
Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst       Side 1 av 57 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regional beredskapsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Til styrebehandling i 
Helse Sør-Øst RHF 

8. mars 2018 

 
 



Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst       Side 2 av 57 

Innledning 
 

 
 
5  

Med beredskap forstås tiltak for å forebygge, 
begrense eller håndtere uønskede og 
ekstraordinære hendelser og kriser 
(NOU 2000:24) 
 
En grunnleggende forutsetning for god beredskap og 
krisehåndtering er at virksomhetens daglige drift er 
sikker og robust (jf. bl.a. forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, og 
rammeverk for god virksomhetsstyring i Helse Sør-
Øst). Det legges til grunn at helseforetakene/ 
sykehusene har systemer for risikoerkjennelse og for 
å håndtere risikoen i ordinær drift. 
 
Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst skal bidra 
til å verne befolkningens liv og helse gjennom å sikre 
at nødvendige spesialisthelsetjenester kan tilbys 
befolkningen ved kriser og katastrofer i fredstid og 
ved sikkerhetspolitisk krise og krig.  
 
Planen gjelder for Helse Sør-Øst RHF og alle 
underliggende virksomheter, herunder også private 
institusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. Planen omfatter relevant informasjon om 
ansvarsforhold og ressurser som tilligger disse 
virksomhetene. 
 
De føringer som er lagt i denne planen skal 
gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå/ 
institusjonsnivå slik at beredskapsarbeidet i Helse 
Sør-Øst fremstår som helhetlig og samordnet. 
 
Planen bygger på de etablerte prinsippene for 
beredskapsarbeidet i Norge, som ansvar, nærhet, 
likhet og samvirke, og introduserer ikke endrede 
forutsetninger eller ansvarsforhold. 
 
Beredskapsplanlegging og håndtering av 
beredskapssituasjoner er et ledelsesansvar. 
Beredskapsplaner på alle nivåer i helsetjenesten 
skal inngå i virksomhetens kvalitetssystem og 
skal rulleres og øves årlig. 
 
Denne planen erstatter tidligere versjoner av regional 
beredskapsplan. Planen, med gjeldende risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og andre 
beredskapsdokumenter, finnes på Helse Sør-Øst 
RHFs nettside.  

Hva er nytt i denne rulleringen: 
 

• Planen er oppdatert og harmonisert 
i forhold til Nasjonal helse-
beredskapsplan, versjon 01.01.2018 

• Regional ROS-analyse er revidert og 
korrigert i forhold til Nasjonalt 
risikobilde/Krisescenarioer og 
Helsedirektoratets rapport 
Overordnede risiko- og 
sårbarhetsvurderinger i helse- og 
omsorgssektoren 

• Det er foretatt tekstlige justeringer 
på grunnlag av rapporten 
Gjennomgang og kvalitetssikring av 
beredskapsplaner i Helse Sør-Øst, videre 
er prinsipper for samordning 
nærmere beskrevet 

• Omtale av regelverk, organisering, 
planer, rutiner er oppdatert 

• Masseskader og sivil-militært 
samarbeid er omtalt 

• Ansvar for delplaner er tydeliggjort 

• Delplan for prehospitale tjenester 
og delplan (rammeverk) for 
beredskapsmessig personell-
planlegging er innarbeidet, mens 
delplaner for legemiddelberedskap 
og forsyningsberedskap er 
gjennomgått og korrigert på 
grunnlag av nye forutsetninger 

• De fleste delplanene er skilt ut og 
gjort tilgjengelig på nettsidene til 
Helse Sør-Øst RHF 

https://www.helse-sorost.no/beredskap
https://www.helse-sorost.no/beredskap
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1 Mål og prinsipper for beredskapsarbeidet 
 
Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst skal bidra til å verne befolkningens liv og helse 
gjennom å sikre at nødvendige spesialisthelsetjenester kan tilbys befolkningen ved kriser og 
katastrofer i fredstid og under krig.  
 
Planen skal bidra til at: 

 Regionens samlede helseressurser utnyttes mest mulig effektivt ved krise og katastrofe 

 Beredskaps-/kriseledelsen er tydelig, og ansvar og roller er definert og kjent 

 Samordningen innen helsetjenesten og med samarbeidende etater styrkes 
 
Regional beredskapsplan bygger på følgende 4 prinsipper: 
 
1. Ansvarsprinsippet:  

Den virksomheten som har ansvar for et fagområde eller tjenestetilbud i en normalsituasjon, 
har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering av ekstraordinære 
hendelser. Ansvaret gjelder også informasjon innenfor eget fagområde 

 
2. Nærhetsprinsippet:  

Kriser håndteres på lavest mulige nivå. 
 
3. Likhetsprinsippet:  

Den organisasjonen man etablerer under kriser skal være mest mulig lik den man opererer 
med til daglig, jf. ansvarsprinsippet 

 
4. Samvirkeprinsippet: 

Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante 
aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering 

 
 
Hovedelementer i beredskapsarbeidet: 

• Ha kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet 

• Forebygge for å forhindre hendelser og kriser  

• Ha beredskap for hendelser og kriser, og å håndtere disse 

• Gjenopprette funksjoner under og etter hendelser og kriser 

• Lære av erfaring fra hendelser og øvelser   
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2 Nasjonale rammer 

2.1 Lov om helsemessig- og sosial beredskap 
Lov om helsemessig- og sosial beredskap (Lov 23. juni 2000, nr. 56) og tilhørende Forskrift om 
krav til beredskapsplanlegging og bredskapsarbeid (For 23. juli 2001, nr. 881) gir hjemmel og føringer for 
beredskapsarbeidet i de regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene med 
underliggende enheter.  
 
Nasjonal helseberedskapsplan – Å verne om liv og helse gir utdypende føringer for organiseringen av 
helseberedskapen i Norge, herunder: 

 Helseberedskap – mål og prinsipper 

 Nasjonale rammer i helsesektorens regelverk 

 Kvalitets- og forbedringsarbeid 

 Aktører, roller, ansvar og samvirke 

 Grenseflater og samarbeid med andre sektorer 

 Internasjonalt helsesamarbeid 

 Spesialiserte beredskapsplaner og systemer 

 Sentral krisehåndtering 

 Etablere kriseledelse, rapportere og håndtere 

 Varsling ved hendelser og kriser 
 

2.2 Nasjonalt beredskapssystem 
Nasjonalt beredskapssystem (NBS), består av Sivilt beredskapssystem (SBS) og Beredskapssystem 
for forsvarssektoren (BFF). Dette er bygget opp etter samme struktur som NATOs 
krisehåndteringssystem, NATO Crisis Response System (NCRS). Nasjonalt beredskapssystem 
fastsettes ved kongelig resolusjon og er gradert Begrenset. 
 
Virkeområdet til NBS er sektorovergripende kriser i fredstid forårsaket av alvorlige tilsiktede 
hendelser eller trusler om slike, kriser med sikkerhetspolitisk dimensjon og væpnet konflikt eller 
trusler om slike. Alle forhåndsplanlagte tiltak i systemet kan iverksettes fra sentralt 
myndighetsnivå ved sektorovergripende kriser i fredstid. 

2.2.1 Sivilt beredskapssystem for helsesektoren  

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et første utkast av Sivilt beredskapssystem for 
helsesektoren (SBS Helse). SBS Helse vil bli distribuert til etater i den sentrale helseforvaltning, 
fylkesmenn, RHF, utvalgte helseforetak og kommuner som har særskilte oppgaver og har 
sikkerhetsorganisasjon med klarert og autorisert personell etter sikkerhetsloven. RHF og 
kommuner forventes å ha beredskapsplaner som dekker oppdrag og situasjoner som SBS Helse 
omhandler, med utgangspunkt i sin rolle og sitt ansvar. Helsetjenesten skal ved hendelser 
iverksette tiltak som anses som nødvendig for opprettholdelse av tjenesten, uavhengig av tiltak i 
SBS.  
 
Ved iverksetting av tiltak fra nasjonalt nivå vil Helse- og omsorgsdepartementet videreformidle 
beslutning på graderte kommunikasjonskanaler. Distribusjon av graderte tiltak kan skje til lokalt 
nivå der sikkerhetsorganisasjon og graderte kommunikasjonssystemer er etablert. Helseforetak og 
kommuner skal rapportere tilbake om sin gjennomføring av tiltak.  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf


Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst       Side 7 av 57 

2.3 Nasjonalt traumesystem og fordeling av pasienter ved 
storulykker og hendelser med mange pasienter 

Nasjonal traumeplan beskriver hvordan behandling av alvorlig skadde pasienter best organiseres. 
Traumeplanen er basert på prinsippet om at pasienter med mistenkt eller påvist alvorlig skade 
raskest mulig skal transporteres til det sykehus som kan ferdigbehandle dem. Ved lang 
transporttid til traumesenter skal alvorlig skadde pasienter transporteres til nærmeste 
akuttsykehus med traumefunksjon.  
 
Nasjonal traumeplan legges til grunn for videreutvikling og organisering av behandlingen av 
alvorlig skadde pasienter i Helse Sør-Øst, jf. RHF-styresak 040-2017. 
 
Ved storulykker og hendelser med mange pasienter er det fortsatt likhetsprinsippet som er 
utgangspunkt for fordeling av pasienter til ulike sykehus og primærhelsetjenesten. Det innebærer 
at pasientene i utgangspunktet skal behandles i det sykehusområdet ulykken er, men også at den 
daglige driftens ordninger for funksjonsfordeling ut fra alder, sykdomstilstand osv. er gjeldende. 
 
Viktigst av disse er at multitraumatiserte pasienter tas hånd om etter det eksisterende 
traumesystemet, uavhengig av antall. 
 
Helseforetak som etter mobilisering av ekstra ressurser ser at behandlingskapasiteten er i ferd 
med å overskrides kan avtale at omkringliggende helseforetak avlaster.  
 
Dersom de aktuelle lokalene for traumebehandling ved Ullevål sykehus, ikke kan benyttes vil den 
regionale traumefunksjonen ivaretas på Akershus universitetssykehus med støtte av personell fra 
Oslo universitetssykehus. 
 

2.4 Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på 
skadested 

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested skal bidra til å avklare ansvar og 
hovedoppgaver når flere nødetater samvirker, både ved mindre hendelser, storulykker og 
masseskadehendelser. 
 
Veilederen er distribuert til landets helseforetak og kommuner og skal inngå i den organiserte 
akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus. Prosedyren skal innarbeides i lokalt planverk og 
inngå i opplærings- og implementeringsaktiviteter. Et eget e-læringsprogram er utarbeidet og er 
tilgjengelig på nakos.no.  

 

2.5 Ansvarsfordeling i forhold til psykososial omsorg 

2.5.1 Pasienter og deres pårørende 

Det enkelte helseforetak har ansvar for å etablere rutiner for ivaretakelse av pårørende til 
pasienter som er kommet til sykehuset. Andre pårørende skal henvises til kommunens/politiets 
senter for pårørende. 
 
Det vises til Helsedirektoratets Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. 
Denne veilederen har som formål å bidra til utøvelse av god praksis med hensyn til psykososial 
håndtering av kriser, ulykker og katastrofer. I tillegg til å være en faglig veileder for ledere og 
innsatspersonell, er veilederen også ment å være et hjelpemiddel for kommunene ved utarbeidelse 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/040-2017%20Vedlegg%20-%20Nasjonal%20traumeplan%20%20Traumesystem%20i%20Norge%202016.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/040-2017%20Saksframlegg%20-%20Revidert%20nasjonal%20traumeplan%20-%20traumesystem%20i%20Norge%202016.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1258/Nasjonal%20veileder%20helsetjenestens%20organisering%20p%C3%A5%20skadested%20IS%202536.pdf
https://www.nakos.no/enrol/index.php?id=1058
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/253/Veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer-IS-1810.pdf
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av plan for psykososial beredskap og psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. 
Veilederen beskriver også samordning med andre aktører, inkludert tros- og livssynsamfunn. 

2.5.2 Pårørendesenter utenfor sykehus 

Det er kommunenes og politiets ansvar å etablere pårørendesenter. Helseforetakene yter faglig 
bistand etter forespørsel. 

2.5.3 Informasjonstjeneste 

Informasjonstjenesten må samarbeide godt med 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. 

2.5.4 Oppfølging av eget personell 

Det enkelte sykehus skal ha planer/rutiner både for oppfølging av eget innsatspersonell og etter 
interne ulykker blant de ansatte. Det er viktig at linjeledelsen er til stede for å følge opp 
personellets psykiske helse.  
 

Helsedirektoratets Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer vil være faglig nyttig 
også for denne planleggingen. 

 

2.6 Storulykkebedrifter  
Helseforetakene skal i sin risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for å etablere samarbeid 
med næringslivet, for eksempel leveringssamarbeid vedrørende antidoter. Dette i tråd med 
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier 
forekommer (storulykkeforskriften). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
distribuerer årlig oversikt over virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften.  
 

2.7 Internasjonalt helsesamarbeid 
Det foreligger en rekke internasjonale avtaler som regulerer anmodning om bistand ved kriser, 
bl.a. Nordisk helseberedskapsavtale, jf. Nasjonal helseberedskapsplan, kapittel 6 Internasjonalt 
helsesamarbeid og kapittel 10.3 Varsling internasjonalt. Helsedirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for 
varsling og informasjon til nordiske lands helsemyndigheter. 
 

2.8 Veileder for vertsnasjonsstøtte 
DSBs Veileder for vertsnasjonsstøtte i Norge beskriver tilrettelegging og mottak av internasjonal 
bistand ved kriser og katastrofer i Norge generisk. Det vil si at alle norske sektorer kan bruke den 
som et støttedokument i arbeidet med å utarbeide eget planverk for kriseberedskap og mottak av 
krisehjelp. Sammen med sektorenes beredskapsplaner, skal veilederen gjøre mottak av assistanse 
fra utlandet så smidig og effektiv som mulig, slik at innkommende ressurser raskest mulig kan 
settes inn i operativ tjeneste. 

 

  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/253/Veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer-IS-1810.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-03-569?q=storulykkeforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-03-569?q=storulykkeforskriften
https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden/Transport2014/Konferensdokumentation%20Nordisk%20trafiksamverkan/Espeland%20Host%20Nation%20Support.pdf
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3 Regionale rammer  

3.1 Ledelse, kvalitets- og forbedringsarbeid  
Aktørene i helse- og omsorgssektoren skal arbeide systematisk med kvalitets- og 
forbedringsarbeid som ledd i sin etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten §§ 6 til 9.  
 
Alle virksomheter i sektoren har ansvar for at egen organisasjon og eget personell er opplært og 
øvet i sine funksjoner, samt i samhandling og samarbeid med andre. Scenariobaserte øvelser, som 
bygger på risikoanalyser og erfaringer fra tidligere hendelser og øvelser skal bidra til å sikre at 
personell har forutsetninger for å løse sine oppgaver samtidig som en får prøvd ut hvordan 
beredskapsplanene fungerer. Alle virksomheter i sektoren forventes å kunne dokumentere 
hvordan de gjør dette og hvordan de benytter erfaringer fra hendelser og øvelser i utformingen av 
nye øvelser og rutiner.  
 

3.2 Regionale planforutsetninger 
Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst gjelder for Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende 
virksomheter, herunder også private institusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
Planen omfatter relevant informasjon om ansvarsforhold og ressurser som tilligger disse 
virksomhetene. Når planen omtaler helseforetak omfattes også de fem private ideelle, ikke-kommersielle 
sykehusene som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.  
 

De føringer som er lagt i denne planen skal gjenspeiles i planverkene på 
helseforetaksnivå/institusjonsnivå slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst fremstår som 
helhetlig og samordnet. 
 
Helseforetakenes forpliktelse til å utarbeide og vedlikeholde egne beredskapsplaner fremgår av 
Lov om helsemessig- og sosial beredskap og er videreført i helseforetakenes oppdrag og 
bestilling. Det forutsettes at helseforetakenes beredskapsplaner til enhver tid skal være 
oppdaterte, øvede og koordinerte med rutiner for å oppdage og varsle hendelse og for effektiv 
ressursdisponering og samhandling ved kriser. 
 
For Helse Sør-Øst RHF er krav om beredskapsplanverk ivaretatt gjennom utarbeiding av 
følgende dokumenter: 
 

1. Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst, med underliggende ROS-analyser, delplaner og 
veiledere omtalt i kapittel 5 Spesialiserte planer, kompetanse og ressurser 

2. Intern beredskapsplan for Helse Sør-Øst RHF som redegjør for beredskapsledelse og 
krisehåndtering internt i Helse Sør-Øst RHF 

 
Beredskapsplanlegging og håndtering av beredskapssituasjoner er et ledelsesansvar. 
Beredskapsplaner på alle nivåer i helsetjenesten skal inngå i virksomhetens kvalitetssystem og skal 
rulleres og øves årlig. 
  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56
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3.2.1 Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 

Planverket for Helse Sør-Øst bygger på følgende analyser: 
 
Krisescenarioer 
Det er foretatt risikoanalyser av totalt 23 alvorlige scenarioer (konkrete hendelser). Analysene er 
presentert i samlerapporter fram til 2014 (Nasjonalt risikobilde 2014) og siden i delrapporter for 
hver analyse (DSB-risiko og sårbarhet).  
 
