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FORORD

Lov om helsemessig og sosial beredskap krever at virksomheter i den offentlige
helsetjenesten, herunder de regionale og lokale helseforetakene, har utarbeidet
beredskapsplaner. De samme krav gjelder også for de private helseinstitusjonene som har
avtale med de regionale helseforetakene. Disse beredskapsplanene skal gjennomgå en
hovedrullering hvert 3.år.
Regional plan for helsemessig og sosial beredskap er rullert i henhold til følgende
ønsker/behov:
•
•
•
•
•
•
•

Omstrukturering og forenkling av planverket.
Tydeliggjøring av roller og ansvar.
Samordning med nasjonale helsemyndigheter og de andre regionale foretakenes
planverk.
Implementering av nasjonalt og regionalt arbeid innen CBRN‐ og
legemiddelberedskap.
Implementering av erfaringer fra pandemien i 2009.
Inkludere beredskap ved interne hendelser.
Inkludering av Helse Vest IKT AS i beredskapsplanen.

Planen erstatter tidligere versjoner av regional beredskapsplan.
Planen gjelder for Helse Vest RHF og alle underliggende virksomheter, herunder også
private institusjoner som har avtale med Helse Vest RHF. De føringer som er lagt i denne
planen skal gjenspeiles i planverkene på helseforetaksnivå slik at beredskapsarbeidet i
Helse Vest fremstår som helhetlig og samordnet.
Regional plan for helsemessig og sosial beredskap er en rammeplan som beskriver roller og
ansvar både i administrasjon, forebygging og håndtering. Planen er ikke et operativt
planverk for bruk i en beredskapssituasjon, men forusettes operasjonalisert gjennom de
lokale helseforetakenes beredskapsplaner.
Helse Vest RHF sin rolle i beredskapssituasjoner er operasjonalisert i deres interne
beredskapsplan.

Stavanger 22.11.2011
Herlof Nilssen, administrerende direktør
Helse Vest RHF
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2

INNLEDNING

2.1

Bakgrunn og rammeverk

Lovverket 1 gir hjemmel og føringer for beredskapsarbeidet i de regionale og lokale
helseforetakene med underliggende enheter. Følgende lovverk danner utgangspunktet for
arbeidet:
1. Lov om helsemessig og sosial beredskap (Ref. 1)
2. Smittevernloven (Ref. 2)
3. Lov om spesialisthelsetjenesten (Ref. 3)
4. Forskift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid (Ref. 4)
5. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (Ref. 5)
6. Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for
internasjonal folkehelse (IHR‐forskriften) (Ref. 6)
”Overordnet nasjonal helse‐ og sosialberedskapsplan” (Ref. 7) gir føringer for
organiseringen av helseberedskapen i Norge og er således et rammeverk for foretakene
sine planer, både på regionalt og lokalt nivå. En oversikt over grunnlagsdokumenter
foreligger i vedlegg 2.

2.2

Målsetting

Regional beredskapsplan er et rammeverk for utarbeidelse av planverk i det regionale og
de lokale helseforetakene samt i de private sykehusene som har avtale med Helse Vest
RHF. Regional beredskapsplan forutsettes operasjonalisert gjennom foretakenes planverk.
En sammenheng mellom nasjonalt, regionalt og lokalt planverk er vist i Figur 1‐1.

Figur 2‐1 Sammenheng mellom nasjonalt, regionalt og lokalt beredskapsplanverk.
Helse Vest sin plan for helsemessig og sosial beredskap 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.
1

Ny lov om kommunale helse‐ og omsorgstjenester og en ny folkehelselov trer i kraft 1.1.12
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Planen skal bidra til at:
 Regionens samlede helseressurser utnyttes mest mulig effektivt
beredskapssituasjon.
 Beredskapsledelsen er tydelig og ansvar og roller er definert og kjent.
 Samordningen mellom helsetjenesten og samarbeidende etater styrkes.

2.3

i

en

Forutsetninger

Følgende forutsetninger legges til grunn for helsemessig og sosial beredskap i Helse Vest:
 Alle helseforetak og private helseinstitusjoner i Helse Vest rullerer sine egne
planverk i tråd med de føringer som er gitt gjennom arbeidet med denne plan.
 Det etableres et samarbeidsforum (Regionalt beredskapsutvalg) for
beredskapskoordinatorer i Helse Vest, der samordning i forhold til planverk,
internrevisjon av planverk og øvelser behandles i tillegg til erfaringsutveksling.

2.4

Prinsipper for beredskap

Helseberedskapsplanen bygger på følgende tre prinsipper (Ref. 7):
Ansvarsprinsippet

Den etaten som har ansvar for et fagområde/tjenestetilbud i en
normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige
beredskapsforberedelser og håndtering av ekstraordinære
hendelser. Dette gjelder også ansvaret for å gi informasjon innen
eget fagområde.

Nærhetsprinsippet

En krise skal håndteres på lavest mulige operative nivå.

Likhetsprinsippet

Den organisasjonen man etablerer under kriser og i krig skal være
mest mulig lik organisasjonen man opererer med til daglig.

2.5

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Dette beredskapsplanverket bygger på følgende risiko‐ og sårbarhetsanalyser (ROS‐
analyser):
1. Sosial‐ og helsedirektoratet, Nasjonal ROS‐ og beredskapsanalyse innen helse (Ref.
8).
2. Fylkesmennenes ROS‐analyser i regionen
3. ROS‐ og beredskapsanalyser fra samtlige HF i Helse Vest
I tillegg har man tatt hensyn til Storulykkesforskriften med tilhørende oversikt over
industrivirksomhet i regionen.
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2.6

Administrasjon av planen

Administrerende direktør i Helse Vest RHF har ansvar for at Helse Vest RHF har en
helseberedskapsplan som er i samsvar med gjeldende lover og forskifter.
Planen oppdateres ved alle større endringer i forutsetningene for planen. Rullering
gjennomføres hvert 3. år. Ved rulleringen skal også de tilhørende risiko‐ og
sårbarhetsanalysene gjennomgås for å se om det er kommet til endringer i plangrunnlaget.
Regionalt beredskapsutvalg er rådgivende instans for Helse Vest RHF ved oppdateringer av
planen. Helseforetakene og sentrale samarbeidsaktører skal orienteres om de endringer
som gjøres i planen for å sikre samordningen.

