Når Forsvaret yter helsefaglig bistand til helsetjenesten skal militære enheter etablere

samband og kommunikasjon med AMK. RHF avgir helsemessig

kommunikasjonsutstyr til støttende militære sanitets enheter.

Ved større militære operasjoner og/eller øvelser der Forsvaret koordinerer med AMK

avgir RHF kommunikasjonsutstyr til samarbeidende militære sanitets enheter.

§ 12. Uniformering

Militært personell som bistår sivil helsetjeneste skal normalt være iført militær
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uniform. FOH kan gjøre unntak dersom Helsedir gir sin tilslutning.

§ 13. Planverk, opplæring og øvelser

Så langt som mulig skal FOH og Helsedir utvikle koordinerte planverk og prosedyrer

for ulike bistandstyper som omfattes av denne avtale.

Helsedir skal sørge for at personell med relevante funksjoner i helsetjenesten får

opplæring om innholdet i denne avtale og forhold som dekkes av avtalen. FOH skal

sørge for at operativt personell med relevante funksjoner har fått tilsvarende

opplæring.

FOH og helsetjenesten skal på sentralt, regionalt og lokalt nivå tilstrebe gjensidig

støtte for opplæringsformål.

Innenfor rammen av de bistandstyper som omfattes av denne avtale, eller

beredskapsplanverk for krise og væpnet konflikt, kan sjef FOH og angjeldende

Helseforetak gi samtykke til fellesøvelser mellom Forsvaret og helsetjenesten.

§ 14. Rapportering

Helsetjenesten (RHF/HF) og militær sjef skal etter gjeldende generelle retningslinjer

holde sine overordnede ledd orientert om de tiltak som settes i verk og avgi rapport

tjenestevei etter at bistanden er avsluttet.

§ 15. Dokumentasjon

All pasientbehandling skal dokumenteres i henhold til helsetjenestens lover og

forskrifter.

§ 16. Informasjonsutveksling og mediehåndtering

Helseforetak eller helsemyndighet som mottar bistand fra Forsvaret har ansvar for

informasjon til media og offentligheten om oppdraget, med mindre annet bestemmes

i det enkelte tilfelle. Omtale av Forsvarets bistand skal normalt skje i samråd med

Forsvaret.

Ved hjemføring av norsk militært personell, som er alvorlig syk eller skadet til norske

sykehus, overtar den sivile helsetjenesten informasjonsansvaret angående

pasientens tilstand etter overtakelse ved angjeldende AMK.

§ 17. Kostnadsdekning

5

Merkostnader ifm Forsvarets bistand belastes anmodende instans. Det avtales at

merkostnader for følgende bistandsstøtte belastes anmodende instans:

• ECMO transport

• Transport av organer og donorteam

• STRATEVAC iht beredskapsavtale (24 timer/ 36 timer)

• Sanitetskapasiteter, herunder militære ambulanser og fartøy

• Kapasiteter for luftevakuering med helikopter.

• Lett feltsykehus (ROLE 2 og kirurgiske team)

• Transport og annen administrativ støtte der Forsvaret har en særskilt
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teknisk kapasitet eller kompetanse.
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Akutt bistand koordinert via JPECC og AMK ifm større operasjoner og øvelser

dekkes av Forsvaret.

§ 18. Forhold til tidligere avtaler

Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet om bruk

av Forsvarets strategiske luftevakueringskapasiteter videreføres og innarbeides som

vedlegg til denne avtale

Avtale mellom Luftforsvaret og Luftambulansetjenesten ANS om bruk av

Luftforsvarets kapasiteter vil bli satt ut av kraft og nye retningslinjer innarbeides som

prosedyrevedlegg til denne avtale.

Prosedyre for transport av kritisk syke pasienter med Forsvarets transportfly (C-130)

innarbeides som vedlegg til denne avtale.

Samarbeidsavtaler mellom FOH og RHF vurderes reetablert. Ved reetablering

innarbeides avtalene som prosedyrevedlegg til denne avtale.

§ 19. Ikrafttredelse og oppsigelighet

Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt denne er signert av de respektive.

Avtalen er gyldig i påvente av utarbeidelse av "Instruks om Forsvarets bistand til

andre offentlige myndigheter enn politiet" og oppdateres når denne instruks

foreligger.

Oslo, 07 desember 2011

Etter fullmakt

Haakon Bruun-Hanssen                                                     Bjørn-Inge Larsen

Viseadmiral                                                                                                               Helsedirektør

15.2 Nordisk helseberedskapsavtale

Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

som er overbevist om nødvendigheten av samarbeid mellom helsemyndighetene i de 
kontraherende stater med det formål å øke de nordiske lands samlede evne til å håndtere kriser 
og katastrofer, herunder naturkatastrofer og hendelser (ulykker og terrorhandlinger) med bl.a. 
radioaktiv stråling, biologiske og kjemiske agens, som ønsker å legge til rette for effektiv 
assistanse dersom en krise eller katastrofe rammer et nordisk land og assistanse ikke er omfattet 
av andre nordiske multilaterale og bilaterale overenskomster, herunder Avtale mellom Danmark, 
Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid over territorialgrensene for å forhindre eller 
begrense skade på mennesker, eiendom eller i miljøet ved ulykkeshendelser av 20. januar 1989 
(Nordisk redningstjenesteavtale),

som ønsker en avtale som kan være en ramme for samarbeid om konkrete 
beredskapsforberedelser,