I tillegg utarbeider Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 
årlige trusselvurderinger. 
 
Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren 
Hensikten med rapporten Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren er å gi et 
dekkende bilde av sårbarhet og risiko som grunnlag for å utvikle en systematisk tilnærming for å 
identifisere overordnet risiko og sårbarhet og mulige tiltak for forbedring i helseberedskapen. 
 
Regional ROS-analyse 
Regional ROS-analyse (vedlegg 6 Regional ROS-analyse) er utarbeidet av regionalt beredskapsutvalg 
(RBU). Analysene er grovanalyser med vekt på konsekvenser, og bygger på ovennevnte 
dokumenter, tidligere regionale ROS-analyser samt analyser gjennomført i enkelte helseforetak. 

3.2.2 Beredskapsnivå 

Følgende begreper for beredskapsnivå utover normalberedskap benyttes gjennomgående i 
helseforetakenes beredskapsplaner: 

 
 

GRØNN BEREDSKAP: Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes 
 

GUL BEREDSKAP: Begrenset mobilisering av ekstra ressurser 
 

RØD BEREDSKAP: Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift 

 
Beredskapsnivået skal uttrykke det akutte behovet for beredskapsledelse og mobilisering av ekstra 
personell, og er således ikke et direkte uttrykk for hvor alvorlig hendelsen er, i hvilken grad den 
ordinære driften blir påvirket eller om «sørge for»-ansvaret er truet. I beredskapssituasjoner som 
varer mer enn et døgn vil man vanligvis redusere til grønn beredskap eller til ordinær drift når 
den initiale håndteringen er over. 
 
Det skal fremgå av beredskapsplanene hvem som kan høyne beredskapsnivået. Den som har 
bestemt at et beredskapsnivå skal høynes har, evt. i samråd med ledelse på høyere nivå, ansvar for 
å redusere beredskapsnivået. 

3.2.3 Rullering, øving og samordning av planverk 

Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF har det overordnede ansvaret for ajourhold og revisjon av planen. 
Regionalt beredskapsutvalg er rådgivende instans for Helse Sør-Øst RHF ved oppdateringer av 
planen. 

Helseforetakene og sentrale aktører, jf. kapittel 4 Aktører, roller, ansvar og samhandling, skal holdes 
orientert om de endringer som gjøres i det regionale planverket for å sikre samordningen.  

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/nasjonalt-risikobilde-2014/
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/artikler/nasjonalt-risikobilde/
https://www.pst.no/trusselvurdering-2018/
https://www.nsm.stat.no/globalassets/rapporter/rapport-om-sikkerhetstilstanden/nsm_risiko_2017_lr_0404_enkelts_v3.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1388/IS-2635%20Overordnede%20risiko%20og%20sarbarhetsvurderinger.pdf
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Planen oppdateres ved alle større endringer i forutsetninger for beredskapsplanleggingen. I tillegg 
skal planen være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess som sikres gjennom årlige 
revisjoner. Ved den årlige revisjonen skal de tilhørende regionale ROS-analysene gjennomgås for 
å se om det er kommet til endringer i plangrunnlaget. Helseforetakene skal utarbeide lokale ROS-
analyser og beredskapsplaner og holde sine styrer orientert om arbeidet. 
 
Regionalt beredskapsutvalg tar i forbindelse med den årlige revisjonen kontakt med de 
fagmiljøene som har ansvar for delplaner eller avsnitt i den regionale planen for dialog og 
samordning, gjerne gjennom et felles møte.  
 
Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med RBU årlige samordningsmøter med de øvrige regionale 
helseforetakene og deres beredskapsutvalg, de felleseide helseforetakene og de private sykehusene 
uten akuttfunksjoner. 
 
Felles øvelser i regionen bidrar til samordning av planverk og beredskapssystemer. Helse Sør-Øst 
RHF tar årlig initiativ til:  

 En diskusjonsøvelse for de administrerende direktørene (AD) samlet. Tema for øvelsen 
er langvarige hendelser som omhandler reell koordinering mellom foretakene  

 En kort diskusjonsøvelse i hvert av helseforetakenes ledergrupper. Scenario og 
problemstillinger utarbeides felles for alle foretakene og gjennomføres som et oppspill til 
AD øvelsen  

 Varslingsøvelser med vurdering av beredskapsnivå. Gjennomføres med et konkret 
scenario. Varsling fra AD i Helse Sør-Øst RHF til AD i helseforetakene, etterfulgt av en 
telefonkonferanse med diskusjon av tiltak  

 
Helseforetakene skal selv årlig ta initiativ til: 

 En simuleringsøvelse i hvert helseforetak av intern pasientflyt ved store hendelser. 

Akuttmottakene belastes med et større antall pasienter og de som har ansvar for dette til 

daglig øves  

 

3.3 Felles krisestøttesystem i Helse Sør-Øst 
HelseCIM er anskaffet og tatt i bruk som felles krisestøttesystem i Helse Sør-Øst. Dette etter 
anbefaling fra Helse- og omsorgsdepartementet og som del av et samordnet opplegg i regi av 
Helsedirektoratet. 
 
HelseCIM skal være et verktøy for håndtering av ledelsesinformasjon ved beredskap, kriser og 
katastrofer. Samme system (eller tilsvarende, eks. DSB-CIM som benyttes av landets fylkesmenn) 
skal sikre effektiv informasjonsutveksling mellom de utøvende nivåer i de forskjellige sektorer 
(forsvar, sivilforsvar, helse, justis, brann og redning, samferdsel osv.) og myndigheter på nasjonalt 
strategisk nivå ved å dele rapporter. 
 
Ambisjonen for innføringen i Helse Sør-Øst er at alle helseforetak skal bruke systemet til 
varsling, loggføring og rapportering av beredskapshendelser (jf. kapittel 6.3). Systemet har også en 
modul for mediehåndtering (logg) som kan benyttes av helseforetakets kommunikasjonsavdeling. 
 
I all rapportering skal felles mal for og deling av situasjonsrapporter benyttes. Denne malen er 
den som til enhver tid ligger i HelseCIM, se også kapittel 7.2. Helsedirektoratet er ansvarlig for i 
samråd med Helse- og omsorgsdepartementet å holde denne à jour med behovene på alle 
relevante nivåer, herunder i samråd med DSB. 

http://www.helsecim.no/
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4 Aktører, roller, ansvar og samhandling 
Nært samarbeid under en krise, men også i beredskapsforberedelser, er en forutsetning for en 
koordinert krisehåndtering. Det bør etableres samordningsfora lokalt som ivaretar helsetjenestens 
tverretatlige samordning både i forhold til brann- og redningsetat, politi, sivilforsvar og eventuelle 
frivillige organisasjoner, jf. også samvirkeprinsippet omtalt i kapittel 1 Mål og prinsipper for 
beredskapsarbeidet. 
 

4.1 Helse- og omsorgsdepartementet 
Helse og omsorgsdepartementet har nasjonalt ansvar for helseberedskapen. Departementet 
forvalter ansvaret ved regulering av kommunal, statlig og privat virksomhet gjennom regelverk, 
tilsyn, budsjett og tilskuddsforvaltning, ledelse, organisering og styring av forvaltningen og RHF-
ene. Departementet samordner tiltak og kommunikasjon med andre berørte departementer. 
Departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet møter fast i Kriserådet. 
 
Nasjonal helseberedskapsplan definerer følgende varslings- og rapporteringslinjer i helse- og 
omsorgssektoren: 
 

 
 
De forskjellige instansenes roller og ansvar er nærmere beskrevet i Nasjonal helseberedskapsplan. Der 
fremgår også varslings- og rapporteringslinjer ved atomhendelser og når Mattilsynet håndterer en 
hendelse. Det vises også til Nasjonalt beredskapsplanverk som gir oversikt over sentral 
krisehåndtering, aktører, roller og ansvar og en veiledning i hvordan kriser skal håndteres på 
sentralt nivå. 
 

4.2 Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet har ansvar for den nasjonale helseberedskapen med utgangspunkt i sin rolle. 
Helsedirektoratet er et nasjonalt myndighetsorgan som skal bidra til at samvirke blir ivaretatt i 
helse- og omsorgsektoren og overfor andre sektorer. Direktoratet gir råd, iverksetter vedtatt 
politikk og forvalter regelverk. Direktoratet gir retningslinjer og veiledning til kommunene via 
fylkesmannen, og tilrettelegger for øvelser og kompetansetiltak.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
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Helsedirektoratet skal, etter delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet, forestå nasjonal 
koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats og iverksette nødvendige tiltak når en 
krisesituasjon truer eller har inntruffet. Dersom Helsedirektoratet vurderer at det åpenbart er 
behov for å iverksette tiltak uten at det på forhånd har vært mulig å etablere kontakt med 
departementet med sikte på å foreta delegasjon, kan direktoratet likevel etablere koordinerings-
funksjonen. Kontakt med departementet etableres så snart dette lar seg gjøre. 
 
Helsedirektoratets roller og ansvar er nærmere omtalt i Nasjonal helseberedskapsplan, kapittel 4 
Aktører, roller, ansvar og samvirke. 
 

4.3 Helse Sør-Øst RHF 
I tråd med ansvarsprinsippet og øvrige bestemmelser i helselovgivningen, legger Helse Sør-Øst 
RHF til grunn at de regionale helseforetakene har det overordnede ansvar for 
spesialisthelsetjenestens beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid. 
 
Iht. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 a skal de regionale helseforetakene sørge for at 
befolkningen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon, herunder sykehustjenester, 
medisinske laboratorietjenester, radiologiske tjenester, akuttmedisinsk beredskap og medisinsk 
nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt. 
 
Ved større kriser eller beredskapshendelser som rammer hele eller deler av regionen kan det være 
behov for å koordinere/omdisponere spesialisthelsetjenesteressurser for å håndtere situasjonen. 
Oslo universitetssykehus er gitt et regionalt ansvar for å utføre denne koordineringen på vegne av 
Helse Sør-Øst RHF og etter initiativ fra Helse Sør-Øst RHF i det enkelte tilfelle. Helse Sør-Øst 
RHF skal holdes orientert om de disposisjoner som blir gjort. Dette rokker ikke ved Helse Sør-
Øst RHFs eieransvar for helseforetakene og «sørge for»-ansvaret for spesialisthelsetjenester til 
befolkningen. Ansvaret tillagt Oslo universitetssykehus er nærmere beskrevet i kapittel 7.1.2. 

4.3.1 Regionalt beredskapsutvalg (RBU)  

Regionalt beredskapsutvalg (RBU) består av en representant fra Helse Sør-Øst RHF, fra hvert 
helseforetak og privat sykehus med akuttfunksjoner, og fra helseforetak som utfører 
fellesfunksjoner i regionen. Utvalget skal i henhold til sitt mandat: 

 

 Være et forum for erfaringsutveksling, samhandling og kompetanseutvikling 

 Være et rådgivende utvalg for Helse Sør-Øst RHF innenfor beredskapsområdet 

 Gi innspill før rullering av overordnet planverk (hovedberedskapsplan og delplaner) 

 Bidra til øving av regionalt planverk 

 Bidra til samordning av planverk (mot helseforetak/sykehus, fylkesmann, politi og brann) 

 Arrangere regional beredskapskonferanse minimum 1 gang pr. år (med fokus på 
erfaringsutveksling, samordning og kompetanseutvikling) 

 Ha oversikt og dialog med relevante nettverk og samarbeidsutvalg 

 Utpeke arbeidsgrupper til spesielle tema eller prosjekter 

 Utarbeide årlig melding og handlingsplan til Helse Sør-Øst RHF innen 1. februar 
 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
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4.4 Helseforetak og andre instanser i Helse Sør-Øst 
Foretaksgruppen Helse Sør-Øst består av 11 helseforetak:  
Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, 
Sykehusapotekene HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark 
HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF. 
  
Helseforetakene er selvstendige pliktsubjekt. Helseforetaksstyrene og ledelsen har dermed 
selvstendig ansvar for å følge opp alle lovkrav, etablere god virksomhetsstyring og foreta lukking 
av avvik. Helseforetakenes tjenesteproduksjon er regulert i et årlig oppdrags- og 
bestillerdokument som for helseforetakene bekreftes i foretaksmøte, mens det inngås avtale med 
de private ideelle sykehusene. 
 
Det enkelte helseforetak har det daglige og operative ansvaret for at befolkningen har tilgang på 
nødvendige tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Helseforetak som omfatter mer enn ett sykehus 
har i tillegg: 
 

 Overordnet ansvar for at den enkelte institusjon har gjort de nødvendige 
beredskapsforberedelser, herunder etablert planverk både for eksterne og interne 
kriser/katastrofer, og gitt tilstrekkelig øving og opplæring til sitt personell 

 Overordnet ansvar for at institusjoner i samme helseforetak har samordnet sine planverk 

 Ansvar for etablering av en overgripende beredskapsplan som beskriver rollefordeling, 
varslingslinjer etc. innenfor det aktuelle helseforetaket 

 
Det forutsettes at beredskapsarbeidet samordnes og koordineres med aktuelle 
samarbeidspartnere. Se for øvrig vedlegg 2 Ambisjonsnivå for samordning. 
 
Helseforetaket skal anmode om bistand fra andre helseforetak hvis det er behov for det. Alle 
helseforetak har plikt til å bistå. 
 
Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle 
helseforetakene i regionen, og har som oppgave å levere og drifte tjenester innen disse 
kategoriene. Sykehuspartner har plikt til å yte bistand til helseforetak som anmoder om det.  
 
Sykehusapotekene HF er helseforetakenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og 
skal bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal også drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst RHF, 
administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med 
de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig. Sykehusapotekene HF skal bidra til å 
følge opp den regionale beredskapsplanen og sikre at regionens samlede ressurser utnyttes mest 
mulig effektivt ved kriser og katastrofer. 
 

4.5 Landets øvrige RHF 
De regionale helseforetak har en gjensidig plikt til å samordne sine planer og bistå hverandre ved 
behov, jf. Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-1 c. Bistand ved ulykker og andre akutte 
situasjoner. 
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4.6 Felles eide helseforetak 
De regionale helseforetakene eier i fellesskap flere helseforetak som ivaretar oppgaver for alle 
RHF og HF. Oppgavene fremgår av vedtekter og årlige oppdragsdokumenter. Disse 
helseforetakene har ulik beredskapsmessig betydning. 

4.6.1 Luftambulansetjenesten HF 

Luftambulansetjenesten i Norge er organisert i Luftambulansetjenesten HF.  
 
Luftambulansetjenesten HF inngår og følger opp kontrakt med flyoperatører, anskaffer og 
vedlikeholder medisinskteknisk utstyr i ambulanse- og redningshelikoptrene, ambulanseflyene og 
Sysselmannens helikoptre på Svalbard.  
 
Flykoordineringssentralen (samlokalisert med AMK Tromsø) koordinerer ambulanseflyene 
samlet for hele landet. Ambulansehelikoptrene koordineres fra de respektive AMK LA-
sentralene. Redningshelikoptrene disponeres av Hovedredningssentralene (HRS), men inngår i 
den nasjonale luftambulansestrukturen.  
 
De regionale helseforetakene kan ved behov gi Luftambulansetjenesten HF utvidet fullmakt til å 
forsterke og omdisponere luftambulanseressursene på et overordnet nivå, enten regionalt (det 
enkelte RHF) eller nasjonalt (RHF-ene i fellesskap).  
 
Varsling til Luftambulansetjenesten HF skjer gjennom Flykoordineringssentralen i Tromsø: 
telefon 77 75 11 12 (alt. 908 02 669).  
 
Se også Beredskap i Luftambulansetjenesten - Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner. 

4.6.2 Pasientreiser HF 

Helseforetaket skal bidra til å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar på 
området pasientreiser. Helseforetaket har en service- og støttefunksjon hvor formålet er å ivareta 
administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretakelse av 
transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for eierne.  
  
Helseforetaket har en egen beredskapsplan som dekker hendelser innenfor helseforetakets 
primærområde, herunder beredskap knyttet til IKT-systemene på pasientreiseområdet.  Dette 
ansvaret er fordelt på Pasientreiser HF, leverandører og pasientreisekontorene. Pasientreiser HF 
kan i en beredskapssituasjon yte bistand til RHF/HF som anmoder om det. 
 
Pasientreiser HF kontaktes på telefon: 35 12 10 00 eller e-post postmottak@pasientreiser.no 

4.6.3 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 

Helseforetaket skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale 
medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale 
helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om 
spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift 
om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
 
I henhold til vedtektene er foretakets primære og prioriterte oppgaver å: 

 levere landsdekkende stabile, kostnadseffektive, tidsriktige og brukervennlige tjenester 
som ivaretar spesialist- og primærhelsetjenesten behov  

 yte døgnåpen drift- og kundestøtte for foretakets brukere  

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-i-luftambulansetjenesten
mailto:postmottak@pasientreiser.no
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 levere tjenester som ivaretar nødvendige krav til informasjonssikkerhet, herunder 
tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet 

 bidra til utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, 
implementering, drift og opplæring 

 
Helseforetaket skal i samarbeid med regionale IKT-enheter bidra til at hele nødmeldetjenesten 
samlet driftes enhetlig, forsvarlig og i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. 
 