2.7

Kvalitetssikring i helseberedskapen

Kvaliteten på beredskapsarbeidet skal være vurderingskriterium ved kommende revisjoner
i helseforetakene. Følgende kvalitetsindikatorer anbefales lagt til grunn:
• Beredskapsplanverk
o Planverket bygger på en dokumentert og datert risiko‐ og sårbarhetsanalyse.
o Planverket er rullert/oppdatert i løpet av siste år og signert av
administrerende direktør.
• Opplæring og øvelser
o Det er gjennomført øvelser siste år og disse er dokumentert og evaluert.
o Det finnes et dokumentert opplæringsprogram for nyansatte der opplæring i
virksomhetens beredskapsplan inngår.
• Beredskapsutvalg
o Sammensetning/representasjon i utvalget
o Antall møter i beredskapsutvalget pr. år
o Antall møter med eksterne samarbeidspartnere
Rapportering av status på beredskapsarbeid skjer gjennom den ordinære styringsdialogen
og i ”Årlig melding”.
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3

ADMINISTRATIVT ANSVAR OG OPPGAVEFORDELING

Figur 3‐1

Organisering

3.1

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF er eier av og konsernledelse for de fem helseforetakene i regionen. I tillegg
eier Helse Vest IKT‐selskapet Helse Vest IKT AS. Helse Vest RHF har etter loven både et
”sørge for”‐ ansvar, som blant annet omfatter fastsettelse og oppdatering av regional
helseberedskapsplan, og et ansvar for samordning av denne planen med andre relevante
planverk (Spesialisthelsetjenestelovens § 2‐1a).
Ved behov, skal spesialisthelsetjenesten yte bistand til andre regionale helseforetak ved
ulykker og andre akutte situasjoner. Det regionale helseforetaket som mottar bistand, skal
yte kompensasjon for utgifter som pådras til det regionale helseforetaket som bidrar med
hjelp, med mindre noe annet er avtalt (jfr §2‐1c Lov om spesialisthelsetjeneste, Ref. 3).
Helse Vest RHF har en intern beredskapsplan som beskriver detaljene i ledelses‐ og
informasjonsberedskapen.

3.2

Helseforetak i Helse Vest

Administrerende direktør i hvert helseforetak er ansvarlig for etablering av et forsvarlig
planverk for helsemessig og sosial beredskap i eget helseforetak, og skal fastsette, rullere
og øve den lokale beredskapsplanen.
Helseforetakene skal:
 Sette av midler til beredskapsarbeid.
 Selv dekke utgiftene til beredskapsarbeid og øvelser. Kostnadene skal synliggjøres i
budsjettet til det enkelte helseforetak. Etter samvirkeprinsippet bærer
helseforetakene selv egne utgifter som påløper i forbindelse med innsats og
håndtering av ulykker og beredskapssituasjoner.
 Ha et beredskapsutvalg. Dette skal oppdatere og øve helseforetakets egne
beredskapsplaner, herunder sørge for nødvendig kompetansebygging.
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 Utnevne beredskapskoordinator(er) i foretaket som skal holde fokus på planarbeidet
og besørge koordineringen av dette. Beredskapskoordinatoren(e) deltar i
beredskapsutvalget.
 Rullere alle lokale planverk som beskriver konsekvensreduserende tiltak og også
eventuelle forebyggende tiltak for å bringe dem i samsvar med denne overordnede
helseberedskapsplanen for Helse Vest. Planene skal bygge på lokale risiko‐ og
sårbarhetsanalyser.
 Kontinuerlig rullere sine helseberedskapsplaner i tråd med denne planen, med
hovedrullering hvert 3. år.
 Samordne egne beredskapsplaner med tilsvarende beredskapsplaner for sentrale
samarbeidspartnere i helseforetakenes opptaksområder for å kunne håndtere
både interne og eksterne hendelser.
 Minst én gang årlig ta initiativ til et beredskapsmøte med fylkesmannen for å bedre
samordningen mellom spesialisthelsetjenestens beredskapsplaner og de
kommunale beredskapsplanene. Øvingsutvalget har denne oppgaven med mindre
samordning med kommunene ivaretas på annen måte. Fylkesmannen har et
samordningsansvar ovenfor kommunene og andre sentrale aktører.
Helseforetakene bør:
 Inngå lokale samarbeidsavtaler med brann, politi, FORF (frivillige organisasjoner) og
Forsvaret/Sivilforsvaret.

3.3

Sjukehusapoteka Vest HF

Sjukehusapoteka Vest HF er organisert som et selvstendig helseforetak i Helse Vest og
omfatter 4 sykehusapotek. Sykehusapotekene er hovedleverandør av LVVA (legemidler,
væsker, vaksiner, antodoter) for tilhørende HF og er bindeledd mellom det enkelte HF og
leveandør/grossist. I hht apotekloven §2‐8 skal apotekene medvirke til forsvarlig
legemiddelberedskap og har tilvirknings‐ og leveringsplikt av viktige legemidler av hensyn
til den nasjonale legemiddelforsyningen.
Sjukehusapoteka Vest HF har en viktig rolle innen beredskap for LVVA og skal bl.a:
 Oppdatere lister over kritiske legemidler, vaksiner og antidoter i denne planen jf
nasjonale myndigheters anbefalinger (se vedlegg 5 for gjeldende lister).
 Bistå det enkelte sykehusapotek og HF mht legemiddelberedskap og lagerhold.
 Koordinere evt. felles lagre i Helse Vest i samarbeid med de 4 sykehusapotekene og
tilhørende HF.
 En representant fra sykehusapoteket tiltrer beredskapsledelsen ved sykehuset i
situasjoner der legemiddelforsyning er en del av problemstillingen.
Lokale sykehusapotek har et særskilt ansvar for etterforsyning av legemidler ved
beredskapssituasjoner, og for lagerhold av kritiske legemidler i samarbeid med sykehuset
de er tilknyttet. En oversikt over roller og ansvar innen legemiddelforsyningen foreligger i
Vedlegg 4.
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3.4

Helse Vest IKT AS

Helse Vest IKT AS skal bidra til å følge opp den regionale beredskapsplanen og sikre at
regionens IKT‐systemer er i tråd med gjeldende tjenesteavtaler både i normal‐ og
beredskapssituasjoner. Helse Vest IKT AS skal også med sitt risikostyrings‐ og
beredskapsarbeid foreslå og gjennomføre løsninger som tilrettelegger for effektiv og sikker
IKT‐leveranse i alle regionens helseforetak. Helse Vest IKT AS skal delta og bidra i
beredskapsutvalg og ‐arbeid på lik linje med de andre av regionens helseforetak. En
oversikt over roller og ansvar ved IKT‐hendelser foreligger i vedlegg 3.

3.5

Regionalt beredskapsutvalg

RBU skal:
 Være et forum for erfaringsutveksling, samhandling og kompetanseutvikling.
 Være et rådgivende utvalg for RHFet innenfor beredskapsområdet.
 Gi innspill før rullering av overordnet planverk (hovedberedskapsplan og delplaner).
 Bidra til øving av regionalt planverk.
 Bidra til samordning av planverk (mot HF/sykehus, Fylkesmann, politi og brann).
 Ha oversikt og dialog med relevante nettverk og samarbeidsutvalg.
 Utpeke arbeidsgrupper til spesielle tema eller prosjekter.
Arbeidsform
 Arbeidsmøter med innlegg fra interne og eksterne foredragsholdere.
 Korrespondanse på e‐post.
Sammensetning
 RBU skal bestå av representanter fra hvert HF som arbeider med beredskap. Hvert
HF utpeker sine representanter, som må kunne avsette tilstrekkelig tid til arbeidet.