Side 74 av 77

22.02.2016



som ytterligere ønsker å forbedre samarbeidet på området,

er blitt enige om å inngå en nordisk helseberedskapsavtale med den ordlyden som følger 
nedenfor:

Artikkel 1 Definisjoner

I denne avtale betyr uttrykkene

a)         “nordisk land”

hver av de kontraherende stater, samt hjemmestyreområdene Færøyene, Grønland, og Åland i 
den grad de nevnte hjemmestyreområder har gitt sitt samtykke til deltagelse i samarbeidet,

b)         “kompetent myndighet”

i Danmark:

Indenrigs- og sundhedsministeriet

i Finland:

Social- och hälsovårdsministeriet

i Island:

Helsedepartementet

i Norge:

Helsedepartementet

i Sverige:

Regjeringen (Socialdepartementet), eller den virksomhet departementet har delegert denne 
myndigheten til.

Artikkel 2 Formål

Denne avtale skal legge til rette for samarbeid mellom de nordiske land om å forberede og utvikle 
helseberedskapen i forhold til å håndtere kriser og katastrofer, herunder naturkatastrofer og 
hendelser (ulykker og terrorhandlinger) med bl.a. radioaktiv stråling, biologiske og kjemiske 
agens.

Artikkel 3 Anvendelsesområde

Denne avtale gjelder samarbeid mellom de kompetente myndigheter innenfor helse(- og sosial) 
området. Samarbeidet omfatter:

a.         forberedelser av beredskapstiltak, og

b.         assistanse i tilfelle en kontraherende stat rammes av en krise eller katastrofe.

Denne avtale kommer i tillegg til og skal derfor ikke gjelde dersom behov for assistanse omfattes 
av Nordisk redningstjenesteavtale av 20. januar 1989.

Side 75 av 77

22.02.2016



Fordelingen av administrative og økonomiske konsekvenser ved samarbeid om beredskapstiltak 
som nevnt i første ledd bokstav a i denne artikkel, avtales i det enkelte tilfelle.

I situasjoner nevnt i første ledd bokstav b i denne artikkel får bestemmelsene i Nordisk 
redningstjenesteavtale om økonomisk oppgjør anvendelse så langt de passer.

Denne avtale skal ikke være til hinder for at de nordiske land oppfyller sine folkerettslige 
forpliktelser eller deltar i internasjonalt samarbeid.

Innenfor rammen av denne avtalen kan de kompetente myndigheter inngå avtaler på 
enkeltområder.

Artikkel 4 Landenes forpliktelser

De nordiske land forplikter seg til

1.            på anmodning å yte hverandre assistanse så langt de har mulighet til etter 
bestemmelsene i denne avtalen,

2.            å informere hverandre så raskt som mulig om tiltak de planlegger å iverksette, eller 
iverksetter, som får eller antas å få betydning for de øvrige nordiske land

3.            å fremme samarbeide ifølge denne avtalen i nasjonale lover, forskrifter og andre 
rettsregler og fjerne hinder for dette samarbeidet så langt det er mulig,

4.            å legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid om kompetanseutvikling.

5.            å arbeide for utvikling av samarbeidet på dette området.

6.            å holde hverandre orientert om relevante endringer i landenes beredskapsordninger, 
herunder lovendringer.

Artikkel 5 Gjennomføring av avtalen

Helseministrene i de kontraherende stater møtes jevnlig for å diskutere problemstillinger innenfor 
avtalens virkeområde. Det land som har formannskapet i Nordisk Ministerråd har ansvaret for at 
dette skjer.

For den praktiske gjennomføring av denne avtale, forutsettes at de kompetente myndigheter står i 
direkte kontakt med hverandre.

De kompetente myndigheter skal i fellesskap evaluere utviklingen og gjennomføringen av denne 
avtale hvert år. Dette bør så vidt mulig skje i forbindelse med eksisterende fora og 
møteaktiviteter. 

Artikkel 6 Ikrafttreden

Avtalen trer i kraft tretti dager etter den dag alle de kontraherende stater skriftlig har underrettet 
det norske utenriksdepartementet om at de har godkjent avtalen.

Det norske utenriksdepartement underretter de øvrige avtaleparter og Nordisk Ministerråd skriftlig 
om tidspunktet for mottagelse av slike meddelelser og om tidspunktet for avtalens ikrafttreden.
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Artikkel 7 Oppsigelse

En avtalepart kan si opp avtalen ved å gi skriftlig meddelelse om dette til det norske 
utenriksdepartementet som underretter de øvrige avtaleparter om tidspunktet for mottagelsen av 
slik meddelelse og om dens innhold. Oppsigelsen får virkning seks måneder etter at meddelelsen 
ble mottatt.

Artikkel 8 Avtalens deponering

Denne avtales originaleksemplar deponeres i det norske utenriksdepartement som tilstiller de 
øvrige avtalepartene bekreftede kopier.

14.4 Samarbeid med Sivilforsvaret.

Viser til

 Operativt konsept for Sivilforsvaret 2012
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