Helseforetaket skal risikovurdere og utarbeide beredskapsplaner som dekker hendelser innenfor 
helseforetakets primærområde, herunder beredskap knyttet til egne installasjoner, nødnett 
brukerutstyr mv. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan i en beredskapssituasjon 
yte bistand til RHF/HF som anmoder om det. 
 
HDO Drift- og brukerstøtte kan kontaktes på telefon 08915 eller drift@hdo.no. 

4.6.4 Sykehusinnkjøp HF 

Sykehusinnkjøp HF skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og 
sammen med helseforetakene realisere kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier 
innenfor alle innkjøpskategorier. Helseforetakets hovedkontor ligger i Vadsø, med kontor i alle 
regioner. Sykehusinnkjøp HF skal arbeide kategoribasert og tilby innkjøpstjenester innenfor alle 
spesialisthelsetjenestens innkjøpskategorier, med unntak av eksterne helsetjenester hvor ansvaret 
ligger hos de regionale helseforetakene. 
 
Sykehusinnkjøp HF er ansvarlig for inngåelse og koordinering av innkjøpsavtaler for alle 
helseforetak. Sykehusinnkjøp HF påvirker forsyningssikkerheten gjennom de avtalevilkår som 
legges til grunn i avtaler, og også gjennom hvordan de vektlegger leveransesikkerhet i vurderingen 
av leverandører/samlet leverandørbase. Sykehusinnkjøp HF skal ha rutiner som sikrer at forhold 
knyttet til forsyningssikkerhet og beredskap blir i varetatt i anskaffelsesprosessen. Det vises til 
nærmere omtale i delplan for forsyningsberedskap, kapittel 5.1.4. 
 
Sykehusinnkjøp HF skal bidra til å sikre beredskap av legemidler og legemiddelforsyningen til 
helseforetakene. Dette skal gjøres i samarbeid med helseforetakene og de regionale 
helseforetakenes felles overvåkningsfunksjon for legemiddelmangel ved Oslo universitetssykehus. 
Det vises til nærmere omtale i delplan for legemiddelforsyning, kapittel 5.1.5. 

4.6.5 Sykehusbygg HF 

Sykehusbygg HF er internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak. 
Foretaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god 
ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus, samt sørge for at 
erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer 
foretakenes eiendomsforvaltning til nytte. Sykehusbygg HF skal benyttes i alle byggeprosjekter 
over 500 millioner kroner. Helseforetaket forvalter veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter.  

4.6.6 Nasjonal IKT HF  

Nasjonal IKT HF er spesialisthelsetjenestens arena for samhandling og koordinering innen IKT-
området. Helseforetaket arbeider blant annet med oppfølging av felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetjenesten, utvikling av porteføljestyring der prosjektportefølje og prioritering er 
avstemt med de regionale helseforetakene og med arbeidet i Direktoratet for e-helse. NIKT har 
normalt ingen rolle i beredskapshåndteringen.  
 

mailto:drift@hdo.no
https://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter%20for%20styremøte%20og%20PF/Strategi%20NIKT%202016%20-%202019.pdf
https://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter%20for%20styremøte%20og%20PF/Strategi%20NIKT%202016%20-%202019.pdf
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4.7 Private virksomheter som har avtale med Helse Sør-Øst RHF 
Denne planens omtale av helseforetak omfatter også fem private ideelle, ikke-kommersielle 
sykehus. Det er inngått avtaler om forpliktende samarbeid med følgende sykehus:  
Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus AS, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Martina 
Hansens Hospital AS, Revmatismesykehuset AS.  
 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar opptaksområde og 
funksjoner innenfor Oslo sykehusområde.  
 
Private sykehus skal etablere egne beredskapsplaner på lik linje med helseforetakene, og skal 
samordne sine planer med helseforetak de har overlappende opptaksområde eller 
funksjonsfordeling med. 
 
Alle institusjoner, også mindre virksomheter som ikke er sykehus, skal ha etablert en beredskap 
for interne hendelser (brann, evakuering, svikt i teknisk infrastruktur, intern varsling mv.). 
 

4.8 Private spesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF 

Lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 gjelder for den offentlige helse- og sosialtjeneste, 
herunder private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og sosialtjenester til befolkningen, 
private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller 
staten tilbyr helse- og sosialtjenester mv. Privatpraktiserende spesialister med avtale med Helse 
Sør-Øst RHF omfattes således av denne planen. Privatpraktiserende spesialister vil i aktuelle 
situasjoner kunne fungere som avlastningsressurs for helseforetakene ved at de overtar 
polikliniske pasienter. Dette reguleres gjennom samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og den 
enkelte avtalespesialist.  
 
Oversikt over privatpraktiserende spesialister finnes på hjemmesiden til Helse Sør-Øst RHF. 
 

4.9 Fylkesmannen 
Fylkesmannen er bindeledd mellom lokalt og sentralt nivå og har en rolle som koordinator, 
veileder og pådriver i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket. Fylkesmannen skal 
ivareta sitt ansvar for krisehåndtering ved hendelser i fred, krise og krig. Helseberedskap er et av 
flere områder i fylkesmannens samordningsansvar. Nasjonal helseberedskapsplan belyser 
fylkesmannens og fylkesberedskapsrådets samordningsrolle. 
 
Ved hendelser der Fylkesmannens samordningsansvar kommer til anvendelse, vil 
Fylkesberedskapsrådet være det rådgivende organ for Fylkesmannen. Fylkesberedskapsrådet 
samles i tillegg jevnlig for å samordne beredskapsplaner og sørge for sektorovergripende 
beredskapsplanlegging. 
 
Helseforetakene er ansvarlig for å samordne sine planer med respektive fylkesmenn og å stille seg 
til disposisjon for fylkesberedskapsrådenes arbeid. Dagens representasjon er slik1: 
  

                                                 
1 Dette vil bli endret når ny fylkesinndeling trer i kraft. 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56
https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/samarbeid/avtaler-med-private/avtalespesialister
https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
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Sykehuset i Østfold HF Fylkesberedskapsrådet i Østfold 

Oslo universitetssykehus HF/ 
Akershus universitetssykehus 

Fylkesberedskapsrådet i Oslo og Akershus 

Sykehuset Innlandet HF Fylkesberedskapsrådet i Hedmark og 
Fylkesberedskapsrådet i Oppland 

Vestre Viken HF Fylkesberedskapsrådet Buskerud 

Sykehuset i Vestfold HF Fylkesberedskapsrådet Vestfold 

Sykehuset Telemark HF Fylkesberedskapsrådet Telemark 

Sørlandet sykehus HF Fylkesberedskapsrådet Agder 

 
Fylkeslegen i Oslo og Akershus er kontaktfylkeslege for Helse Sør-Øst RHF. 
 

4.10 Kommunene 
Kommunene skal yte primærhelsetjenester og sosialtjenester til de som 
oppholder seg i kommunen, jf. ordningene med hjemmesykepleie, fastlege, legevakt og 
sosialkontor. Ansvaret gjelder også i en krisesituasjon. 
 
Plikten til å yte helse- og sosialtjenester omfatter også virksomheten ved internasjonale 
grenseoverganger, havner og lufthavner. Internasjonale grenseoverganger, havner og 
lufthavner representerer en tilleggsutfordring i en beredskapssituasjon, jf. behovet for å 
organisere forsvarlig mottak av et høyt antall passasjerer eller pasienter og andre utfordringer, ved 
en pandemi eller andre alvorlige hendelser. Iht. internasjonalt helsereglement (IHR)2 har 
Ullensaker kommune ansvar for helseberedskap på Oslo lufthavn, Gardermoen. Akershus 
universitetssykehus har ansvar for smittevernrådgivning til bl.a. Ullensaker kommune. 
 
I Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap 
§ 6 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4, er spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten pålagt å samordne sitt beredskapsplanverk for å sikre god operativ 
ressursdisponering og samhandling ved kriser.  
 
I forbindelse med samhandlingsreformen skal det inngås avtaler mellom helseforetakene og 
kommunene, jf. Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale 
helseforetak/helseforetak - Nasjonal veileder. Krav til avtalenes innhold fremgår av veilederens kapittel 
5 og omfatter bl.a.: 
 

 Samarbeid om forebygging (kapittel 5.10), herunder råd og bistand vedrørende miljø- og 
grupperettede tiltak, herunder bistand ved miljøhendelser med helsemessige 
konsekvenser. Samhandling i smittevern og beredskapsarbeid med kommunesektoren er 
en del av dette 

 Samarbeid om omforente beredskapsplaner (kapittel 5.11), herunder risiko- og 
sårbarhetsanalyser som grunnlag for planer, planlegging og gjennomføring av øvelser, 
kompetanseutvikling og opplæring, løsning av konkrete beredskapsutfordringer samt 
forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr 

 Samarbeid om planer for den akuttmedisinske kjede (kapittel 5.12), herunder hvordan 
partene vil samarbeide om å utvikle en sammenhengende akuttmedisinsk kjede, trening av 
personell samt innfrielse av øvrige krave i forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus 

                                                 
2 Forskrift nr. 1573 21. desember 2007 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for interna-

sjonal folkehelse (IHR-forskriften). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-sam/nasjonal-veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-sam/nasjonal-veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf
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Det forutsettes at helseforetakene planlegger og følger opp samordningsansvaret overfor de 
kommuner som inngår i sykehusområdet på en hensiktsmessig måte. Omfanget av 
samordningsarbeidet vil kunne avhenge av kommunenes størrelse, graden av interkommunalt 
samarbeid og etablert regionstruktur, forekomsten av industrivirksomhet mv. 
 
Samhandlingsmøtene med kommunene er en viktig arena for samordning av 
helseberedskapsarbeidet, også prehospitalt og i forhold til IHR-havner og IHR-flyplasser.   
 

4.11 Politiet, Hovedredningssentralen og lokale redningssentraler 
Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede administrative samordningsansvaret for 
land-, sjø- og flyredningstjenesten, jf. Organisasjonsplan for redningstjenesten.  
 
Politiets oppgaver er beskrevet i Politiets beredskapssystem. Det er viktig at helseforetakene 
samordner sine beredskapsplaner med politiet. Se også kapittel 5.5 Samarbeid med Politiet. 
 
Redningstjenesten er operativt organisert gjennom Hovedredningssentralen (HRS), lokalisert i 
Bodø og på Sola, og lokale redningssentraler lokalisert i politidistriktene. HRS har det 
overordnede operative ansvar for redningstjenesten og leder all sjø- og flyredning direkte. Ved 
landredning overlates dette normalt til de lokale redningssentralene (LRS). LRS varsler uten 
opphold HRS ved alle redningstilfelle. 
 
Lokale redningssentraler (LRS) er etablert ved landets politidistrikter og ved sysselmannen på 
Svalbard. Også disse har en redningsledelse med representanter fra aktuelle offentlige etater, med 
politimesteren som leder.  
 
Helsetjenestens representant til de lokale redningssentralene utpekes av Helsedirektoratet fra de 
helseforetakene som har hovedsetet for et politidistrikt i sitt opptaksområde. Helsedirektoratet 
har utarbeidet instruks for disse representantene. 
 
Politiets hjemmesider informerer bl.a. om de nye politidistriktene. 
 

4.12 Forsvaret 

Forsvaret skal ivareta viktige samfunnsoppgaver både i fredstid, krise, væpnet konflikt og i krig. 
Avklarte ansvarsforhold, tydelige varslings og rapporteringsrutiner og god samhandling mellom 
aktørene ved kriser er særlig viktig. 
 
Forsvaret er en kompleks organisasjon med styrker innen land-, sjø-, og luft-domene. I tillegg 
kommer spesialstyrker og et territorielt heimevern (HV) delt inn i 4 regioner, 11 distrikter og 241 
områder. Alle styrkene har operativ integrert sanitet i varierende konfigurasjon etter behov. 
 
Det er den offentlige helsetjenesten som må yte nødvendige helsetjenester overfor Forsvaret og 
allierte styrker under øvelser, i kriser og krig. Helsedirektoratet og Forsvaret ved FOH har inngått 
avtale om gjensidig bistand. Det vises til kapittel 5.1.7 Delplan for sivilt-militært samarbeid. 
 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-677
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/03-strategier-og-planer/pbsi.pdf
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/


Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst       Side 20 av 57 

4.13 Sivilforsvaret 
Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs som kan bistå helsesektoren med oppgaver når det 
gjelder beskyttelse av sivilbefolkningen. Eksempler er evakuering, radiac-målepatruljer og 
kapasitet innen CBRNE-beredskap (kjemisk, biologisk, radioaktiv stråling og eksplosiver). 
 
Normalt – ved redningsaksjoner, går henvendelser til Sivilforsvaret gjennom LRS. 
Samarbeidslinjene går direkte mellom helseforetak og lokalt sivilforsvarsdistrikt. 
 
Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har inngått en 
avtale, som beskriver Sivilforsvarets rolle som forsterkningsressurs til helsetjenestens beredskap. 
Det vises til ytterligere opplysninger på Sivilforsvarets hjemmesider. 
 

4.14 Frivillige organisasjoner 

De frivillige organisasjonene (f.eks. Norges Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp) kan 
være et supplement til helsetjenestens egne ressurser ved større hendelser der det oppstår behov 
som søk etter savnede, store transportressurser, psykososial omsorg etc. 
 
Redningstjenesten koordineres av politiet og det er også politiet som kaller ut hjelpekorps. 
Hvert enkelt helseforetak må selv vurdere behov for konkrete avtaler med frivillige 
organisasjoner. 
 
Samarbeid med frivillige organisasjoner er også omtalt i Nasjonal helseberedskapsplan, kapittel 4.17.  
 

  

http://www.sivilforsvaret.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf


Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst       Side 21 av 57 

5 Spesialiserte planer, kompetanse og ressurser 

5.1 Delplaner til regional beredskapsplan 

5.1.1 Regional beredskapsplan for prehospitale tjenester 

Prehospitale tjenester består av medisinsk nødmeldetjeneste (AMK-sentraler og medisinsk 
nødnummer 113), og ambulansetjenesten (luft-, bil og båt).  De prehospitale tjenester er i 
beredskap hele døgnet året rundt.  I tillegg til normale driftssituasjoner i eget helseområde 
håndterer prehospitale tjenester jevnlig hendelser som krever ekstra ressurser. Da samarbeider 
man med prehospitale tjenester i nærliggende områder. Det finnes avtaler og prosedyrer for dette 
samarbeidet, og det regnes som en del av ordinær drift.   
 
Beredskapsplan for prehospitale tjenester er en delplan til Regional beredskapsplan for Helse Sør-
Øst, og beskriver ekstraordinære hendelser som krever ressurser utover det som dekkes i ordinær 
drift. 
 
Beredskapsplan for prehospitale tjenester beskriver ansvar, roller og samordning av regionens 
samlede og prehospitale ressurser. Delplanen skal bidra til at 
  

 Samarbeidet mellom ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten, lokal AMK, regional 
AMK-LA og helseforetakenes kriseledelse ved store hendelser og langvarige kriser er 
definert og kjent 

 Samordning med samarbeidspartnere, inkl. nødetatene, Sivilforsvaret, frivillige 
organisasjoner og industrivernet i storulykkebedrifter er definert og kjent 

 
Regional beredskapsplan for prehospitale tjenester følger regional beredskapsplan som utrykt vedlegg og 
finnes på Helse Sør-Øst RHFs nettside. 
 
Ansvar for utarbeidelse, implementering og rullering av Regional beredskapsplan for prehospitale 
tjenester tilligger fagdirektør Helse Sør-Øst RHF. 

5.1.2 Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, 
høyinfeksiøse sykdommer  

Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer gir 
overordnede retningslinjer for hvordan helseforetakene i Helse Sør-Øst skal planlegge for 
pandemi og ekstraordinære situasjoner med alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer, for eksempel 
ebola.  
 
Spesialisthelsetjenestens ansvar under en epidemi/pandemi eller annen smittesituasjon er å ha et 
godt og tilstrekkelig tilbud til personer som trenger innleggelse i sykehus eller annen institusjon 
eller har behov for ytelse fra poliklinikk, ambulansetjeneste eller akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral. Dette inkluderer diagnostikk, pleie, behandling og eventuelt isolering av 
pasienter, analyse av mikrobiologiske og biokjemiske prøver, samt gjennomføring av radiologiske 
undersøkelser, rådgivning og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.  
 
Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for å monitorere situasjonen og sørge for nødvendige 
forberedende og koordinerende tiltak i regionen, herunder koordinere ressurser, samordne 
rapporter fra helseforetakene og rapportere til helsemyndighetene (Helse- og 
omsorgsdepartementet og/eller Helsedirektoratet). Helse Sør-Øst RHF skal fremme eventuelle 
behov for beredskapstiltak som krever tiltak på nasjonalt nivå.  
 

https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/beredskap
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Regional beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer finnes i 
Regional smittevernplan vedlegg 1. Ansvar for utarbeidelse, implementering og rullering av Regional 
beredskapsplan for pandemi og smittevernberedskap mot alvorlige, høyinfeksiøse sykdommer tilligger fagdirektør 
Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med smittevernnettverket i Helse Sør-Øst. 

5.1.3 Regional plan for IKT-beredskap 

Regional IKT-beredskapsplan gir føringer og definerer roller, ansvarsområder og 
kommunikasjonsveier nødvendig i IKT-beredskap. De føringer som er lagt i denne planen skal 
gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå og hos Sykehuspartner HF slik at 
beredskapsarbeidet i Helse Sør-Øst fremstår som helhetlig og samordnet. 
 
Det er også utarbeidet en Veileder for IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst. 
Hensikten med denne veilederen er å gi innspill til hvordan dette arbeidet kan gjennomføres i 
helseforetakene.    
 
Regional IKT-beredskapsplan skal bidra til å sikre tilgjengeligheten til virksomhetskritiske IKT-
tjenester, inkludert telefoni og meldings-/varslingsløsninger. Håndtering av hendelser som 
påvirker tilgjengelighet til medisinsk-teknisk utstyr er ikke inkludert i planen, fordi dette er et 
område som i stor grad håndteres av hvert foretak, og i mindre grad påvirker hele regionen. 
 
Delplanen gjelder for Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende virksomheter. Private ideelle, 
ikke-kommersielle sykehus som har avtale med Sykehuspartner HF er inkludert. Andre private 
institusjoner med avtale med Helse Sør-Øst RHF omfattes ikke av planen da disse ikke har avtale 
med Sykehuspartner HF. 
 
Regional IKT-beredskapsplan beskriver: 

 IKT-beredskapens formål 

 Beredskapsnivåer 

 Organisering, roller og ansvarsområder  

 Varsling og informasjonsflyt 

 Krav til helseforetakenes IKT-beredskap 

 Krav til Sykehuspartners IKT-beredskap 

 Krav til Helse Sør-Øst RHFs IKT-beredskap 

 Referanser 
 
Regional IKT-beredskapsplan og Veileder for IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst 
følger regional beredskapsplan som utrykt vedlegg og finnes på Helse Sør-Øst RHFs nettside. 
Ansvar for utarbeidelse, implementering og rullering av Regional IKT-beredskapsplan tilligger 
konserndirektør Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Sykehuspartner HF. 

5.1.4 Regional plan for forsyningsberedskap 

Delplan for forsyningssikkerhet beskriver føringer og definerer roller, ansvarsområder og 
kommunikasjonsveier som er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Helse Sør-Øst. De 
føringer som er lagt i denne delplanen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå, 
herunder også Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF, slik at beredskapsarbeidet i Helse Sør-
Øst er helhetlig og samordnet. 
 
Regional plan for forsyningsberedskap følger regional beredskapsplan som utrykt vedlegg og finnes på 
Helse Sør-Øst RHFs nettside. Ansvar for utarbeidelse, implementering og rullering av Regional 
plan for forsyningsberedskap tilligger økonomidirektør Helse Sør-Øst RHF. 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Smittevernplan%20regional%20plan.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Regional%20IKT-beredskap%20i%20Helse%20Sør-Øst%20RHF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Veileder%20IKT-beredskap%20i%20Helse%20Sør-Øst.pdf
https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/beredskap
https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/beredskap
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5.1.5 Regional plan for beredskapsmessig personellplanlegging 

Rammeverket omfatter følgende elementer, der punktene i utgangspunktet angir en skala: 

- fra den mest rutinemessige til den mest ekstraordinære disposisjon 

- fra det minst inngripende til det mest inngripende tiltak: 
 

1. Bruk av arbeidstidsrammer og omlegging av arbeidsplaner 
2. Omdisponering av ansatte  
3. Rekruttering av ekstrapersonell 
4. Opplæring og støttetiltak 
5. Tilpasning av personellforvaltning 
6. Innleie av personell 
7. Beordring av personell 

 
Dette angir dermed også en anbefalt rekkefølge for vurdering og iverksetting av tiltak i en 
beredskapssituasjon. 
 
Regionalt rammeverk for beredskapsmessig personellplanlegging følger regional beredskapsplan som utrykt 
vedlegg. Rammeverket, herunder Overordnede retningslinjer og føringer og Nærmere beskrivelse av 
rammebetingelser, regelverk og tiltak med redegjørelse for aktuelle forutsetninger, vilkår og konsekvenser, finnes 
på Helse Sør-Øst RHFs nettside. 
 
Ansvar for utarbeidelse, implementering og rullering av Regionalt rammeverk for beredskapsmessig 
personellplanlegging tilligger direktør for personal- og kompetanseutvikling Helse Sør-Øst RHF.  

5.1.6 Regional plan for legemiddelberedskap 

Det enkelte helseforetak har ansvar for legemiddel- og antidotberedskap. Helseforetaket skal 
internt i sine sykehus ha nødvendige lager for legemidler, vaksiner, infusjonsvæsker og antidoter 
som dekker normalforbruket og beredskap for akutte hendelser og forsyningssvikt. 
Helseforetaket kan organisere dette i samarbeid med sykehusapotek. Sykehusene har forskjellige 
funksjoner og oppgaver og må ha en legemiddelberedskap, som er basert på en risiko- og 
sårbarhetsanalyse, og tilpasset organisering av behandlingstilbudene.  
 
Sykehusapotekene har til enhver tid minimumslager av kritiske legemidler tilsvarende inntil 2 
ukers normalforbruk for å dekke behovet for uventet økt behov og for forsyningssvikt til det 
kommer ny forsendelse fra grossist. Sykehusapotekene har en rolle i å bistå helseforetakene i å 
ajourholde lister over legemidler og antidoter, lagerhold og rådgivning. Organiseringen varierer 
innenfor den enkelte helseregion ut fra lokale forhold og forutsetninger.  
 
Regional plan for legemiddelberedskap finnes i vedlegg 3. Ansvar for utarbeidelse, implementering og 
rullering av Regional beredskapsplan for legemiddelberedskap tilligger fagdirektør Helse Sør-Øst RHF i 
samarbeid med Sykehusapotekene HF. 

5.1.7 Regional plan for sivilt-militært samarbeid 

Det moderniserte totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom 
Forsvaret og det sivile samfunn i forbindelse med forebygging, beredskapsplanlegging, 
krisehåndtering og konsekvenshåndtering i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise 
til væpnet konflikt. I Langtidsplanen for forsvarssektoren (LPT) legger regjeringen fornyet vekt 
på sivil støtte til Forsvaret. Regjeringen har etablert et program for videreutvikling av 
totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet.  

https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/beredskap
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Det er den offentlige helsetjenesten som må yte nødvendige helsetjenester overfor Forsvaret og 
allierte styrker under øvelser, i kriser og krig. Helsedirektoratet og Forsvaret ved FOH har inngått 
avtale om gjensidig bistand. 
 
Regional plan for sivilt-militært samarbeid finnes i vedlegg 4. Ansvar for utarbeidelse, implementering 
og rullering av Regional plan for sivilt-militært samarbeid tilligger direktør for styre- og eieroppfølging 
Helse Sør-Øst RHF.  
 

5.2 CBRNE-beredskap 

5.2.1 Hvordan vi behandler CBRNE-hendelser i regionen 

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin er et nasjonalt kompetansesenter og har 
sentralisert behandlingsansvar for CBRNE-skader i Norge (landsfunksjon). 
 
Fagområdet CBRNE-medisin omfatter særlig farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske 
agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear) og deres 
helseskadelige effekter. Faget inkluderer diagnostiske tilnærminger, deteksjon av agens, 
skadestedshåndtering, dekontaminering, forebyggende behandling, akuttbehandling og 
intensivbehandling i tilfeller der agens er enten bekreftet eller mistenkt. 
 
Eksponering for CBRN-agens kan skje som følge av ulykker (inkludert eksplosjoner, e - 
explosives), uhell (for eksempel i laboratorium) eller villet spredning (terroranslag) og krever 
ekstraordinær beredskap og kompetanse for at nødvendig helsehjelp skal kunne ytes og for at 
innsatspersonell og befolkningen for øvrig skal kunne beskyttes mot skade. 
 
Senteret er en integrert del av Oslo universitetssykehus. For å kunne gi best mulig medisinsk 
behandling på skadestedet og videre inn i sykehusene samarbeider senteret bl.a. med nødetatene 
(Ambulanse, Brann- og redningsetaten, Politi) samt Sivilforsvaret for å optimalisere den 
prehospitale håndteringen og behandlingen av pasienter. 
 
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin har utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje for 
håndtering av CBRNE-hendelser med personskade med retningslinjer for håndtering av 
CBRNE-hendelser, herunder pasienthåndtering på skadested og i sykehus. 
 
CBRNE-senteret har 24/7 rådgivningsfunksjon for helsetjenesten, andre sektorer og for 
myndighetene. 
 
Kontaktpunkter for senteret er: 
 
E-mail adresse:  nbcsen@ous-hf.no 
Postadresse:   Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Nasjonalt kompetansesenter for 

NBC-medisin, PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo 
Hjemmeside:  Lenke 
Telefon:   Ved akuttsituasjoner formidler medisinsk intensivavdeling kontakt til CBRNE-

senteret: 22 11 91 24 

5.2.2 Beredskapslaboratorium for CBRE-prøver 

Helse- og omsorgsdepartementet, har sammen med Justis- og beredskapsdepartementet og 
Forsvarsdepartementet inngått en avtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om FFIs 
funksjon som «Beredskapslaboratorium for CBRE-prøver». 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmedisinsk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cbrne-medisin
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf
mailto:nbcsen@ous-hf.no
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmedisinsk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cbrne-medisin
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Avtalen regulerer FFIs funksjon som beredskapslaboratorium for prøver med ukjent innhold, en 
potensiell kombinasjon av ukjente kjemiske, biologiske og radiologiske stoffer og/eller 
eksplosiver i samme prøve (CBRE-prøver) og spesielt farlige kjemiske stoffer. 
 
Avtalen omfatter etablering og drift av et døgnkontinuerlig beredskapssystem ved FFI og med 
døgnkontinuerlig beredskapstelefon ved potensielle CBRE-hendelser. Beredskapssystemet 
omfatter rådgivning ved mistanke om CBRE-hendelser og avtale om mottak og analyser av 
CBRE-prøver i tråd med avtalen. Ved mottak av CBRE-prøver vil FFI alltid kontakte CBRNE-
senteret. 
 
Følgende virksomheter kan kontakte FFI for råd og tjeneste i henhold til avtalen:  

1. Beredskapsaktører innen helse- og omsorgssektoren  

2. Beredskapsaktører innen justis- og beredskapssektoren  

3. Etater i forsvarssektoren  

4. Etater innen andre offentlige sektorer og privat virksomhet og institusjoner (ikke 
enkeltpersoner). Det skal i hvert tilfelle etableres en særskilt avtale.  

 
Vakthavende som betjener FFIs beredskapstelefonen har telefonnummer 400 33 373. 
 

5.3 Spesielle ressurser og team 

5.3.1 Utenriksdepartementets utrykningsenhet (URE-team) 

Når norske interesser i utlandet er rammet, samarbeider Utenriksdepartementet (UD) med 
helsemyndighetene, som gir helsefaglige råd til UD og Kriserådet, og ivaretar koordinering av 
nødvendig helseinnsats. Helsedirektoratet og andre etater sender liaison til UD når UD ber om 
det. 
 
UD har en utrykningsenhet, URE, som skal støtte norsk utenriksstasjon ved ekstraordinære 
hendelser i landet det gjelder. Helsedirektoratet og helsetjenesten har representanter i URE, som 
kan stille på kort varsel etter anmodning fra UD. UD kan be om annen kompetanse, for 
eksempel personell fra Statens strålevern. Helsetjenestens representanter rapporterer til 
Helsedirektoratet og til UD via leder av URE. URE gir råd til UD og ambassaden på stedet. 
Helsemyndighetene kan også bidra med egne helseteam og hjemtransport i samarbeid med 
Forsvaret og mottak hjemme av skadde og berørte. Rutiner og prosedyrer for forberedelser, 
etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet er fastsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet 04.07.2008. Medisinsk bemanning av URE-teamet ivaretas av Oslo 
universitetssykehus HF. 

5.3.2 Helseteam for nasjonale og internasjonale katastrofer 

Rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam til innsats ved kriser i utlandet er 
fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. juli 2008. Rutinene beskriver ordningen med 
helseteam og avklarer forventninger, roller og ansvar for involverte parter når det gjelder 
forberedelser, etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet, herunder krav til 
beredskap og varsling, operativ ledelse, drift av helseteam, personell, personelladministrative 
bestemmelser og økonomisk ansvar. Rutinene kan ved behov nyttes for etablering og utsending 
av helseteam som forsterkningsressurs ved kriser i Norge. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/386e6605e723403aa6f4bc70ad225477/rutiner_helseteam_utlandet_040708.pdf
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Helseteamene sammensettes av helsepersonell som på forhånd frivillig har samtykket i å inngå i 
en slik ordning, og har gjennomgått nødvendige forberedelser. Helsedirektoratet er ansvarlig for 
utsendelsen i nært samarbeid med Utenriksdepartementet.  
 
Oppgaven med å organisere helseteam i Helse Sør-Øst, er lagt til Oslo universitetssykehus. 
Mandat er nærmere beskrevet i planverket til Oslo universitetssykehus. 

5.3.3 Emergency medical teams (EMT) 

Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har gitt 
Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å utvikle 
en ordning for å rekruttere og sende ut innsatsteam med helsefaglig kompetanse til internasjonal 
innsats. Helseressursene tilføres DSBs etablerte ordninger for bidrag via EUs 
krisehåndteringsmekanisme. Ordningen er etablert som en pilot som skal evalueres innen to år.  
 
Oppgaven med å tilføre ressurser til EMT-ordningen i Helse Sør-Øst, er lagt til Oslo 
universitetssykehus. Organiseringen av dette er nærmere beskrevet i planverket til Oslo 
universitetssykehus. Bistand til etablering og lagerhold av legemidler til EMT-ordningen skjer i 
samarbeid med Sykehusapotekene HF. Sykehusapotekene HF vil beredskapslagre legemidler iht. 
avtale med Helsedirektoratet. Helseteamene tilfredsstiller kravene i Verdens helseorganisasjon 
(WHO) og EUs godkjenningsordninger for Emergency Medical Teams. 

5.3.4 Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte 

Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte er etablert ved Oslo universitetssykehus HF, i 
tilknytning til CBRNE-senteret.  
 
Utrykningsteam består av en kjernegruppe tilknyttet Oslo universitetssykehus HF. Dette teamet 
erstatter det tidligere «koppeteamet» (jf. tidligere Nasjonal koppeplan) og det midlertidige «ebola-
evakueringsteamet» etablert i 2014. 
 
Utrykningsteamet har følgende hovedoppgaver: 

 Bemanne smitte-/intensivambulanse utgående fra Oslo universitetssykehus for transport av 
høyrisikosmittepasient fra lokalt helseforetak til høysikkerhetsisolatet ved Oslo 
universitetssykehus. 

 Bemanne smitte-/intensivambulanse ved langtransport av høyrisikosmittepasient i C-130J 
Hercules transportfly fra Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Svalbard til 
høysikkerhetsisolatet ved Oslo universitetssykehus. 

 Bistå redningstjenestens helikoptre med transport av pasient(er) med mistenkt 
høyrisikosmittesykdom fra oljeinstallasjoner, skip og øyer uten ordinær flyforbindelse til 
sykehusisolat, dersom slik transport kan gjennomføres iht. gjeldende sertifiserings- og 
beskyttelseskrav for aktuelle luftfartøy og dersom praktisk støtte ikke kan ivaretas av regionalt 
helsepersonell (LA/330-skv). 

 Organisere mottak av høyrisikosmittepasient i ambulansefly fra utlandet ved ankomst Oslo 
lufthavn, Gardermoen, med videre transport til høysikkerhetsisolat ved Oslo 
universitetssykehus. 

 Bistå kommunelege og ambulansetjeneste med evakuering av mistenkt høyrisikosmittepasient 
fra passasjerfly på Oslo lufthavn, Gardermoen dersom varslingstiden tillater det. 

 Bidra i opplæring og samtrening med personell i ambulansetjeneste og luftambulansetjeneste 
som utfører ordinære smittetransportoppdrag i de ulike helseregionene, og som i krevende 
situasjoner vil måtte supplere det nasjonale medisinske utrykningsteamet med 
transportoppdrag. 
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Utrykningsteamets kompetanse, responstid, utstyr, finansiering, referansegruppe, rapportering og 
evaluering er nærmere beskrevet i teamets mandat.  CBRNE-senteret bekjentgjør etableringen 
overfor landets helseforetak og andre aktuelle samarbeidspartnere. 
 