3.6

Private helseinstitusjoner som har avtale med Helse Vest RHF

De private helseinstitusjonenes innsats i en beredskapssituasjon er regulert gjennom de
kontrakter som er etablert mellom institusjonen og Helse Vest RHF.
Private sykehus skal etablere egne beredskapsplaner på lik linje med helseforetakene.
Disse sykehusenes ressurser skal inngå som en del av den regionale beredskapen. De
private ideelle sykehusene skal inngå avtale med sitt lokale HF om hvilke ressurser som kan
stilles til disposisjon.
Mindre institusjoner som ikke er sykehus, skal ha etablert en beredskap for interne
hendelser (brann, evakuering, svikt i teknisk infrastruktur, intern varsling etc.). Disse
institusjonene inngår også blant de ressurser regionen kan spille på ved en større
beredskapssituasjon.
Helseberedskapsplaner til private helseinstitusjoner som har avtale med Helse Vest RHF
skal kontinuerlig rulleres med hovedrullering hvert 3. år. Rulleringer skal være i tråd med
denne planen.
En oversikt over private sykehus og institusjoner som har avtale med Helse Vest RHF finnes
på Helse Vest sin internettside.
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4

OPPLÆRING OG ØVELSER

”Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om
helsemessig og sosial beredskap”, stilles det i § 7 krav om kompetanse, opplæring og
øvelser. Regelmessige øvelser er også en nødvendig forutsetning for oppbygging og
vedlikehold av kompetanse og for forsvarlig samvirke mellom nødetatene, mellom de ulike
HF i Helse Vest og mellom Helse Vest RHF og andre RHF.
I

4.1

Opplæring

Administrerende direktør har overordnet ansvar for at opplæring i beredskapsarbeid
inngår som en del av opplæringen for nyansatte, og for at HFet har en plan som ivaretar
opplæring i beredskapsarbeid. Den som innehar personalansvar har ansvar for at
opplæring blir gitt til den enkelte ansatte, på lik linje med brannvernopplæring. Det
oppfordres til størst mulig grad av likhet i planverk og opplæring.
Helsepersonell skal:
 Gjennomgå avdelingens/institusjonens/foretakets beredskapsplan årlig, med vekt på
vedkommende avdeling og sine egne oppgaver.
 Delta på nødvendig beredskapsopplæring for eksterne og interne hendelser.
 Vikarer, spesielt leger og spesialsykepleiere, skal som et minimum læres opp i de
roller de kan komme til å måtte utøve ved en beredskapssituasjon.
Beredskapsledelsen skal:
 Gjennomgå nødvendig og relevant opplæring i de roller de vil ha ved en
beredskapssituasjon.
 Ha kjennskap til organisering av redningstjenesten, aktuell beredskapslovgivning, og
risiko‐ og sårbarhetsanalyser.
 Involveres i planlegging og gjennomføring av øvelser som sikrer at man får bygget
opp tilstrekkelig kompetanse for å utøve beredskapsledelse.
 Vurdere å etablere tiltakskort for de ulike rollene i beredskapsledelsen.

4.2

Øvelser

Øvelse av beredskapsressursene forutsettes ivaretatt på helseforetaknivå. I
beredskapsplanene på alle nivåer skal det beskrives hvordan krav om tilstrekkelig
beredskapskompetanse hos eget personell skal ivaretas.
Hvert helseforetak i Helse Vest skal selv ha eller delta i et aktivt øvingsutvalg.
Representant(er) fra helseforetakets beredskapsutvalg bør også delta i øvingsutvalg med
eksterne samarbeidspartnere. Øvingsutvalget skal i størst mulig grad samarbeide med de
andre nødetatene, fylkesmannens beredskapsavdeling, sivilforsvaret, frivillige
organisasjoner, de andre helseforetakene/Helse Vest IKT samt andre relevante aktører
som arbeider med beredskap lokalt, regionalt og sentralt.
Foretaket skal planlegge og gjennomføre minst 4 årlige øvelser. Øvelsene skal ta
utgangspunkt i både interne og eksterne situasjoner/hendelser som lokale risiko‐ og
sårbarhetsanalyser viser kan være aktuelle. Øvelse av beredskapsledelsen, særlig i
9

samhandling med andre foretak/Helse Vest IKT vektlegges. Krav til samhandling og øvelser
er også forankret i ”Akuttforskriften” (Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus).
Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS kan velge å delta i de andre helseforetakene
sine øvelser som en del av de 4 årlige øvelsene, men skal gjennomføre minst 1 årlig øvelse i
egen regi.
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5

ORGANISERING AV BEREDSKAPSLEDELSE

5.1

Nivåer av beredskapsledelse ved regionale/nasjonale
beredskapssituasjoner

Figur 5‐1 Varslings‐ og rapporteringslinjer i helsesektoren i beredskapssituasjoner
Hvis situasjonen tilsier det, vil Helse‐ og omsorgsdepartementet fatte vedtak om
delegasjon av den operative koordineringsfunksjonen til Helsedirektoratet. Direktoratet
skal da forestå overordnet koordinering av helsetjenestens operative innsats. Det
innebærer iverksetting av tiltak og overordnet koordinering av tiltak mot andre
virksomheter i helse‐ og sosialforvaltningen og i kommunehelse‐ og
spesialisthelsetjenesten (Ref. 1). Ved slike hendelser vil ansvar og rapporteringsveier som
vist i Figur 5‐1 gjelde. Unntaket er atomhendelser. Det er etablert en nasjonal
beredskapsorganisasjon som håndterer atomulykker, se Vedlegg 7.
Helse Vest har valgt ”Beredskapsledelse” som et gjennomgående begrep. Dette tilsvarer
benevnelsen ”Katastrofeledelse” i figuren over.

5.2

Beredskapsledelse i Helse Vest RHF

Helse Vest RHF har et overordnet administrativt ansvar for at beredskapssituasjoner i
regionen blir forsvarlig håndtert og samordnet med annen innsats. Det betyr at RHF skal
sørge for at befolkningen ytes nødvendig og tilstrekkelig hjelp ved ulykker og andre akutte
situasjoner i helseregionen. Tiltakskort for håndtering av ulike situasjoner foreligger i intern
for
Helse
Vest
RHF
(Ref.
9).
beredskapsplan
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5.2.1

Rolle

Helse Vest RHF sin rolle i en beredskapssituasjon er å:
 Ivareta ”sørge‐for‐ansvaret” i form av å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til
befolkningen.
 Gjøre nødvendige avklaringer i forhold til ansvar og oppgavefordeling.
 Ved behov å være kontakt til og gi støtte til det enkelte helseforetak i
beredskapssituasjoner som overgår helseforetakets kapasitet.
 Bistå med samordning i beredskapssituasjoner som involverer flere helseforetak,
herunder Helse Vest IKT AS.
 Veilede og utøve myndighet som eier, herunder kontakt med og rapportering til
statlige organer.
 Yte styringsrett til disponering av personell.
 Bistå det enkelte helseforetak med informasjonstiltak.

5.2.2

Myndighet

Helse Vest RHF kan pålegge helsepersonell som tjenestegjør i det regionale helseforetaket
og i institusjoner som det regionale helseforetaket eier, eller har avtale med, å utføre
nærmere tilvist arbeid i enkelte akutte situasjoner. Helse Vest RHF delegerer denne
fullmakten til den enkelte helseforetaksledelse. Helseforetakene skal vurdere
nødvendigheten av å beskrive et slikt pålegg ved ansettelse av nytt personell.

5.3

Beredskapsledelse i helseforetak og helseinstitusjoner

Etter ansvarsprinsippet har helseforetakets administrerende direktør også ansvaret under
beredskapssituasjoner i helseforetaket eller i helseforetakets ansvarsområde.
Beredskapsledelsen skal i slike situasjoner opptre på vegne av, og med fullmakter fra,
direktøren for å kunne disponere helseforetakets ressurser og, om nødvendig, inngå
nødvendige avtaler med eksterne samarbeidspartnere. Sammensetning og rollefordeling i
beredskapsledelsen skal være beskrevet i helseforetakenes beredskapsplaner.
Beredskapsledelsen skal være den samme for alle typer hendelser. I beredskapsledelsen gis
det rom for innkalling av rådgivere/etablering av rådgivningsgrupper tilpasset den enkelte
situasjonen.
Foretaket skal definere én kompetent person i vakt med tilstrekkelige fullmakter fra
direktøren som kan ivareta funksjonen som beredskapsleder inntil den øvrige
beredskapsledelsen er etablert.
I den daglige tjeneste tar foretakets AMK‐sentral hånd om 113‐telefoner, og styrer og
koordinerer ambulanseoppdrag. AMK‐sentralene samarbeider med relevante parter for å
sikre nødvendig samordning. Det gjelder primærhelsetjenesten, i hovedsak LV‐sentraler,
men også brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre samarbeidspartnere.
I ekstraordinære beredskapssituasjoner vil oppgavene til virksomheten være så store at de
ikke kan håndteres uten at aktiviteten blir lagt om, og evt. ekstra ressurser blir satt inn. I
12

slike beredskapssituasjoner må ansvarsforholdene og kommandolinjene være tydelige.
AMK er et viktig redskap for beredskapsledelsen for å sikre god kommunikasjon og
operativ ledelse. AMK sentralen vil som alle andre ressurser i Helseforetaket være
underlagt beredskapsledelsen. Det går derfor en direkte ledelseslinje fra
beredskapsledelsen til AMK når foretakets beredskapsledelse er etablert.
Ved behov for samordning ved større hendelser der flere helseforetak er involvert, skal det
helseforetak som leder hendelsen innkalle representanter fra andre involverte
helseforetak. Det HF som eier hendelsen vurderer fortløpende behov for samordning og
støtte.
Representanter fra det enkelte helseforetaket sørger selv for å videreformidle informasjon
til tilsvarende ledelsesnivå i egen virksomhet. RHF sin beredskapsledelse skal bistå lokalt
helseforetak i arbeid med håndtering av beredskapssituasjonen dersom den blir mer
omfattende enn de har kapasitet til selv.
Selv om den enkelte AMK‐sentral er underlagt egen beredskapsledelse kan det være behov
for overordnet regional koordinering. Regional AMK‐funksjon (R‐AMK) kan derfor tre i
kraft ved større hendelser for koordinering av regionale ressurser i samråd/samarbeid med
den AMK som har hendelsen. AMK‐Stavanger er utpekt av RHFet som R‐AMK, men er
likevel underordnet beredskapsledelsen i Helse Stavanger HF. Denne skal ha direkte
kontakt med det aktuelle foretaks beredskapsledelse for å koordinere aksjonen.
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6

VARSLING OG RAPPORTERINGSRUTINER

Figur 6‐1

Varsling og rapportering av store hendelser

Hvert helseforetak skal etablere en skjematisk oversikt over varsling av
beredskapssituasjoner innad i sykehuset. Ved større hendelser skal varsling også gå til
eksterne parter slik som andre HF, Helse Vest RHF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest
IKT AS.

6.1

Varsling av helseforetak

Helseforetakets beredskapsledelse, varslingsrutiner og kommunikasjonslinjer for både
eksterne og interne hendelser skal beskrives i beredskapsplanen for det enkelte
helseforetak/institusjon.
Normalt er det AMK som mottar første melding om en akutt hendelse. I tilfeller der
hendelsen er større enn det et helseforetak kan håndtere alene, skal det vurderes å
benytte R‐AMK som koordinerende ledd for hele regionen.

6.2

Varsling av ledelsen i Helse Vest RHF

Helse Vest RHF skal motta varsel fra ledelsen i HF ved:
 Større hendelser som oppstår lokalt og som utløser beredskap.
 Hendelser der det kan stilles spørsmål om ”sørge for”‐ansvaret oppfylles.
 Hendelser som kan få medieoppmerksomhet eller som på annen måte vurderes som
viktig at Helse Vest RHF er kjent med.
Kontaktinformasjon til ledelsen i Helse Vest RHF, samt beredskapsnummeret til
Helsedirektoratet, distribueres til alle HF i regionen. Listen revideres minimum årlig. Det
skal være en lav terskel for å varsle RHFet.
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6.3

Varsling av sentrale helsemyndigheter

Varsling av sentrale helsemyndigheter følger normalt ordinær kommunikasjonsveg til
Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD) ved eieravdelingen. Ved regionale
beredskapssituasjoner ønsker Helsedirektoratet i tillegg varsel til sin beredskapstelefon. HF
kan varsle direkte, men skjer hendelsen på et tidspunkt der RHF‐ledelsen lett nås, vil HF‐
ledelsen normalt varsle RHF‐ledelsen, som i sin tur varsler helsemyndighetene. Kopi av
varsel sendes til Fylkesmannen.

6.4

Rapportering og etterarbeid

Ved hendelser der man mener det er mye erfaring å trekke ut, bør det sendes en skriftlig
rapport fra lokal beredskapsledelse til administrerende direktør ved Helse Vest RHF.
Man skal tilrettelegge for at tilsynsmyndigheten skal kunne komme inn å granske en
hendelse i etterkant. Dette fordrer god dokumentasjon gjennom hele hendelsen.

7

HELSETEAM FOR NASJONALE OG INTERNASJONALE
BEREDSKAPSSITUASJONER

Helse Vest RHF har etablert ordning for mobilisering av helseteam som kan sendes ut ved
beredskapssituasjoner i utlandet og som krever bistand til berørte nordmenn.
Helseteamet kan også benyttes som en forsterkningsressurs ved regionale og nasjonale
hendelser. Helseteamene blir sammensatt av personell som på forhånd frivillig har
samtykket i å inngå i en slik ordning.
Helsedirektoratet er ansvarlig for utsendelsen i nært samarbeid med
Utenriksdepartementet. Rammer og forutsetninger for uttrykningsteamenes
sammensetning, utstyr, forsikring, økonomi etc. er definert av Helsedirektoratet.
Ordningen med helseteam er i Helse Vest organisert gjennom en pool av fagpersoner som
innehar ulik medisinsk kompetanse. I Helse Vest er oppgaven med å organisere og sende ut
helseteam delegert til Helse Bergen HF. Teamets mandat og behov for opplæring og utstyr
beskrives nærmere i planverk ved Helse Bergen HF.

8

UTHOLDENHET VED LANGVARIGE BEREDSKAPSSITUASJONER

8.1

Kontinuitetsplanlegging, personalledelse

Helseforetakene må planlegge slik at nødvendig hvile for personell sikres. HF skal sørge for
at sammensetningen av de ulike teamene gir rom for langvarige beredskapssituasjoner.
Personalavdelingene i det enkelte HF skal med sine styringssystemer bistå ledelsen i en
beredskapssituasjon med å sørge for tilstrekkelige ressurser. I tillegg til å utnytte
eksisterende personellkapasitet på en optimal måte, må det foreligge planer for bruk av
eksternt personell for å øke kapasiteten, enten det er vikarer, tidligere ansatte, studenter
osv.
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Kontinuitetsplanlegging
forutsetter
at
partene
lokalt,
sammen
med
tillitsvalgte/vernetjenesten, drøfter iverksettelse og progresjon/eksalering av
tiltaksapparatet. Dette må etableres som del av beredskapshåndteringen ved hendelser
som kan trekke ut i tid.