5.4 Informasjonsberedskap  
Helseforetakene har ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser, også når det gjelder 
informasjon. Informasjonsansvaret følger oppgavene som helseforetaket har ansvar for.  
 
God informasjonshåndtering er viktig både for å håndtere selve krisen og for å opprettholde tillit 
til helsetjenesten gjennom krisen. 
 
Ved hendelser som skaper utrygghet i befolkningen (smitte, terror, gassutslipp, mangel på 
legemidler eller annet medisinsk utstyr etc.) er det en viktig oppgave å sørge for at befolkningen 
får informasjon om hvordan de skal forholde seg, blant annet ved å vise til riktige kilder, gi 
nøktern og riktig informasjon innenfor eget ansvarsområde, og bidra til å unngå unødig angst.  
 
Kriser og ekstraordinære hendelser skaper et stort behov for fakta og informasjon til ulike 
målgrupper raskt. Varsling bør derfor skje så raskt som mulig.  
 
Det er viktig at helseforetakenes kommunikasjon skjer i tråd med etablert ansvarsfordeling med 
politiet (se kapittel 5.5) 
 
Helse Sør-Øst RHF skal holdes tilstrekkelig oppdatert til å kunne informere eier, 
Helsedirektoratet og andre om spørsmål knyttet til ”sørge for”-ansvaret og konsekvenser for 
virksomheten i helseforetaksgruppen som følge av beredskapssituasjonen. 
 
Det er administrerende direktør eller den denne utpeker som skal stå som avsender på 
informasjon som formidles eksternt. Pressemeldinger som sendes ut skal gå i kopi til 
informasjonsansvarlige i helseforetakene, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
øvrige RHF, jf. omtale av HelseCIM, kapittel 3.3. 
 

5.5 Samarbeid med Politiet 
Politiet har iht. politiets beredskapssystem ansvar for bl.a. følgende oppgaver: 

 Skadestedsledelse 

 Oversikt over antall skadde og døde 

 Informasjon vedrørende redningsarbeid og etterforskning av ulykkesårsaker 

 Formidling av dødsbudskap for personer utenfor sykehus 

 Frigivelse av navn på omkomne (til media) 

 Etablering av pårørendetelefon 
 
Det er viktig at Helseforetakene samordner sine beredskapsplaner med politiet på disse 
områdene. 
 
Politiet har hovedansvaret for informasjon ved ulykker og katastrofer, herunder oversikt over 
antall involverte i ulykker. Helsetjenesten må derfor koordinere og samordne sin informasjon 
med politiet, og være klar over hvilken informasjon som kun skal gis av politiet. 
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Det vil kunne være aktuelt for politiet ved en katastrofe å sende representanter til alle sykehus 
som har mottatt pasienter, for å innhente informasjon om innleggelsene, samt bistå med 
koordinering av informasjon. Det anbefales at samarbeidet med politiet tas inn i helseforetakenes 
beredskapsplaner. 
 
I Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til 
politiet gis en oversikt over reglene om helsepersonells taushetsplikt, varslingsplikt og adgang til å 
utlevere pasientopplysninger til politiet og andre nødetater. Formålet med rundskrivet er å sikre 
nødvendig informasjonsdeling og styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet innenfor 
rammene av det regelverket som regulerer helsepersonellets virksomhet. 
 
I rundskrivet oppsummeres helsepersonells opplysningsplikt og opplysningsrett til andre 
nødetater slik: 
 

 Helsepersonell skal på eget initiativ varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å 
avverge alvorlig skade på person eller eiendom. 

 Helsetjenesten kan utlevere opplysninger til politiet for at de skal kunne bistå helsetjenesten 
med å varsle pårørende. 

 I en krise- eller katastrofesituasjon skal helsepersonell oppgi navn på pasienter som er 
ivaretatt av helsetjenesten for at politiet skal få oversikt over savnede og ikke binde opp 
ressurser til leting etter personer som er funnet. 

 Helsepersonell har ikke rett eller plikt til å utlevere opplysninger til politiet utelukkende for 
etterforskning/- oppklaring av forbrytelser. 

 

5.6 Grensesamarbeid 
Sykehuset Østfold HF samarbeider gjennom Grenserådet Østfold med Västra Götaland og 
Norra Älvsborgs län. Sykehuset Innlandet HF samarbeider gjennom Grenseredningsrådet i 
Hedmark med länene Dalarna og Värmland. Målet for grensesamarbeidet er å tydeliggjøre og 
videreutvikle samarbeid over riksgrensen i forbindelse med redningstjeneste, samfunnssikkerhet 
og beredskap. Samarbeidet omfatter bl.a. felles øvelser, erfaringsutveksling, felles kartlegging av 
aktuelle risikoscenarioer på begge sider av grensen mv. 
 
Det vises for øvrig til kapittel 2.7 Internasjonalt helsesamarbeid, med omtale av Nordisk 
helseberedskapsavtale. 
 

  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/983/Taushetsplikt%20utlevering%20av%20opplysninger%20til%20politiet_revidert%20210116_%20IS%209%202015.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/983/Taushetsplikt%20utlevering%20av%20opplysninger%20til%20politiet_revidert%20210116_%20IS%209%202015.pdf
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6 Varsling ved hendelser og kriser 
Varsling er første beskjed fra berørt virksomhet til overordnet, sideordnet eller underordnet ledd 
om en hendelse. Et varsel følger en forhåndsdefinert ansvarskjede. Varselet bør inneholde:  
 

 Hva har skjedd, hvor har det skjedd, når skjedde det 

 Hvordan situasjonen håndteres  

 Behov for assistanse i form av kompetanse og ressurser 

 Informasjon om hvilke andre som er varslet/blir varslet  
 

6.1 Varsling fra lokalt til nasjonalt nivå 
 AMK- og legevaktsentralenes system skal trippelvarsle raskt etter fastsatte prosedyrer 

 Kommunene varsler fylkesmann og helseforetak 

 Helseforetakene varsler eget RHF, seg imellom, berørte fylkesmenn og kommuner 

 Fylkesmannen og RHF varsler Helsedirektoratet (på vakttelefon), med kopi til hverandre. 
RHF-et skal informere departementet i eierkanal 

 Varsling til Helsemyndighetene gjøres til Helsedirektoratets vakttelefon 

 Helsedirektoratet varsler HOD og berørte virksomheter i egen og andre sektorer 

 Varsling internasjonalt er beskrevet i Nasjonal helseberedskapsplan, kapittel 10.3. 

 

6.2 Varsling fra nasjonalt til lokalt nivå 

 HOD varsler underliggende virksomheter og andre departementer 

 Helsedirektoratet varsler fylkesmenn og RHF. Ved behov for raskt varsel til klinisk 
pasientmottak, varsler Helsedirektoratet i tillegg AMK-sentraler og legevaktsentraler 

 RHF varsler underliggende virksomheter, herunder nasjonale felleseide selskaper 

 Fylkesmennene varsler kommunene 

 Helsedirektoratet varsler virksomheter i helsesektoren og andre sektorer, som DSB, 
Politidirektoratet og Forsvaret  

 
Egne rutiner for varsling av CBRNE hendelser, smittsomme sykdommer og farlige stoffer er å 
finne i smittevernloven § 4-10, Utbruddsveilederen, og i MSIS-forskriften, kapittel 3. Varslings- og 
rapporteringslinjene fremgår av forskriftens vedlegg 1. Se for øvrig også kontaktinformasjon til 
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin i denne planens kapittel 5.2.1 Hvordan vi 
behandler CBRNE-hendelser i regionen. 

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmedisinsk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cbrne-medisin
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6.3 Varsling innad i Helse Sør-Øst 
Generelt gjelder at alle virksomheter som får kjennskap til at en krisesituasjon innenfor egen 
sektor er under utvikling eller har inntruffet, snarest må varsle berørte virksomheter lokalt, 
regionalt og sentralt.  
 

Det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite. 
 
Hvis mulig benyttes krisestøttesystemet HelseCIM i all varsling og rapportering. Se kapittel 3.3. 
 

 Varsling mellom LV-sentraler, lokale AMK og regional AMK: 
AMK skal sikre seg at LV-sentralen har mottatt varsel om alvorlige hendelser der det 
forventes behov for ressurser fra primærhelsetjenesten, og hvis pasienter skal sendes til 
legevakten. LV-sentralen er normalt ansvarlig for å viderevarsle om behov for psykososiale 
og/eller andre kommunale tjenester, og det er viktig at sentralen får varsel tidlig nok slik at 
det blir tilstrekkelig tid til mobilisering av nødvendig personell.  
 
Hvis det er LV-sentralen som først mottar beskjed om alvorlige hendelser, skal AMK varsles 
hvis det forventes at det vil bli behov for ressurser fra spesialisthelsetjenesten. 
 
AMK varsler nabo-AMK og/eller evt. R-AMK ved behov for hjelp til fordeling av pasienter, 
allokering og koordinering av ressurser ut over det den lokale AMK har kapasitet til. 

 

 Varsling av det lokale sykehus:  
AMK varsler aktuelle akuttmottak så tidlig som mulig. 
Akuttmottak varsler medisinsk nøkkelpersonell som vurderer hvorvidt det er behov for å 
utløse GRØNN, GUL eller RØD beredskap eller på annen måte iverksette spesielle tiltak. 
 

 Varsling av helseforetakets ledelse:  
Helseforetakets beredskapsledelse, varslingsrutiner og kommunikasjonslinjer skal beskrives i 
beredskapsplanen for det enkelte helseforetak/sykehus, og skal til enhver tid være oppdatert. 
 

 Varsling fra RHF til helseforetak og motsatt skal skje via vanlig tjenestevei, dvs. til 
administrerende direktør i helseforetakene (foretaksledelsen). 

 

 Varsling av ledelsen i Helse Sør-Øst RHF:  
Helse Sør-Øst RHF skal motta varsel fra ledelsen i helseforetak ved: 

 Hendelser som oppstår lokalt og som utløser GUL eller RØD beredskap. 

 Hendelser der det kan stilles spørsmål om «sørge for»-ansvaret oppfylles. 

 Hendelser som forventes å få vesentlig medieoppmerksomhet eller som på annen 
måte vurderes som viktig at Helse Sør-Øst RHF er kjent med. 

 
Ledelsen kan varsles samlet eller i følgende rekkefølge: 

1. Administrerende direktør 
2. Fagdirektør 
3. Konserndirektør 
4. Kommunikasjonsdirektør 
5. Direktør for personal- og kompetanseutvikling 
6. Økonomidirektør 
7. Direktør styre- og eieroppfølging 

NB! Sending pr. e-post må alltid ledsages av kontakt pr. telefon 
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Telefonnummer for å komme i kontakt med ansvarlige i Helse Sør-Øst RHF 

475 07 178 

Nummeret ringer opp ovenstående i prioritert rekkefølge. Nummeret kan ikke motta SMS. 

 
Alternative kontaktpunkter: 

Ledelsen i Helse 
Sør-Øst RHF 

E-postadresse Telefon Telefax 

Hverdag/kontortid, 
man-fre 08.00-16.00 

Postmottak@helse-sorost.no 02411 625 85 501 

Utenom kontortid 
 

Kommunikasjonsavdelingen v/mediekontakten, tlf.: 971 47 065 (ikke 
send sms). 
Se også mediekontakten – www.helse-sorost.no.  
Ved beredskapshendelser benyttes også beredskap@helse-sorost.no 

  

https://www.helse-sorost.no/om-oss/media
http://www.helse-sorost.no/
mailto:beredskap@helse-sorost.no
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7 Etablere kriseledelse, rapportere og håndtere 

7.1 Regional og lokal kriseledelse 

7.1.1 Beredskapsledelse i Helse Sør-Øst RHF 

Beredskapsledelsen er lik det regionale foretakets daglige ledelse. Helse Sør-Øst RHF 
(foretaksledelsen) har ikke en operativ rolle i håndteringen av en krisesituasjon, men vil etablere 
ledelsesberedskap og informasjonsberedskap ved behov. 
 
Beredskapsledelsens arbeid i en beredskapssituasjon gjennomføres i størst mulig grad i forhold til 
etablerte styrings-/kontaktlinjer mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket. 
 
Ansvar og oppgaver for helseforetakets beredskapsledelse, er beskrevet i det regionale 
helseforetakets interne beredskapsplan. 
 
Ved en omfattende krise, ulykke eller katastrofe vil administrerende direktør eller dennes 
stedfortreder beslutte etablering av beredskapsledelse, for å:   
 

 Etablere kontakt og innhente opplysninger om den aktuelle situasjonen fra ansvarlig 
helseforetaksledelse 

 Innhente og formidle informasjon til og fra eier/Helsedirektoratet og andre relevante 
samarbeidspartnere 

 Være beslutningstøtte for underliggende virksomheter  

7.1.2 Delegering av oppgaver til Oslo universitetssykehus i spesielle situasjoner 

Ved større kriser eller katastrofer som rammer hele eller deler av regionen kan det være behov for 
å koordinere/omdisponere spesialisthelsetjenesteressurser for å håndtere situasjonen. Oslo 
universitetssykehus er gitt et regionalt ansvar for å utføre slik koordinering på vegne av Helse 
Sør-Øst RHF etter delegasjon i det enkelte tilfelle. Dette rokker ikke ved Helse Sør-Øst RHFs 
eieransvar for helseforetakene og «sørge for»-ansvaret for spesialisthelsetjenester til befolkningen. 
Helse Sør-Øst RHF skal holdes orientert om de disposisjoner som blir gjort. 
 
Ansvaret som tilligger Oslo universitetssykehus kan bl.a. innebære å: 

 Sikre samordnet utnyttelse av regionens samlede spesialisthelsetjenesteressurser. 

 Avklare fordeling av pasienter og ressurser mellom sykehus. 

 Etterspørre nasjonale ressurser ved behov. 

 Ivareta rapporteringsoppgaver for Helse Sør-Øst RHF. 

 Holde Helse Sør-Øst RHF orientert om de disposisjoner som kan påvirke 
totalkapasiteten i regionen og økonomiske forhold. 

 Informasjon til medier/befolkningen om håndteringen av situasjonen på vegne av 
foretaksgruppen 

 
I de situasjoner der Oslo universitetssykehus skal ivareta ansvaret for å koordinere/disponere 
regionens samlede helseressurser, er følgende rutine etablert: 

 Helse Sør-Øst RHF tar kontakt med Oslo universitetssykehus v/ administrerende 
direktør så snart beredskapshendelsen er kjent og avklarer hvilke oppgaver som delegeres. 

 Oslo universitetssykehus bekrefter at delegasjonen ivaretas som forutsatt. 

 Det avtales hvordan og hvor ofte Oslo universitetssykehus skal rapportere til Helse Sør-
Øst RHF. Det må rapporteres så hyppig at omgivelsenes/medienes behov for presis 
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informasjon kan dekkes tilfredsstillende med utgangspunkt i rapporteringen. Behovet for 
hyppig oppdatering vil være størst i første del av en krise, før situasjonen stabiliserer seg. 

 Oslo universitetssykehus oppretter beredskapsledelse og etablerer kontakt med involverte 
helseforetak. 

 Observatører eller liaisoner fra RHF eller andre helseforetak kan tiltre direktørens 
krisegruppe ved behov. 

 
Beredskapsledelsen i Helse Sør-Øst RHF vurderer fortløpende hvordan beredskapssituasjonen 
påvirker ivaretakelsen av «sørge for»-ansvaret i foretaksgruppen og vil være tilgjengelig for 
henvendelser fra Oslo universitetssykehus HF. 

7.1.3 Beredskapsledelse i helseforetak 

Ansvar og oppgaver 
Ansvar og oppgaver for helseforetakets beredskapsledelse, skal være beskrevet i helseforetakets 
beredskapsplanverk. 
 
Ved alle enheter med døgnkontinuerlig akuttfunksjon skal det foreligge delegasjon til å iverksette 
tiltak iht. beredskapsplanen til tilstedeværende personell/funksjon. Dette skal fremgå av 
beredskapsplanen. 
 
Sammensetning og etablering 
Ved en omfattende krise, ulykke eller katastrofe kan administrerende direktør eller dennes 
stedfortreder beslutte etablering av beredskapsledelse. 
 
Oppgaver og ansvar 
Beredskapsledelsen skal: 

 Etablere kontakt og innhente opplysninger om den aktuelle situasjonen 

 Innhente og formidle informasjon til og fra eier/Helsedirektoratet og andre relevante 
samarbeidspartnere 

 Være beslutningstøtte for underliggende virksomheter  

 

7.2 Rapportering 
Sending og mottak av beredskapsmeldinger skal fortrinnsvis gjøres HelseCIM, jf. kapittel 3.3. 
Gjeldende mal for situasjonsrapportering er den som ligger i HelseCIM. 
 