8.2

Omsorg for eget personell

Ved langvarige beredskapsituasjoner er det viktig å ha fokus på kontinuerlig omsorg for
involvert personell. Det må legges en plan på HF‐nivå for å håndtere dette.

9

INFORMASJONSBEREDSKAP

9.1

Ansvarsfordelingen i forhold til informasjon

9.1.1

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF vil både i normal driftssituasjon og i en beredskapssituasjon ha ansvar for å
formidle og koordinere informasjon fra helseforetaksnivå opp til Eieravdelingen i Helse‐ og
omsorgsdepartementet, og fra eier, eller annen helsemyndighet, til underliggende
helseforetak. RHF sin rolle knyttet til informasjon i en beredskapssituasjon er beskrevet i
Helse Vest RHF sin interne beredskapsplan (Ref. 9).

9.1.2

Helseforetakene

Det skal etableres en informasjonsberedskap ved alle helseforetak som ivaretar følgende:
1. Rutiner for forsterkning av informasjonstjenesten med hensyn til personell og
ressurser for øvrig, herunder rutiner for mottak av informasjonsbistand fra RHF og
andre helseforetak i en beredskapssituasjon.
2. Definert forhold til strategisk ledelse og taktisk ledelse der informasjonstjenesten
inngår i en beredskapssituasjon.
3. Etablerte kommunikasjonslinjer til ansvarlig medisinsk ledelse slik at fagspesifikk
informasjon kan målbæres av rette vedkommende.
Helseforetakene har ansvar for å gi informasjon om situasjonen i eget helseforetak og i
sykehus/institusjoner innenfor helseforetaket. Helseforetaket har ikke primæransvar for
informasjonen eksternt i en beredskapssituasjon. Dette ansvaret er det politiet som har.
Helseforetaket har ansvar for å formidle relevant informasjon til RHF og til sine
underliggende virksomheter. Personell fra Informasjonsavdelingen i et helseforetak kan
ved forespørsel gå inn og bistå informasjonsavdelingen ved det helseforetak som ”eier”
beredskapssituasjonen.
Informasjonstjenesten har et klart grensesnitt mot de som yter omsorgstjenester for
pårørende. 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.
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9.2

Presse/media

En beredskapssituasjon, enten den er forårsaket av en ekstern eller intern hendelse, vil
ofte være omfattet av stor interesse fra mediene. Ved en intern hendelse vil god kontakt
med mediene være viktig for å bidra til et balansert bilde av hendelsen. Dersom det er en
ekstern hendelse som er bakgrunnen for beredskapssituasjonen, vil mediene i første rekke
ønske opplysninger om pasienttilstander. Det forutsettes derfor at det lokalt etableres
rutiner for bruk av nasjonale og regionale nyhetskanaler som formidlere av viktige
meldinger og informasjon. Planene må være koordinert med politiet. Aktiv bruk av
internett/hjemmeside er også hensiktsmessig.
Både RHF og helseforetakene skal ha etablert gode rutiner for møter med presse/media.
Når helseforetak og RHF sender ut pressemeldinger skal det sendes kopi til
informasjonsansvarlige i begge nivåer.
Ved helseforetak skal det i tillegg finnes rutiner for hvordan medias ønsker om intervjuer
med inneliggende pasienter og eget fagpersonell skal håndteres.

9.3

Intern informasjon

Informasjon til egen organisasjon/egne ansatte er en viktig oppgave i en
beredskapssituasjon. Det skal derfor settes av informasjonsressurser som kan sørge for å
ivareta den interne informasjonen. Lokale planer for informasjonsberedskap skal inneholde
plan for intern informasjon. Aktiv bruk av intranett anbefales.

10

OMSORG FOR PÅRØRENDE

10.1

Pasienter og deres pårørende

Det enkelte helseforetak har selv ansvar for å etablere rutiner for ivaretakelse av
pårørende til pasienter som er kommet til sykehuset. Sykehuset har kun ansvar for
pårørende til egne pasienter. Andre pårørende skal henvises til kommunens (evt
ulykkeseiers) senter for pårørende.

10.2

Pårørendesenter utenfor sykehus

Kommunene har ansvar for å ivareta alle som oppholder seg i kommunen. Kommunens
apparat innen psykososial omsorg vil iverksettes ved ulykker og beredskapssituasjoner.
Politiet leder og koordinerer innsatsen og vil beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes. Det
er kommunenes ansvar å etablere pårørendesenter. Helseforetakene yter faglig bistand
ved forespørsel.
Ved opprettelse av flere pårørendesenter, er det svært viktig med god kommunikasjon
mellom sentrene.
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11

SMITTEVERN

11.1

Planverk

Helse Vest RHF

Regional smittevernplan for 2011‐2013, herunder også et regionalt
tuberkulosekontrollprogram og plan for sterilisering. Smittevernplanen
finnes på Helse Vest RHF sine nettsider.

Nasjonal kopperberedskapsplan
Finnes som et midlertidig utkast og beskriver de tiltak som skal
iverksettes ved forsettlig eller uforvarende reintroduksjon av
kopperviruset. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, har det faglige
ansvaret.
Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (pandemiplanen)
Beskriver ansvarsfordeling og organisasjon ved truende eller manifest
utbrudd av pandemisk influensa.
HF

Alle HF skal ha egne pandemiplaner jfr Styringsdokumentet 2011.

11.2

Ressurser

11.2.1

Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene

Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene er i følge Forskrift om smittevern i
helsetjenesten (Ref.10) pålagt å samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og
fremme
fagutvikling
i
det
regionale
helseforetakets
helseinstitusjoner.
Kompetansesenteret, som er tillagt Helse Bergen HF, skal yte sakkyndig hjelp til andre
helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket, herunder smittevernrådgivning,
overvåkning, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i
samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

11.2.2

Nasjonalt senter for NBC-medisin

Ved mistenkte eller bekreftede akutte CBRN‐hendelser (C står for chemical (kjemisk), B for
biological (biologisk), R for radiation (stråling) og N for nuclear (nukleær), tilbyr senteret
mulighet for faglig kontakt og rådgivning for medisinsk personell, nødetatene og
relevante myndigheter 24 timer i døgnet. Konfereringsvakten på Akuttmedisinsk avdeling,
OUS Ullevål, fungerer til enhver tid som NBC senterets representant ved akutte hendelser.
Konfereringsvakten kontaktes via Medisinsk intensivavdeling, MIO (22 11 91 24),
alternativt OUS Ullevål sentralbord (22 11 80 80 eller 02770) eller Akuttmottaket (22 11 73
50).