1. Situasjonsbeskrivelse 
Beskriv situasjonen innenfor egen virksomhet. Sentrale punkter er HVA, HVOR, NÅR, 
HVEM og HVORLEDES 

2. Status for krisehåndtering i virksomhetens ansvarsområde  
Beskrivelse av pågående og planlagte aktiviteter relatert til egen virksomhet. Videre 
vurdering av egen ressurssituasjon 

3. Forventet utvikling av krisen innenfor virksomhetens ansvarsområde  
Beskrivelse av sannsynlige utviklingsretninger 

4. Tiltak som virksomheten og underliggende virksomheter har iverksatt 
Informasjon om hvilke vesentlige tiltak virksomheten har iverksatt innenfor eget 
ansvarsområde 

5. Tiltak som virksomheten og underliggende virksomhet vurderer å iverksette  
Informasjon om hvilke vesentlige tiltak virksomheten vurderer å iverksette innenfor eget 
ansvarsområde 
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6. Etablert beredskapsorganisasjon  
Beskrivelse av særlige beredskapstiltak, overføring av fullmakter, etablering av særlig 
beredskapsorganisering 

7. Ønskede samordningstiltak  
Tiltak virksomheten mener bør løftes til overordnet, eller politisk nivå for behandling 
og/eller bør koordineres med en eller flere virksomheter, eller andre sektorer 
 

7.3 Evaluering og etterarbeid 
Alle hendelser med GUL eller RØD beredskap i et helseforetak skal føre til at det opprettes 
hendelse og loggføres i HelseCIM. Slike beredskapshendelser og evt. andre hendelser som varsles 
til Helse Sør-Øst RHF, Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgås i 
regionalt beredskapsutvalg med sikte på læring og oppfølging. Om nødvendig utarbeides skriftlig 
evalueringsrapport som forelegges ledelsen i HF/RHF. 
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VEDLEGG 1: Varslings- og rapporteringslinjer 
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VEDLEGG 2: Ambisjonsnivå for samordning 

 
Basert på prosjektet «Effektiv og samordnet beredskap i Helse Sør-Øst» har regionalt beredskapsutvalg 
utarbeidet en veiledende norm for hvor stor grad av samordning det er hensiktsmessig å ha 
ambisjon om å nå mellom ulike aktører på beredskapsområdet.  
 
Tabellen er ment som et utgangspunkt for videre vurderinger og diskusjoner i den enkelte 
virksomhet.  
 
Ambisjonsnivået er enkelt uttrykt ved å plassere hver aktør på et trinn i «samordningsstigen»:  
 
Nivå 1 – gjensidig deling av informasjon, erfaringer og kunnskap  
Nivå 2 – utvikling av felles problem- og løsningsforståelse  
Nivå 3 – utvikling av felles strategi, planer eller tiltak  
 

Samordning på RHF-nivå 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Folkehelseinstituttet (FHI) Andre RHF Felleseide helseforetak  

Statens helsetilsyn Forsvaret Helseforetak med 
akuttfunksjoner  

Private spesialister Helsedirektoratet Helseforetak som utfører 
fellesfunksjoner i regionen  

 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Sykehus uten akuttfunksjoner  

 Statens legemiddelverk Felleseide helseforetak  

 

Helseforetak og sykehus med akuttfunksjoner 

Nivå 1  Nivå 2  Nivå 3 
 

Frivillige organisasjoner Avinor Helseforetak med 
akuttfunksjoner 

Helsedirektoratet Brann og redning Helseforetak som utfører 
fellesfunksjoner i regionen 

Statens helsetilsyn Felleseide HF Helse Sør-Øst RHF 

Storulykkebedrifter FHI Sykehus uten akuttfunksjoner 

Tros- og livssynsamfunn Forsvaret  

 Fylkesmannen  

 Grensesamarbeid (Sverige, 
andre RHF) 

 

 IHR–havner og -flyplasser  

 Bane NOR  

 Kommuner  

 Kystverket  

 LRS - leger  

 Mattilsynet  

 Politidistrikt  

 Sivilforsvaret  

 Statens vegvesen  
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Sykehus uten akuttfunksjoner 

Nivå 1  Nivå 2  Nivå 3 

  Helseforetak med 
akuttfunksjon 

  Helse Sør-Øst RHF 

 

Helseforetak som utfører fellesfunksjoner i regionen 

Nivå 1  Nivå 2  Nivå 3 

  Helseforetak med 
akuttfunksjoner 

  Helseforetak som utfører 
fellesfunksjoner i regionen 

  Helse Sør-Øst RHF 

 

Samordningstiltak gjennom regionalt beredskapsutvalg (RBU) 

Regionalt beredskapsutvalg har en særskilt oppgave med å gi råd til Helse Sør-Øst RHF ved 
oppdateringer av planverket. Regional beredskapsplan har gjennom de siste årene blitt utvidet 
med flere delplaner som spesielt omhandler avgrensede temaområder. I dette arbeidet har 
Sykehuspartner HF, Sykehusapotekene HF, ulike fagnettverk og fagområdeansvarlige i det 
regionale helseforetaket hatt en sentral rolle. Som utgangspunkt for årlig rullering av delplaner 
gjennomfører regionalt beredskapsutvalg møter med følgende nettverk/fagråd: 
 

 HR-området 

 Kommunikasjon 

 Bygg og eiendom 

 Regionalt legemiddelforum 

 Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin 

 Smittevern (Fagråd infeksjonsmedisin, smittevern og immunologi; Regionalt nettverk for 
smittevern; Regional kompetansetjeneste for smittevern) 

 Prehospitale tjenester (Fagråd prehospitale tjenester og akuttmottak (pasientreiser, 
akuttmottak, ambulanse, AMK, luftambulanse); Nasjonal kompetansetjeneste for 
prehospital akuttmedisin; Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi) 

 Diagnostikk (Fagråd laboratoriefag og Fagråd radiologi og nukleærmedisin) 
 
I tillegg gjennomføres årlige møter med private sykehus uten akuttfunksjon, øvrige RHF og 
regionale beredskapsutvalg samt felleseide helseforetak. 
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VEDLEGG 3: Regional plan for legemiddelberedskap 

Nasjonal og regionale rammer 

Nasjonal helseberedskapsplan omtaler ansvarsforhold når det gjelder legemiddelberedskap. Det 
fremgår at det enkelte helseforetak har ansvar for legemiddel- og antidotberedskap og at 
helseforetakene internt i sine sykehus skal ha nødvendige lager for legemidler, vaksiner, infusjons-
væsker og antidoter som dekker normalforbruket og beredskap for forsyningssvikt. 
Helseforetakene kan organisere dette i samarbeid med sykehusapotek, jf. kapittel 5.1.6.  
 
Nasjonal helseberedskapsplan henviser også til nasjonal legemiddelberedskapskomite som har til 
oppgave å sikre gode felles rutiner for samhandling og effektiv kommunikasjon mellom etater 
som er involvert i å sikre tilgang på kritiske legemidler ved akutte hendelser og ved 
forsyningssvikt. 
 
I Helse Sør-Øst er det utarbeidet Veileder for legemiddelberedskap. Denne er utarbeidet, og 
vedlikeholdes, av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF og er 
retningsgivende for helseforetakenes beredskapsplaner.  

Aktører og roller 

Sykehusapotekene HF  
Sykehusapotekene HF skal bidra til å følge opp den regionale beredskapsplanen og sikre at 
regionens samlede ressurser utnyttes mest mulig effektivt ved kriser og katastrofer. 
Sykehusapotekene HF skal foreslå og gjennomføre løsninger som tilrettelegger for effektiv og 
sikker legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens helseforetak. Det er etablert avtaler mellom 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehusapotekene HF (Rammeavtale R-2), og mellom det enkelte 
helseforetak og lokale sykehusapotek (Bilag L-2 og L-3 til delavtale 1) som omfatter 
legemiddelberedskap og vaktordning. 
 
Sykehusapotekene har ansvar for å: 

 Revidere veileder for legemiddelberedskap i Helse Sør-Øst 

 Bistå sykehusene med å utarbeide og oppdatere veiledende liste over kritiske legemidler til 
bruk ved kriser og katastrofer, herunder etablere lagre for inntil 14 dagers forbruk av 
kritiske legemidler iht. avtale med det enkelte sykehus og etterforsyne legemidler ved 
kritiske hendelser og katastrofer baserte på lokale risiko- og sårbarhetsanalyser   

 Håndtere svikt i legemiddelforsyningen inn til apotek og i samarbeid med sykehusene 
håndtere forsyningssvikt som vil påvirke sykehusenes drift, herunder bistå med å 
fremskaffe alternativer og gi informasjon til berørte parter 

 Drifte en sentral farmasøytisk vaktordning som kan kontaktes ved akutt behov for 
legemidler eller for rådgivning vedrørende legemiddelbruk utom det lokale 
sykehusapoteks ordinære åpningstid 

 
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten 
Senterets formål er å styrke nasjonal overvåkning og tiltak knyttet til forsyningssvikt av 
legemidler, samt styrke utviklingen av den nasjonale legemiddelberedskapen for 
spesialisthelsetjenesten. 
  
Senterets oppgave er å overvåke forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegging av problemer 
og mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til berørte parter. 
Senteret har egen nettside og twitterkonto hvor informasjon om pågående mangelsituasjoner i 
spesialisthelsetjenesten publiseres.  
  

https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Veileder%20om%20legemiddelberedskap%20140812.pdf
https://sykehusapotekene.no/
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://twitter.com/mangelsentereto
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Hvert enkelt helseforetak 
Hvert enkelt helseforetak må i samarbeid med sitt lokale sykehusapotek følge opp informasjon 
publisert av mangelsenteret basert på egne lagre og lokale forhold og iverksette nødvendige tiltak.  

Spesialiserte planer, kompetanse og ressurser 

Veileder i legemiddelberedskap er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene. Veilederen inneholder 
anbefalinger og beskrivelser av følgende forhold: 
  

 Anbefaling vedr. utarbeidelse av ROS-analyser  

 Anbefaling vedr. dimensjonering av lagerhold inkl. kalkulator, tidskritikalitet og antidoter  

 Anbefaling vedr. apotekstyrt legemiddellager inkl. publisering av lister  

 Anbefaling vedr. varslingsrutiner og vaktordning  

 Anbefaling vedr. øvelser  

 Beskrivelse av legemiddeldistribusjonskjeden herunder forutsetninger, beskrivelser av 
sykehusapotekenes rolle og nasjonale forhold 

 
Veilederen lastes ned fra Sykehusapotekenes hjemmesider om legemiddelberedskap.  

Varsling og beredskapsledelse  

Oversikt over farmasøytisk vaktordning i Helse Sør-Øst: 
Sykehusapotekene HF har organisert en sentral vaktordning som innebærer hjemmevakt utenom 
ordinær arbeidstid, på hverdager fra kl. 16.00 til kl. 08.00 og i helgene fra fredag kl. 16.00 til 
mandag kl. 08.00. Hjemmevakten gjelder også på døgnbasis for påske-, pinse-, jule- og 
nyttårshelgen, samt ved andre hellig- og høytidsdager. 
 
Vaktfarmasøyten kontaktes for rådgivning vedrørende legemiddelbruk eller akutt behov for 
legemidler. Sykehusets leger avgjør om vaktfarmasøyt skal kontaktes. 

    

 
Sykehus (HF) 

 
Sykehusapotek/Omfang 

 
Hvordan kontakte: 

Alle foretak i Helse 

Sør-Øst RHF  

Sykehusapotekene Oslo: Utenom 

åpningstid hver dag (kl. 16-08). Hele 

døgnet i helger og helligdager  

Vakttelefon: 930 96 780 

 

 

Sørlandet sykehus HF  Sykehusapoteket Arendal: Hele 

døgnet i helger og helligdager. 

 

Sykehusapotekene Oslo. Utenom 

åpningstid hver dag (kl. 16-08).  

Vakttelefon: 970 90 721  

 

 

Vakttelefon: 930 96 780 
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VEDLEGG 4: Regional plan for sivilt-militært samarbeid 

Aktører og roller 

Forsvarsdepartementet har ansvar for etater som grenser mot og berører helseberedskapen. Dette 
gjelder først og fremst Forsvaret, der følgende avdelinger er særlig relevante i samarbeidet med 
helsemyndighetene: Forsvarsstaben (FST), Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarets 
sanitet (FSAN) og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Øvrige etater som også er relevante er 
Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).  
 
Sivilt-militært samarbeid koordineres blant annet i Helseberedskapsrådet. Helseberedskapsrådet 
ledes av Helsedirektoratet og har som formål å bidra til at sivil og militær sektor blir bedre i stand 
til å løse viktige helseoppgaver knyttet til planlegging og samhandling under kriser i fred, væpnet 
konflikt og krig, og sikre effektiv utnyttelse av helseberedskapsressursene i samvirke mellom 
Forsvaret og helsetjenesten. Rådet er rådgivende, uten operativ funksjon. I tillegg til 
Helsedirektoratet består rådet av representanter fra Forsvarets sanitet, Folkehelseinstituttet, 
Statens strålevern, Forsvarets logistikk-organisasjon, Forsvarets operative hovedkvarter og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg deltar Statens legemiddelverk, 
Fylkesmennenes arbeidsutvalg, samt de regionale helseforetakene v/administrerende direktør 
Helse Midt-Norge RHF og administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF. Andre instanser 
innkalles ved behov. 
 
Helsedirektoratet og Forsvaret ved FOH har inngått avtale om gjensidig bistand (datert 7.12 
2011). Avtalen gir retningslinjer om Forsvarets anmodning om bistand fra helsetjenesten og 
omvendt, herunder retningslinjer for varsling, fremsendelse og beslutning om bistand, beskrivelse 
av ansvar, roller og myndighet, samband og uniformering. 

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH): 

 Planlegger og leder Forsvarets operasjoner i fred, krise og væpnet konflikt, herunder også 
koordinering og ledelse av militærbistand til helsetjenesten 

 Etablerer hospital liaison ved respektive helseforetak når større militære operasjoner eller 
øvelser iverksettes 

 Koordinerer sanitetstjenesten mellom Forsvarets avdelinger overfor RHF/HF 

 Planlegger og gjennomfør sanitetstjenesten med tildelte militære sanitetsressurser 

 Planlegger og leder strategisk evakuering. Herunder ansvarlig for varsling og koordinering 
med Helsedirektoratet i forbindelse med hjemtransport av et større antall militære 
pasienter til Norge 

 Koordinerer evakuering av/mottak av militære pasienter til/fra andre landsdeler ved en 
krise/væpnet konflikt 

 Koordinerer sanitetstjenesten for utenlandske avdelinger ved øvelser /krise/væpnet 
konflikt 

Helsedirektoratet 

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. 
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Liaisonordninger 

Det opprettes som regel to liaisonordninger i samarbeidet mellom Forsvaret (som oftetest HV-
distrikt) og aktuelt helseforetak.  
 
Hospital Liaisonlag: 
Hospital Liaison lag består av militært personell, oftest med sivil helsepersonellutdanning, som 
har til oppgave å være kontaktpunkt mellom sykehus og militære avdelinger som har soldater 
innlagt ved sykehuset. Laget vil ivareta et gjensidig behov for utveksling av relevant informasjon 
mellom sivilt sykehus og berørte avdelinger under innleggelsen, og tilrettelegge for videre praktisk 
oppfølging ved utskrivning.  
 
Ved innleggelse har Hospital Liaison-laget som oppgave å ta hånd om våpen og annet militæret 
utstyr pasientene måtte ha med seg. Liaisonene har ikke tilgang til sykehusets journal og 
informeres ikke om pasientenes helseopplysninger, men mottar epikrise fordi denne skal 
journalføres i militær pasientjournal. 
 
AMK-liaison 
AMK-liaison møter i aktuell AMK-sentral og har som oppgave å understøtte samarbeid og 
kommunikasjon mellom Forsvarets PECC (Patient Coordination Cell) og AMK. Samarbeidet 
omhandler i hovedsak koordinering av pasientevakuering og disponering av sivile og militære 
prehospitale ressurser knyttet til akutte hendelser.  

Sivil støtte til Forsvaret i fredstid 

Det er en helsetjeneste i Norge.  I fredstid yter helseforetakene spesialiserte helsetjenester til 
Forsvarets personell. Enkelte helseforetak utdanner/trener personell til Forsvarets oppsetninger. 
Militært personell benytter etablerte linjer for øyeblikkelig hjelp – 113.  
 
Når større militære øvelser eller operasjoner pågår vil Forsvaret etablere egen sanitetstjeneste som 
tar seg av initialbehandlingen før overføring til sivil behandlingstjeneste.  Forsvaret vil etablere 
kommunikasjon med respektive helseforetak og AMK i operasjonsområdet. Militære 
sanitetskapasiteter koordineres av en PECC (Patient Coordination Cell). PECC koordinerer med 
AMK ved skade på militært personell. 
 
Ved større militære operasjoner og/eller øvelser der Forsvaret koordinerer med AMK avgir RHF 
kommunikasjonsutstyr til samarbeidende militære sanitets enheter. 

Militær støtte til sivil helsetjeneste i fredstid 

Forsvaret kan i henhold til inngåtte avtale mellom Helsedirektoratet og FOH stille følgende 
kapasiteter: 
 
Innen 24 timer etter anmodning: 

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

• ECMO-transport 

• Transport av organer og donorteam 
 
Innen 36 timer etter anmodning: 

• 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. 
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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 Forsvaret yter helsefaglig bistand til helsetjenesten skal militære enheter etablere samband og 
kommunikasjon med AMK. RHF avgir helsemessig kommunikasjonsutstyr til støttende militære 
sanitets enheter. 
 
Det er Helsedirektoratet ved beredskapsvakten og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som 
er kontaktpunkter ved ønske om bistand. Unntaket fra dette er at AMK Oslo kan kontakte FOH 
direkte for anmodning om bistand for ECMO-transport samt transport av organer og 
donorteam.  

Sivil-militært samhandling i krise og krig 

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 liaisonlag 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. 
 

I krig skal det enkelte helseforetak støtte Forsvaret med ROLE 3 eller ROLE 4 (OUS) Sanitet 
(sykehustjenester for militært personell fra norske og andre lands styrker), og samtidig ivareta 
oppgaver med å opprettholde nødvendige tilbud om helsehjelp til sivilbefolkningen.  

Kapasitetsbygging 

Dette nødvendiggjør en betydelig omlegging fra elektiv drift til øyeblikkelig hjelp‐funksjoner. 
Helseforetakenes kriseledelse har, i samarbeid med øvrige helseforetak og det regionale 
helseforetaket, ansvar for å iverksette tiltak for å omstille helseforetakets virksomhet, inkludert 
eventuelle organisatoriske endringer for å understøtte dette. 
 
Ved sikkerhetspolitisk krise eller krig, og dermed økende beredskapsnivåer i landet, vil Forsvaret 
mobilisere personell ansatt i helseforetakene. Dette inkluderer leger ansatt i Forsvaret, visse typer 
kirurger, spesialsykepleiere og annet helsepersonell som gjennom militær trening har særlig 
kompetanse på behandling av krigsskadde og ivaretakelse av tilgrensende funksjoner. 
Helseforetakene må i en slik situasjon iverksette opplæringstiltak for å sikre et tilfredsstillende 
kompetansenivå hos øvrig personell. 
 
Område- og funksjonsfordeling kan ikke forventes å fungere som i fredstid. Helseforetakene må 
for eksempel være forberedt på å ta imot pasienter fra andre områder for å frigjøre 
behandlingskapasitet i forbindelse med pågående eller planlagte krigshandlinger. 
Massetilstrømningssituasjoner håndteres på samme måte som i fredstid. 
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VEDLEGG 5: Regional ROS-analyse 
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1. Innledning 

1.1. Omfang og begrensninger 
De regionale ROS-analysene ble forelagt styret i 10. mars 2016. ROS-analysene er gjennomgått 
og endret i denne planrevisjonen.  

1.2. Metodevalg 

1.2.1. Definisjon av risiko 
I nyere litteratur defineres risiko som en ”kombinasjon av mulige konsekvenser (utfall) og 
tilhørende usikkerhet” (Aven 2007). Usikkerheten kan uttrykkes ved sannsynligheten for at 
hendelsen inntreffer, men definisjonen har også mening uten at usikkerheten kvantifiseres. På 
denne måten understrekes det at analysene har en kvalitativ tilnærming. 
 
Begrepene risikovurdering, risikoanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er forøvrig 
upresise betegnelser på varianter av samme metodikk. Forskjellen på en vurdering og en analyse 
er ikke klar, men en analyse oppfattes som grundigere og mer systematisk enn en vurdering. 
Tilsvarende brukes ROS-begrepet også om analyser som ikke berører sårbarhetsproblematikken 
spesifikt. I dette dokumentet anvendes for enkelthets skyld begrepet ROS-analyser konsekvent. 

1.2.2. Tidligere analyser i Helse Sør-Øst 
Metodikken som ble brukt ved ROS-analysene frem til 2010 var en form for grovanalyser, basert 
på et grovt anslag for sannsynlighet og konsekvens, en beskrivelse av skadebegrensende tiltak og 
tilgjengelige ressurser, samt en oppsummering av risiko og sårbarhet. Etter 2010 har ROS-
analysene basert seg på gjennomgang av aktuelle scenarier som ikke blir koblet til akseptkriterier 
eller blir satt inn i en risikomatrise. 

1.2.3. Drøfting av metode for rullering av regionale ROS-analyser 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet et temahefte som 
beskriver prosessen og metoden som ble brukt ved utarbeidelsen av nasjonalt risikobilde. 
Metodikken er en tradisjonell grovanalyse basert på definisjonen risiko = sannsynlighet x konsekvens, 
med definerte sannsynlighets- og konsekvenskriterier. Beregningen av risiko har dermed en 
kvantitativ tilnærming, men usikkerheten ved dette er tydelig understreket. Prosessen baseres på 4 
trinn: 
 

1. Definering av samfunnsverdier 
2. Trussel- og fareidentifikasjon 
3. Gjennomføring av risikoanalyser 
4. Etablering av risikomatrise 

 
Metoden som beskrives av DSB virker tilsynelatende mer presis enn den metoden som er brukt 
tidligere i Helse Sør-Øst, men det er heftet usikkerhet spesielt til sannsynlighetsberegningen. 
Ingen av de anvendte metodene er uten videre hensiktsmessige som utgangspunkt for 
nedskalering fra nasjonalt/regionalt nivå til foretaksnivå. De tar utgangspunkt i scenarier, og 
vektlegger i liten grad analyse av sårbarhet. 
 
I tillegg til DSBs analyser knyttet til nasjonalt risikobilde finnes det også analyser fra andre 
instanser som er relevante for Helse Sør-Øst, for eksempel fra Statens strålevern, og fra 
fylkesROS-analyser. I den videre prosessen er det besluttet å anvende slike analyser som basis 
(input) der dette er hensiktsmessig fremfor å gjennomføre nye analyser av de samme scenariene. 
Prosessen i Helse Sør-Øst kan dermed avgrenses til vurderinger av konsekvenser, sårbarhet og 
tiltak/barrierer. Vurderinger og tiltak fra de tidligere ROS-analysene i Helse Sør-Øst vil også være 
nyttige i dette. 
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Som verktøy for å foreta analysene er det valgt å bruke en matrise med plass til å beskrive 
hendelse, merknader, konsekvenser for helseforetak/RHF og aktuelle tiltak. 

2. Hva kan man bruke ROS-analyser til? 

2.1. Innledning 
Det er et krav i Lov om helsemessig og sosial beredskap at ROS-analyser skal danne grunnlaget 
for beredskapsplaner. Dette er en erkjennelse av at det ikke er mulig å forebygge alle uønskede 
hendelser! Det som ikke kan forebygges må håndteres, slik at skaden/tapet blir minst mulig, og til 
det kreves tiltak, reserveløsninger og planer. Det er nettopp dette beredskapsplanleggingen skal 
sørge for. 
 
For å kunne planlegge og iverksette de riktige tiltakene er det nødvendig på vite hvilke hendelser 
som kan inntreffe. Teoretisk kan viten om når de kan inntreffe være viktig for å prioritere mellom 
tiltak og forberedelser. Forsøk på kvantifisering av usikkerheten om og når en uønsket hendelse 
kan inntreffe, er imidlertid problematisk. Når det gjelder hendelser med alvorlige konsekvenser 
for liv og helse eller for sykehusenes virksomhet har dette også begrenset verdi; hvis 
konsekvensene er alvorlige nok må det planlegges beredskapstiltak uavhengig om man ”tror” 
hendelsen vil inntreffe på kort eller lang sikt. 
 
Når det gjelder eksterne ulykker og hendelser, har sykehusene liten eller ingen mulighet til å 
påvirke årsakene eller til å iverksette forebyggende tiltak. For slike hendelser er det derfor fokus 
på mulige konsekvenser og skadereduserende tiltak som er viktig. Med interne ulykker og 
hendelser er det annerledes, der vil forebygging være det viktigste innsatsområdet. I henhold til 
ansvars-, likhets- og nærhetsprinsippet ligger ansvaret for å identifisere mulige hendelser, 
identifisere årsaker og iverksette forebyggende tiltak hos den som har ansvar for daglig drift. I 
praksis vil dette være knyttet til svikt i intern forsyning av strøm, vann og medisinske gasser, 
brannberedskap, IKT-svikt eller mangel på legemidler.  
 
Både for eksterne og interne hendelser vil vurdering av sårbarhet være sentralt. ”Sårbarhet er et 
uttrykk for de problemene et system vil få med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de 
problemene systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet” (Et sårbart samfunn, 
NOU 2000: 24). Sårbarhet er altså et uttrykk for hvor ofte og hvor mye virksomheten som 
system blir påvirket av uønskede hendelser, dvs. hvilke ringvirkninger hendelsen kan få for 
virksomheten. Selv om sårbarhetsvurderingen kan være en integrert del av risikovurderingen, 
handler den mer om hvilke (langtids)effekter uønskede hendelser kan få fremfor bare å fokusere 
på selve hendelsen. Dette omfatter også vurderinger av hvilke problemer som gjenstår når selve 
den uønskede hendelsen er håndtert, og om det er mulig å velge alternative løsninger der 
virksomheten blir mindre påvirket. 
 
En gjennomført ROS-analyse er en dokumentasjon på at man har gjennomført systematisk 
vurdering av mulighet for uønskede hendelser, mulig skadepotensial og identifikasjon av 
risikoreduserende tiltak. Om man bruker et elektronisk eller papirbasert verktøy for dette spiller 
liten rolle, men elementene i analysen bør føres inn i en matrise. Dette gjør også analysen 
dynamisk i den forstand at den lett kan revideres ved at man med jevne mellomrom går gjennom 
matrisen og vurderer om det er skjedd endringer, dvs. om noen momenter kan fjernes eller om 
det er kommet til nye. Et tredje moment er at matrisen presenterer/kommuniserer 
problemstillinger og sammenhenger på en måte som er lett lesbart for andre enn de som har 
deltatt i analysen. 
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2.2. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe, og hva er risikoen? 

2.2.1. Sentrale spørsmål for å avdekke risiko 
Gjennomføring av ROS-analyser for disse hendelsene innebærer egentlig å stille disse sentrale 
spørsmålene: 
 

I. Hvor hyppig kan uønskede hendelser forventes å inntreffe? 
Sannsynlighet er tradisjonelt blitt uttrykt ved å angi hvor mange ganger man forventer at 
en hendelse vil inntreffe i løpet av en gitt periode. I nyere risikoteori angis heller 
usikkerheten knyttet til når den aktuelle hendelsen kan inntreffe. 
 

II. Hvorfor kan de uønskede hendelsene inntreffe? 
Årsakene til hendelsene må identifiseres for at man eventuelt skal kunne forebygge dem. 
 

III. Hva blir konsekvensen av de uønskede hendelsene? 
Konsekvensene må identifiseres i forhold til variabler som pasientsikkerhet, ressursbruk, 
omdømme m.fl. Dette må gjøres for ulike nivåer av virksomheten. 
 

IV. Hva kan gjøres for å redusere hyppighet og konsekvens av hendelsene? 
Risikoreduserende tiltak må identifiseres og iverksettes. Dette omfatter forebyggende 
tiltak som skal hindre at årsakene til den uønskede hendelsen inntreffer og 
konsekvensreduserende tiltak som skal redusere påvirkningen av hendelsen. I tillegg til 
tiltakene bør det også etableres barrierer som kan hindre at feil fører til uønskede 
hendelser. Det er disse tiltakene/barrierene som er det viktigste resultatet av en ROS-
analyse. 
 

V. Hvilken ytelse (effekt) har de identifiserte tiltakene og barrierene? 
Effekten av de aktuelle tiltakene må vurderes. Hvis ikke tiltakene og barrierene fører til at 
sannsynligheten/usikkerheten og konsekvensene reduseres til et akseptabelt nivå, må det 
legges planer for håndtering av hendelsen. 

 
Spørsmål I til IV ovenfor er egentlig knyttet til å gjøre virksomheten mer robust, og er i 
prinsippet også et styringsverktøy i tillegg å være grunnlag for beredskapsplaner. 

2.2.2. Risikovurderinger knyttet til type hendelse 
Det kan være nyttig å dele uønskede hendelser av beredskapsformat inn i 3 kategorier for å 
tydeliggjøre ansvaret for hhv. forebygging og håndtering. Når helseforetakene skal gjennomføre 
ROS-analyser, vil kategorien hendelsen tilhører ha betydning for hvilke av spørsmålene ovenfor 
som er mest relevante, og dermed for hvilke tiltak som vil ha effekt: 
 
Eksterne ulykker 

Vi vet at større ulykker kan inntreffe, og hvis konsekvensene er store, er det nødvendig å 
kunne håndtere hendelsen uansett. Hvor ofte hendelsen inntreffer, er av mindre 
betydning. Fordi helseforetakene ikke har mulighet til å forebygge den, må man 
konsentrere seg om å identifisere konsekvenser og konsekvensreduserende tiltak. Disse 
hendelsene håndteres i stor grad ved å utnytte eksisterende ressurser, der ”beredskap er 
integrert i daglig drift”. 

 
Svikt i ekstern infrastruktur eller leveranser 

Helseforetakene er i utgangspunktet prisgitt leverandørene når det gjelder eksterne 
leveranser.  Leverandørene har ansvar for å identifisere årsaker til svikt og for å forebygge 
at uønskede hendelser inntreffer. Dette innebærer også å sørge for robusthet for 
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ekstraordinære påkjenningen knyttet til for eksempel værforhold, og for at også 
underleverandører sikrer sine leveranser. 
 
Helseforetakene kan til en viss grad redusere hyppigheten av at eksterne hendelser 
påvirker virksomheten ved å inngå avtaler om redundante løsninger og gode 
serviceavtaler. Dette kan for eksempel være å etablere flere tilførselsveier for strøm og 
vann eller reserveløsninger for IKT, som for eksempel anskaffelse av satellitt-telefoner. I 
noen grad bør det altså gjøres ”beredskapsinvesteringer” ut over behov knyttet til daglig 
drift for å sikre økt robusthet. 

 
Interne hendelser (ulykker og svikt i intern infrastruktur) 

Helseforetakene har hele ansvaret for å identifisere årsaker og konsekvenser, og for å 
iverksette risikoreduserende tiltak (både forebyggende og konsekvensreduserende). 
 

Nedenfor er både intern og ekstern svikt i infrastruktur eller leveranser samlet i tabell 2. 

2.2.3. Gjennomføring av analysene 
Rulleringen av de regionale ROS-analysene for Helse Sør-Øst gjennomføres av regionalt 
beredskapsutvalg (RBU). De regionale ROS-analysene er utformet med tanke på videre 
bearbeidelse i helseforetakene. Analysene er ikke komplette, og det bør legges opp til jevnlige 
revisjoner, ikke minst basert på tilbakeføring av erfaringer fra helseforetakene. Oppdatering av 
analyser fra andre instanser bør også legges til grunn ved revisjoner. For enkelte områder kan det 
også være aktuelt å konsultere spesielle fagmiljøer. 
 
 



 

3. Regionale ROS-analyser for Helse Sør-Øst 
 

Tabell 1: Eksterne hendelser 
 

Hendelse Merknader Konsekvenser for RHF/HF Tiltak 

Flom, stormflo, skred, 
stort snøfall, vind, 
jordskjelv, og 
skogbrann 

 Fører sjelden til mange 
pasientskader 

 Felles for disse hendelsene 
er at kritisk infrastruktur 
blir skadet eller ikke-
fungerende 

 Større ulykker med 
personskade som skyldes 
eller sammenfaller med 
vanskelige værforhold 
stiller ekstra krav til 
redningsinnsatsen 

 Manglende kapasitet på 
avløpsvann 

 Redusert framkommelighet for: 
o ambulanser 
o annen pasienttransport 
o personell 

 Svikt i telefonisystemer eller nødnett kan 
føre til at publikum ikke kommer i 
kontakt med helsevesenet, og/eller at 
AMK mister kontakt med ambulanser 

 Svikt i leveranser av legemidler, mat, 
materiell og drivstoff 

 Svikt i ekstern forsyning av strøm, vann 
og IKT-tjenester 

 Manglende avløp kan gjøre delvis eller 
komplett (område-)evakuering 
nødvendig 

 Be om hjelp fra Forsvaret (gjennom 
Helsedirektoratet), evt. Sivilforsvaret 
(gjennom LRS) kan bistå med 
personell, materiell og transport 

 Sikre prioritet i mobilsambandet 

 Vurdere behov for andre 
kommunikasjonsmidler 

 Utplassering av ambulanser til legevakt 
og lignende 

 Vurdere behov for lagerkapasitet av 
legemidler, mat, materiell og drivstoff 

 Vurdere behov for alternativer for 
avløpsvann 

Transportulykker med 
personskade (bil, tog, 
båt, fly) 

 Transportulykker er de de 
hyppigst inntreffende 
storulykkene 

 Brann/havari med 
passasjerskip har et stort 
skadepotensial, men 
inntreffer relativt sjelden 

 Hendelsene vil kunne føre til et større 
antall skadde, både kirurgiske tilstander, 
brannskader/røykskader og nedkjøling 

 Skipsulykker kan føre til at de 
prehospitale tjenestene må forholde seg 
til flere mottakssteder 

 Skadesteder med tog og fly kan være 
vanskelig tilgjengelig, både for å få 
personell inn og pasienter ut 

 Etablere planer for å sikre forsyning av 
utstyr og legemidler. 