11.2.3

Indremedisin/infeksjonsmedisin

To sykehus i regionen har egne poster for pasienter med infeksjonssykdommer, Helse
Stavanger HF og Helse Bergen HF. I tillegg har Helse Bergen HF et Kompetansesenter i
tropesykdommer, som innehar en nasjonal funksjon sammen med Oslo
Universitetssykehus HF, samt Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikaforbruk i
speisalisthelsetjenesten.
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11.2.4

Brannskade

Haukeland universitetssjukehus har nasjonal behandlingstjeneste for avansert
brannskadebehandling.
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12

VEDLEGG 1 - BEGREPSAVKLARING OG DEFINISJONER

AMK

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Forkortes ofte til bare
AMK. Helsetjenestens akuttmedisinske fagsentral for mottak og
håndtering av medisinsk nødmelding, øyeblikkelig hjelp
innleggelse og ambulanseoppdrag.
AMK‐område
Det geografiske dekningsområde til AMK.
Beredskap
Med beredskap forstås tiltak for å forebygge, begrense eller
håndtere kriser og andre uønskede hendelser (NOU 2000:24 Et
sårbart samfunn).
Beredskapsledelse
Beredskapsledelse betyr i denne sammenheng iverksettelse og
drift av de ledelsesfunksjoner som virksomheten har planlagt for
ved ekstraordinære situasjoner. Beredskapsledelse foregår ofte
på tre nivåer; operativt, taktisk og strategisk (se disse
definisjonene).
Beredskapsplan
En beredskapsplan er en beskrivelse av ansvar, myndighet,
ledelses‐ og kommunikasjonslinjer, samt en samling av
forberedte tiltak som kan settes i verk i en ekstraordinær
situasjon.
Beredskapssituasjon
En situasjon (ulykke, krise, katastrofe i fredstid eller i krig) der
oppgavene til virksomheten er så store at de ikke kan håndteres
uten at aktiviteten blir lagt om og evt. ekstra ressurser blir satt
inn.
CBRN
C står for chemical (kjemisk), B for biological (biologisk), R for
radiation (stråling) og N for nuclear (nukleær). Begrepet brukes
synonymt med forkortelsene NBC og ABC (der N/A står for
nuclear/atom, B og C som over).
Dekontaminering
Rensing av personer/pasienter som er utsatt for atom‐, biologisk‐
eller kjemiske midler (NBC/CBRN), før det eventuelt gis medisinsk
behandling. Tilsvarer begrepet sanering.
DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB skal ha
oversikt over risiko, sårbarhet og beredskap i samfunnet og
fremme initiativ til aktuelle forbedringstiltak når det gjelder
håndtering av ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser.
Epidemi
Klart flere tilfeller enn normalt av en sykdom i et gitt tidsrom (ref
Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme
sykdommer).
Forsyningssvikt
Regionen greier ikke å opprettholde et tilstrekkelig nivå på sin
behandlingskapasitet som følge av knapphet på helsemateriell,
medisiner, strøm‐/vanntilførsel e.l.
Helse Vest
Helseregion Vest som geografisk og administrativt område
Helse Vest RHF
Det regionale helseforetaket i Helse Vest (som organisasjon)
Helsemessig‐ og sosial Helse‐ og sosialtjenestens evne til å kunne utvide og omstille sin
beredskap
tjenestekapasitet til det som vil være nødvendig under
fredstidskriser og ved sikkerhetspolitiske kriser.
HF
Helseforetak. Organisatorisk enhet bestående av et eller flere
sykehus, sykehusapotekforetak bestående av 4 sykehusapotek,
psykiatriske enheter og rusbehandlingstilbud.
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HOD
Liaison

LV‐sentral

LVVA
NBC

NMD

Operativ ledelse

OUS
Pandemi
R‐AMK
Regionalt
beredskapsutvalg
RHF
Risiko

ROS‐analyse

Helse‐ og omsorgsdepartementet
En liaison er en person som tiltrer f.eks. en beredskapsledelse i
en annen virksomhet for å fungere som forbindelsesledd til sin
egen organisasjon. Liaisonen er fysisk til stede og har som
hovedoppgave å sikre sin egen virksomhet tilstrekkelig
informasjon om situasjonen, samt bidra til samordning.
Legevaktsentral. Skal motta og håndtere henvendelser over et
fast legevakts‐telefonnummer innen et fastsatt geografisk
område, herunder prioritere, iverksette og følge opp
henvendelser til kommunal legevakt, hjemmesykepleier,
jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. Skal kunne
kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om
medisinsk nødhjelp til AMK‐sentralen.
Legemidler, Væsker, Vaksiner, Antidoter
Samlebetegnelse på atom‐, biologisk‐ eller kjemiske midler
(nuclear, biological, chemical). Tilsvarer det tidligere brukte ABC‐
midler.
NBC utvides av og til CBRN, se dette.
Norsk Medisinaldepot AS er landets største leverandør av
legemidler og helsepleiemateriell til apotek og sykehus. Leverer
til samtlige av landets sykehusapotek.
Operativ ledelse skjer på stedet og/eller er knyttet til praktiske
oppgaver direkte relatert til hendelsen. Eks: Operativ leder helse
har ansvar for operativ ledelse på skadested. Videre vil det være
en operativ leder der pasientene tas imot i sykehuset. Lederens
faglige kvalifikasjoner vil kunne variere med hvilken type
beredskapssituasjon det dreier seg om.
Oslo universitetssykehus HF
Pandemi er en verdensomspennende epidemi.
Regional AMK‐funksjon som kan tre i kraft ved større hendelser
og koordinering av regionale ressurser. Se AMK‐sentral.
Rådgivende utvalg for RHF. Fora for samhandling og
kompetanseutvikling innenfor beredskapsområdet.
Regionalt helseforetak, inndelt i hhv Helse Nord RHF, Helse Midt‐
Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør‐Øst RHF.
Risiko er et uttrykk for den fare uønskede hendelser
representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier.
Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av
de uønskede hendelsene. (Norsk Standard, NS 5814).
Risiko‐ og sårbarhetsanalyse. Metode for systematisk
gjennomgang av potensielle trusler med tanke på å avdekke
virksomhetens sårbarhet og finne risikoreduserende tiltak.
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Strategisk ledelse

Sårbarhet

Taktisk ledelse

Strategisk ledelse er det ”høyeste” ledelsesnivået. Ledelsen på
dette nivået vil i en beredskapssituasjon se på de langtrekkende
virkningene av krisen samt legge en strategi for å minimalisere
skaden. Videre vil den strategiske ledelsen fokusere på fortsatt
drift på tross av situasjonen. En beredskapsledelse bestående av
virksomhetens toppledelse kan være et eksempel på en
strategisk ledelsesfunksjon.
Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å
fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de
problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at
hendelsen har inntruffet. (NOU 2000:24 Et sårbart samfunn)
Taktisk ledelse er nivået mellom operativ og strategisk ledelse.
Ledelsen på dette nivået har fokus på håndtering av hendelsen
innad i det enkelte sykehus, og bistår operativ ledelse med å
prioritere innsats ut fra tilgjengelige ressurser. Innsatsen
planlegges og koordineres slik at den samlede håndteringen av
hendelsen blir best mulig. Taktisk ledelse krever at man også
vurderer situasjonen fram i tid. En beredskapsledelse med nær
tilknytning til AMK‐sentralen eller akuttmottaket er et eksempel
på en taktisk ledelse.
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VEDLEGG 2 – OVERSIKT OVER LOVERGRUNNLAG OG
REFERANSER MED LENKER

De mest sentrale lovene og forskriftene
Lovene og forskriftene er sortert etter årstall, dato og nummer.
Se www.lovdata.no.
Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap
Forskrift 22. juni 2001 nr. 700 om overgangsbestemmelser til Lov om helsemessig
og sosial beredskap
Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging
beredskapsarbeid mv. etter Lov om helsemessig og sosial beredskap

og

Forskrift 17. juni 2005 nr. 610 om smittevern i helsetjenesten
Andre aktuelle lover
Lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og
liknende forhold
Lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret
Lov 14. desember 1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak
Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
Plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77
Lov 25. september
(kommuneloven)

1992

nr.

107

om

kommuner

og

fylkeskommuner

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
(psykisk helsevernloven)
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek
Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
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Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven)
Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og
velferdsforvaltningsloven)

Andre aktuelle forskrifter
Forskrift 17. januar 1986 nr. 3047 om reglement for forberedelse av rekvirering av
bygninger til Totalforsvaret ved beredskap og i krig
Forskrift 17. januar 1986 nr. 3081om reglement for rekvisisjoner til sivile formål ved
beredskap og i krig
Forskrift 3. mars 1998 nr. 327 om transport, håndtering og emballering av lik samt
gravferd
FOR 2005-06-17 nr 672: Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer
(storulykkeforskriften).
Forskrift 20. desember 2000 nr. 1556
kommunikasjonsteknisk
utstyr
som
kommunikasjonsberedskap

om tekniske
inngår
i

Forskrift 31. januar 2001 nr. 1016 om
petroleumsvirksomheten (rammeforskriften)
Forskrift 4. desember
(drikkevannsforskriften)

2001

nr.

1372

om

helse,

miljø

vannforsyning

funksjonskrav til
helsetjenestens

og

og

sikkerhet

i

drikkevann

Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern
Forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor
sykehus
Forskrift 1. april 2005 nr. 276om konsekvensutredninger

Andre referanser
Atomberedskap – sentral og regional organisering Kgl. res. av 17. februar 2006.
Statens strålevern
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Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning. Direktoratet for samfunnstrygghet og
beredskap, 2007
DagROS. Helsedirektoratet
Direktiv for politiets redningstjeneste
Helseteam - Rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam ved
kriser i utlandet – versjon 1.0
Håndbok - Kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner. KoKom
Håndbok i NBC‐medisin, NBC‐senteret, OUS
Innst.O.nr.79 (1999-2000) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helsemessig og
sosial beredskap
Kgl. resolusjon av 12. desember 1997. Fylkesmannens ansvar for samordning ved
kriser og katastrofar i fredstid
Kontinuitetsplanlegging – pandemisk influensa, veileder fra DSB
Lovdata
Miljøverndepartementet si nettside om klima
Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, versjon 3.0. Helse- og omsorgsdepartementet, 16. februar 2006
Nasjonal ROS-analyse for helse- og sosialsektoren. Sosial- og helsedirektoratet,
2006
NOU 2000: 24 Et sårbart samfunn
NOU 2001: 31 Når ulykken er ute
NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst - beskyttelse av landets kritiske
infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner
Oppfølging i kommunene av personer som har vært berørt av ulykker og
katastrofer. IS-4/2005. Sosial- og helsedirektoratet
Ot.prp. nr. 89 (1998-99) Om lov om helsemessig og sosial beredskap
Overordnet
nasjonal
helseomsorsdepartementet, 2007

og

sosialberedskapsplan.

Helse-

Rapport: Psykososiale tjenester ved katastrofer. Hvilke tiltak viser positiv effekt?
IS-1238. Sosial- og helsedirektoratet
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og

Retningslinjer for fylkeslegenes funksjon som representant for helsetjenesten ved
hovedredningssentralene og de lokale redningssentralene. Statens helsetilsyn, 5.
november 2003
St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet - veien til et mindre sårbart
samfunn
St.meld. nr. 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid
Veileder i informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon, Direktoratet
for samfunnstrygghet og beredskap, Direktoratet for samfunnstrygghet og
beredskap, 2007
Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – Veiledning. Mattilsynet, mai 2006
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VEDLEGG 3 - RETNINGSLINJER FOR VARSLING OG HÅNDTERING
AV KRITISKE HENDELSER INNEN IKT

Dette vedlegget angir retningslinjer for varsling og håndtering av kritiske hendelser innen
IKT, i interaksjon mellom helseforetakene og Helse Vest IKT. IKT er en viktig del av
sykehusenes infrastruktur og har direkte betydning for pasienters liv og helse. Ved svikt i
IKT skal to (eller flere) organisasjoner arbeide sammen for å håndtere en hendelse,
minimere konsekvensene og sørge for kontinuitet i tjenesteleveranse. Presisering av roller
og ansvar vil bidra til dette.

14.1
Pkt
1.
2.
3.
4.

Ansvarlige aktører innen håndtering av IKT-svikt
IKT system
IKT system i henhold til årlig avtalt Tjenesteavtale.
Drift av teknisk infrastruktur; datahaller, kjøling,
strøm etc
IP‐telefonisystem
Alarmerings‐ og tilkallingssystem.
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Ansvarlig aktør
Helse Vest IKT
Helseforetakene i Helse Vest
Helseforetakene i Helse Vest
Helseforetakene i Helse Vest

14.2

Varsling for IKT-system i henhold til årlig avtalt tjenesteavtale

Figur 14‐1

Varsling mellom Helse Vest IKT og HF i Helse Vest

Situasjoner som krever varsling:
a. Hvis kundesenteret fanger opp en situasjon som potensielt kan ha store
konsekvenser for sykehuset, kan Helse Vest IKT konferere direkte med AMK.
b. Ved erklært beredskapssituasjon i Helse Vest IKT skal foretakene varsles ved
AMK.
c. Helseforetaket skal varsle Helse Vest IKT ved beredskapsituasjoner i foretaket.

14.3

Generelle retningslinjer for håndtering av IKT-svikt

1. Helseforetaket og Helse Vest IKT har hver for seg ansvaret for dokumentasjon og
implementering av sine interne rutiner for håndtering av kritiske hendelser.
2. Både helseforetak og Helse Vest IKT kan melde inn og definere hendelser som
kritiske. Ved samtidighetshendelser er rekkefølgen på feilretting regulert i henhold
til tjenesteavtalen og kritikalitet.
3. Hvilke typer hendelser som defineres som en kritisk situasjon beskrives i
tjenesteavtalen mellom Helse Vest IKT og helseforetaket. Varsling skal skje i
henhold til de regler og tidsfrister for styring av kommunikasjon som er fastlagt i
tjenesteavtalen og Helse Vest IKT sin Beredskapsplan/ Kontinuitetsstyring.
4. Det er Helse Vest IKT sitt ansvar å følge opp overfor eksterne leverandører.
5. Det er alltid en representant fra ledergruppen i Helse Vest IKT som leder arbeidet
med å håndtere situasjonen.
6. Når ett eller flere helseforetak er involvert i en beredskapssituasjon relatert til IKT,
ivaretas dette for Helse Vest IKT sin del av ”Prosessbeskrivelse for
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kontinuitetsprosessen”. Helse Vest IKT vil koordinere sin innsats overfor
helseforetakene i dialog med helseforetakene. Helseforetakene må håndtere
konsekvensene av bortfall av IKT i tråd med sine beredskapsplaner.
7. Helse Vest IKT har ansvaret for å informere berørte brukermiljø via driftsmeldinger
om fremdriften på løsing av en kritisk hendelse. Kommunikasjon mellom partene
skal følge ordinære varslingslinjer ved beredskapssituasjoner.
8. Eventuell varsling om situasjonen til det regionale helseforetaket (Helse Vest RHF)
skal skje tjenestevei og kan utføres av både helseforetaket og Helse Vest IKT.
Dersom dette gjøres av den ene part, skal den andre part informeres om at dette
vil bli gjort.
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VEDLEGG 4 - LEGEMIDLER, VÆSKER, VAKSINER OG ANTIDOTER
(LVVA)