 Etablere rutiner og verktøy for 
mobilisering av nødvendig personell 
prehospitalt og i aktuelle avdelinger i 
sykehusene 

 Sikre tilgang til transportmuligheter 
utenfor veg for prehospitale tjenester 

 



 

 

Hendelse Merknader Konsekvenser for RHF/HF Tiltak 
Brann- og 
eksplosjonsulykker 

 Hoteller, diskotek og 
institusjoner har særlig 
stort potensial for 
personskader 

 Giftige branngasser 

 Mange alvorlige brannskader kan bli en 
lokal, regional og nasjonal utfordring 

 Kan føre til behov for antidoter 

 Kan føre til mangel på legemidler og 
helsemateriell 

 Etablere rutiner for å konferere med 
brannskadeavsnittet på Haukeland 
sykehus, herunder avklare hvilke 
avtaler som er inngått med andre 
brannskadeavsnitt i Europa 

 Dimensjonere legemiddellager iht. 
veileder for legemiddelberedskap i 
Helse Sør-Øst og Nasjonal faglig 
retningslinje for håndtering av 
CBRNE-hendelser med personskade 

Ulykker med farlig 
gods 
 
 

 Brannvesenet har ansvar 
for sanering på skadested, 
og kan be om assistanse 
fra Sivilforsvaret 

 Hendelsen kan omfatte 
radioaktive, biologiske 
eller kjemiske stoffer 
(inkludert gasser) 

 Kan føre til kontaminert skadested 

 Kontaminerte pasienter kan komme 
direkte til sykehus 

 Fare for helsepersonell på skadested og i 
kontakt med kontaminerte pasienter 

 Kan føre til behov for antidoter 

 Forberede og gjennomføre tiltak iht.  
Nasjonal faglig retningslinje for 
håndtering av CBRNE-hendelser med 
personskade 

 Prehospitale tjenester og akuttmottak 
skal ha tilgjengelig verneutstyr, og 
nødvendig opplæring og trening må 
være gjennomført 

 Opplegg for nødsanering må være 
etablert utenfor akuttmottakene 

Industriulykke  Virksomheter som 
omfattes av § 9 i 
storulykkesforskriften har 
plikt til å informere off. 
myndighet 

 Brannvesenet vil 
samarbeide med 
industrivern og kan be om 
assistanse fra Sivilforsvaret 

 Se brann- og eksplosjonsulykker og 
ulykker med farlig gods 

 Helseforetakene må ha oversikt over 
aktuelle storulykkebedrifter i eget 
område og vurdere behovet for felles 
planer og øvelser, herunder 

 Vurdere risiko og tiltak knyttet til 
behandling og medikamenter. Se 
ulykker med farlig gods 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf


 

 

Hendelse Merknader Konsekvenser for RHF/HF Tiltak 
Atomulykker og 
ulykker med 
radioaktiv stråling 

 Det er begrenset nukleær 
virksomhet i Norge. 
Mindre strålekilder brukes 
i helsevesen, industri og 
forskning 

 Farepotensialet knyttet til atomulykker er 
hendelser i atomkraftverk og vil være av 
nasjonal karakter 

 Ulykker med strålekilder lokalt vil føre til 
direkte bestråling, og ha begrenset 
omfang (enkeltpersoner) 

 Skitne bomber knyttet til terror vil føre 
til kontaminering, som dermed vil 
utgjøre en fare for redningspersonell.  

 Etablere rutiner for å håndtere 
scenarioer gitt av Statens strålevern   

 Etablere rutiner for å konferere med 
Statens strålevern og CBRNE-senteret 

 Se ulykker med farlig gods 
 

Terror   Kan omfatte 
brann/eksplosjon, 
CBRNE-hendelser eller 
bruk av våpen 

 Skoleskyting  
 

 Skader som ved brann- og 
eksplosjonsulykker, ulykker med 
radioaktiv stråling ulykker med kjemiske 
stoffer eller skuddskader 

 Prehospitalt helsepersonell vil måtte 
arbeide i områder med økt risiko 

 Tiltak vil være avhengig av type 
hendelse og lokal trusselvurdering 

 Se ulykker med farlig gods 

 Prehospitalt personell må være øvet i 
vedtatte PLIVO-prosedyrer 

Pandemier og 
alvorlige epidemier 

 Har nasjonalt eller 
regionalt omfang 

 Økt pågang av pasienter, særlig 
intensivpasienter – svekket ytelseskraft 
pga. økt sykefravær 

 Problemer med å opprettholde kritiske 
funksjoner 

 Mangel på legemidler og 
smittevernutstyr 

 Diagnostisk utfordring – særlig dersom 
det samtidig er influensa-sesong  

 Lokalt planverk må være forankret i 
nasjonale og regionale pandemiplaner 

 Gjennomføre kontinuitetsplanlegging  

  

http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-1-2014-scenarier-for-planlegging-av-norsk-atomberedskap-og-krisehaandtering.pdf


 

 

Tabell 2: Svikt i infrastruktur og leveranser 
 

Hendelse Merknader Konsekvenser for RHF/HF Tiltak 

Branntilløp/brann/eksplosjon 
i sykehus  

Kan omfatte følgende 
situasjoner: 

 brann som ikke slukkes av 
personalet umiddelbart 
og/eller som spres utover 
startbranncellen 

 eksplosjon i bygninger 
eller på sykehusområdet 

 følgeskader, f.eks. som 
følge av utløsning av 
sprinkelanlegg 

 giftige gasser  

 Fare for pasienter og ansattes liv og 
helse 

 Skader pga. brann vil kunne sette hele 
eller deler av sykehuset ut av drift 

 Skader pga. slukningsarbeid som for 
eksempel vannskader kan sette deler 
eller hele sykehuset ut avdrift for en 
lengre periode.  

 Beredskapsplaner for evakuering 
mv. 

 Redningsarbeidet skal 
organiseres med ledelse som på 
skadested utenfor sykehus 

 

Bortfall av strøm pga. svikt i 
ekstern strømforsyning 

 Kan skyldes kabelbrudd på 
grunn av overgraving, 
ekstremvær (ras, trær over 
linjer mv.) eller 
brann/eksplosjon i 
transformatorer eller 
ledningsnett 

 Hvis reservestrømaggregatene starter 
vil det være strømforsyning til 
prioriterte kurser. 

 Ventilasjon, oppvarming, 
vannforsyning, drift og kjøling av 
IKT-utstyr og røntgenmaskiner kan 
påvirkes 

 Nedetid på kritisk infrastruktur, og 
mangel på essensiell 
pasientinformasjon mv. 

 Blink i strømforsyning kan føre til 
forstyrrelser/svikt i IKT 

 Reservekraftaggregater (evt. 
nødstrømsaggregater) skal starte 
automatisk.  
Dette / disse må ha tilstrekkelig 
kapasitet og spenning (400V) 

 Det skal gjennomføres 
regelmessig test og vedlikehold 
av aggregater og andre 
komponenter 

 Aggregat som også leverer 400 V 
(som stadig mer utstyr er 
avhengig av) 

 Det skal gjennomføres lokale 
ROS-analyser for å avdekke 
hvilke funksjoner som er sårbare 
for svikt i strømforsyning 
Spesielt sårbare funksjoner og 



 

 

Hendelse Merknader Konsekvenser for RHF/HF Tiltak 
vitalt utstyr skal ha avbruddsfri 
nødstrøm. inkl. innebygde UPS 
Kapasitet og varighet på 
batteripakker må inkluderes i 
vurderingene.  

 Sykehusene skal ha rutiner og 
vaktordninger som sikrer rask 
utbedring Det skal være 
minimum to tilførselsveier for 
hovedstrømtilførsel til 
sykehusene og til sentrale 
funksjoner (dataservere f. eks.) 

Bortfall av strøm pga. svikt i 
intern strømforsyning 

 Kan skyldes ekstern svikt 
samtidig som aggregatene 
ikke starter, svikt i intern 
infrastruktur eller brann 

 Totalt bortfall av strøm til hele eller 
deler av sykehuset 

 Kan føre til umiddelbar fare for 
pasientsikkerheten 

 Det må utarbeides 
evakueringsplaner for kritiske 
deler av pasientbehandling 

Intern IKT-svikt  Kan skyldes linjebrudd, 
brann eller tekniske 
problemer i sentraler 

 Interne varslings- og 
kommunikasjonssystemer virker ikke 

 IT-systemer går ned 

 Helseforetakene må ha manuelle 
nødrutiner for drift uten IKT, 
iht. til Veileder for IKT-
beredskap og kontinuitet for 
helseforetak i Helse Sør-Øst 

 Alternative planer for tilkalling av 
personell ved akuttsituasjoner må 
iverksettes 

Ekstern IKT-svikt (herunder 
telefoni) 

 Kan skyldes strømbortfall 
eller tekniske problemer 
hos leverandør, 
datavirus/hacking, 
uvær/ekstremvær, 
solstorm 

 Ordinære telefonlinjer, mobilnett 
og/eller IP-telefoner (manglende 
internett-tilgang) fungerer ikke for 
kommunikasjon ut/inn av sykehuset 

 IT-systemer med eksterne 
leverandører/servere virker ikke 

 Iverksette tiltak iht. Veileder for 
IKT-beredskap og kontinuitet i 
Helse Sør-Øst 

 Avtaler må stille krav til 
redundans og servicenivå 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Veileder%20IKT-beredskap%20i%20Helse%20Sør-Øst.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Veileder%20IKT-beredskap%20i%20Helse%20Sør-Øst.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Veileder%20IKT-beredskap%20i%20Helse%20Sør-Øst.pdf


 

 

Hendelse Merknader Konsekvenser for RHF/HF Tiltak 

 Interne IKT-systemer vil 
sannsynligvis fungere 

Ulykker med farlig gods på 
sykehusets område 
 

 Hendelsen kan omfatte 
radioaktive, biologiske 
eller kjemiske stoffer 
(inkludert gasser) som 
skjer på sykehusets 
område ved transport, 
oppbevaring, håndtering 
eller avfallshåndtering.  
 

 Kan føre til at sykehuset er 
kontaminert skadested 

 Fare for helsepersonell på skadested 
og i kontakt med kontaminerte 
pasienter 

 Kan føre til behov for antidoter 

 Etablere rutiner for sikring, 
oppbevaring, håndtering 
inkludert avfallshåndtering av 
farlige stoffer helseforetaket 
benytter.  

 Etablere oversikt over hva som 
transporteres inn på sykehuset, 
og som ved en ulykke kan 
påvirke drift. 

 Utarbeide planer for evakuering, 
omlegging av atkomst mv.  

 Opplegg for nødsanering når 
sykehusets er skadested må 
etableres.   

 Forberede og gjennomføre tiltak 
iht. Nasjonal faglig retningslinje 
for håndtering av CBRNE-
hendelser med personskade 

 Prehospitale tjenester og 
akuttmottak skal ha tilgjengelig 
verneutstyr, og nødvendig 
opplæring og trening må være 
gjennomført.  

  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1346/IS-2593%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20h%C3%A5ndtering%20av%20CBRNE-hendelser%20med%20personskade.pdf


 

 

Svikt i legemiddelforsyning 
 

 Gjelder situasjoner med 
forsyningssvikt, 
produksjonssvikt, 
transportsvikt utenfor 
helseforetakene 

 

 Konsekvenser kan innebære bruk av 
erstatningspreparater, evt. utsettelse 
av behandlinger som er avhengig av 
spesielle preparater.  

 Iverksette tiltak iht. Veileder for 
legemiddelberedskap i Helse Sør-
Øst 

 Etablere rutiner mellom 
sykehusapotek og 
legemiddelkomité ved hvert 
enkelt helseforetak for 
håndtering av informasjon fra det 
nasjonale mangelsenteret, og 
samarbeid mellom sykehusapotek 
og legemiddelkomité om 
erstatningspreparater/prioritering 
samt informasjon for å øke 
robustheten i eget helseforetak 

 Spesielle tiltak må beskrives for 
pandemier/epidemier, med tanke 
på antiviral behandling og 
massevaksinasjon (prioritering av 
personalgrupper) 
 

Forurensning av vann eller 
mat 

 Kan skyldes forurensning 
med kjemisk/biologisk 
agens 

 Infeksjoner hos personell og pasienter 

 Vannet kan ikke benyttes til 
drikkevann eller hygieneformål 

 Konkrete matvarer kan ikke benyttes 
 

 Viktig at dette oppdages raskt 

 Planer og rutiner for å kontakte 
Mattilsynet for sporing av for 
smittekilder/forurensing 

 Tiltak avhengig av type 
forurensning og omfang. 

 Tilgjengelig 
smittevernkompetanse for valg 
av tiltak 

 Koking av drikkevann, 
drikkevann på flasker/kanner 



 

 

Svikt i vannforsyning  Skyldes ledningsbrudd 
eller feil i pumpe- og/eller 
renseanlegg 

 Ved blokkert avløp (i 
sykehuset) vil som oftest 
også vann inn bli stanset 
automatisk 

 Sanitæranlegg svikter 

 Begrensninger i prosedyrer som er 
vannkrevende, som for eksempel 
dialyse 

 Kjøleanlegg svikter 

 Laboratorier har ikke vann til 
gjennomføring av analyser 

 

 Reserveløsninger må 
avklares/avtales med leverandør 

 Prioritering mellom ulike typer 
pasientvirksomhet og teknisk 
virksomhet beskrives 

Svikt i forsyning av 
medisinske gasser  

 Svikt i leveranser til 
sentralgassanlegg i 
helseforetakene 

 

 Medisinsk behandling som er 
avhengig av gass må gjennomføres 
med nødløsninger med løse 
gassflasker 

 Vurdere sårbarhet ved 
regionale/nasjonale avtaler, og 
muligheter for alternative 
leverandører 

Svikt i materiellforsyning  Pandemi er 
dimensjonerende scenario 

 Målbildet for forsyning i 
Helse Sør-Øst innebærer 
at lokale lager bygges ned 

 Helseforetakenes sårbarhet 
varierer ut fra lokale lagre 

 Regional ROS-analyse for 
forsyningsberedskap peker 
på sårbarhet i normaldrift 
 

 Risiko for pasientbehandlingen 

 Risiko for personell 
 
 

 Systemer for lagerstyring 

 Systematiske innkjøpsprosesser 

 Alternative produkter må 
benyttes 

 Redusere elektiv virksomhet 
 

Svikt i forsyning av matvarer  Forårsakes av større 
regionale/nasjonale 
hendelser med kritisk svikt 
i leveranser til flere enn 
helseforetak 

 Utvalg av mat begrenses 

 For lite mat i forhold til antall 
pasienter 

 Helseforetakene vil måtte gis prioritet 

 Går tom for ferskvarer og må bruke 
konserver 

 Lokale tiltak må baseres på lokale 
ROS-analyser 

 Ernæringskompetanse kobles inn 
i planleggingen 

 Omlegging av menyer 

 Redusere elektiv virksomhet 

  



 

 

Illojale medarbeidere  Egne medarbeidere 

 Leverandører og 
underleverandører som 
har tilganger 

 Risiko for pasienters sikkerhet: 
- Ved forfalskning / tyveri av 

legemidler  
- Ved skade på IKT, strøm og 

annet kritisk utstyr, ev. også 
tyveri eller manipulering av data, 
spes. pasientopplysninger.  

 Svekket leveringsevne, manglende 
kapasitet, tap av data (pasienter, 
forskningsmateriale), økonomisk tap 

 Svekket omdømme  

 Etablere rutiner for 
tilgangsstyring og kontroll.   

Svekket sikkerhet for ansatte 
og pasienter 

 Hendelser som vold og 
trusler, skjer oftere nå enn 
tidligere.  

 Endret bruk av rusmidler 
(GHB f. eks.) øker 
risikoen for atypisk rus 

 Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) har påpekt at 
sykehus bør vurdere 
alvorlig kriminalitet og 
terrorisme som mulige 
scenarioer i fremtiden 

 Utrygghet blant personell og pasienter 

 Skade på personell, pasienter og 
materiell/bygg 

 Rammer pasientbehandling og øvrig 
drift 

 Ekstra utgifter pga. behov for 
forsterkede sikkerhetstiltak (vektere, 
politi) og forsterket bemanning 

 Begrenset tilgang til større deler av 
sykehuset 

 Sikkerhet i sykehus følges opp 
gjennom HMS-arbeidet (jf. 
regional HMS-strategi) 

 Tiltak må baseres på lokale ROS-
analyser med utgangspunkt i 
Veileder om sikkerhet i sykehus 
og Veileder i sikringsrisikoanalyse 

 Planer for evakuering av 
pasienter og personell 

 

 

 

 