Mangel på legemidler, væsker, vaksiner og antidoter (LVVA) kan oppstå som følge av flere
ulike forhold. Helse Vest har i denne planen hovedfokus på 2 hovedkategorier:
1) Nasjonal eller lokal forsyningssvikt eller
2) behov overstiger tilgjengelig ressurs
For detaljer vises det til Sjukehusapoteka Vest HF sin beredskapsplan.
Helse Vest RHF følger nasjonale anbefalinger for hvilke antidoter som skal være tilgjengelig
i norske sykehus (Vedlegg 5). Sjukehusapoteka Vest har i samarbeid med HFene i tillegg
utarbeidet en liste over ”kritiske legemidler i Helse Vest” samt en liste over vaksiner og
immunglobuliner som anbefales lagerholdt ved de ulike sykehus i regionen (Vedlegg 5).

15.1

Roller og ansvar

Sjukehusapoteka Vest HF
Sjukehusapoteka Vest HF har en viktig rolle innen beredskap for LVVA og skal bl.a:
 Oppdatere lister over kritiske legemidler, vaksiner og antidoter i denne planen jfr
nasjonale anbefalinger.
 Bistå det enkelte sykehusapotek og HF mht legemiddelberedskap og lagerhold.
 Koordinere evt. felles lagre i Helse Vest i samarbeid med de 4 sykehusapotekene
og tilhørende HF.
 Bidra med én representant i regionalt beredskapsutvalg (RBU)
Det enkelte sykehusapotek skal:
 I samarbeid med helseforetak og Legemiddelkomité informere/varsle relevant
medisinsk fagmiljø på sykehusene ved en forsyningssvikt, og deretter bistå med å
finne alternative leverandører eller synonyme/alternative preparater.
 Sammen med behandlende enhet på sykehus sørge for samhandling og fordeling
av eksisterende lager ved knapphetssituasjoner, også evt. intern fordeling mellom
sykehusapotek i Helse Vest.
 Til enhver tid ha minimum lager av kritiske legemidler jfr. liste (Vedlegg 5)
tilsvarende 6 ukers normalforbruk. Et slikt lager skal dekke for både uventet økt
behov og for en evt. forsyningssvikt inntil ny forsendelse fra grossist.
 Sørge for innmelding og fortløpende oppdatering av lagerholdte antidoter i HFet til
den nasjonale antidotdatabasen.
 Bistå eget HF i utarbeidelse og vedlikehold av lister for lagerhold av vaksiner og
antidoter.
 Tiltre i beredskapsledelsen i helseforetaket i situasjoner der legemiddelforsyning er
en del av problemstillingen.
Helseforetakene/sykehusene skal:
 Ansvaret for legemiddel‐ og antidotberedskap ligger hos det enkelte HF og
tilhørende sykehus og sykehusapotek. Hvordan man håndterer en evt. mangel på
LVVA og beskrivelse av informasjons‐ og kommunikasjonslinjer i en slik situasjon
skal være en del av HF`enes beredskapsplaner.
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I samarbeid med sykehusapoteket skal HF utarbeide retningslinjer for rekvirering
og prioritering av legemidler ved mangel, herunder koordinere og prioritere ved
knapphetssituasjoner som trekker ut i tid. Medisinsk ansvarlige ved berørte
sykehus må sammen med det lokale sykehusapoteket utarbeide retningslinjer for
alternativ terapi ved behov.
I samarbeide med sykehusapoteket vurdere behov (størrelse) på lager av vaksiner
og antidot. Hvert sykehus må også vurdere evt. behov for spesielle antidoter
utover nasjonale anbefalinger grunnet lokal industrivirksomhet og/eller mulig
kjemikalieeksponering.
Helseforetakene skal utarbeide og gjøre kjent i
listene i eget foretak.
Sjukehusapoteka Vest skal oppdatere listene over tilgjengelige vaksiner og antidot i
helseforetaket (f.eks via intranett).
Vurdere behov (størrelse på lager) av infusjonsvæsker. Helse Vest anbefaler lager
tilsvarende minimum fire ukers normalforbruk på hvert sykehus (eller evt.
sykehusapotek). Hvert HF v/Legemiddelkomiteen må selv definere hvilke væsker
dette skal gjelde.
I samarbeid med sykehusapoteket vurdere behov
og størrelse på alle
beredskapslager i forhold til behandlingskapasitet, tidskritikalitet, avstander etc.
Gjennom
inngåelse
av
avtaler
med
leverandører
og
via
LIS
(Legemiddelinnkjøpssamarbeid) forhandle frem avtaler som pålegger leverandøren
å holde beredskapslager av LVVA.

Beredskap for influensavirus/annen pandemi er et nasjonalt ansvar. Helsedirektoratet er
ansvarlig for innkjøp og lagerhold av vaksiner og antivirale legemidler til bruk ved en evt.
pandemi.

15.2

Varsling

Når en kritisk mangelsituasjon oppstår, er det viktig med en tett dialog mellom
sykehusapotek og det enkelte sykehus. En kritisk situasjon oppstår dersom det mangler
erstatningspreparater for LVVA som er svært viktige for pasientbehandlingen. Ved behov
for fordeling av knappe ressurser mellom de 4 sykehusapotekene, må relevant medisinsk
miljø foreta en prioritering.
For å sikre at melding om svikt når ut til respektive sykehus/avdelinger, skal
sykehusapoteket i samarbeid med Legemiddelkomiteen etablere rutiner for hvordan dette
skal gjøres. Eksempelvis kan varsel gå pr. e‐post eller via intranett. Klare rutiner med
oversikt over hvem som gjør hva og hvordan informasjonsflyten skal gå, må utarbeides.
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VEDLEGG 5 - LISTER FOR LAGERHOLD AV LEGEMIDLER,
VAKSINER OG ANTIDOTER

16.1

Kritiske legemidler

Listen og anbefalingene er utarbeidet av regionalt Råd for Forsyningsberedskap. LVVA‐
beredskap i Helse Vest vil bli revidert når anbefalinger fra nasjonalt prosjekt for
legemiddelberedskap er ferdigstilt.




Kritiske legemidler lagerholdes på sykehusapoteket i det enkelte HF.
Det anbefales gjennomsnittlig lagerbeholdning tilsvarende et normalforbruk på ca. 6 uker
Valg av preparat og evt. vurdering av kvanta må skje i samarbeid mellom sykehusapoteket
og Legemiddelkomitè i hvert enkelt HF.

Alle sykehusapotek:

Førde, Haugesund, SUS, HUS

A03BA01

ATROPIN

INJEKSJON

A10AB01

Insulin hurtigvirkende

Injeksjon

A10AC01

Insulin middels

Injeksjon

A11DA02

Tiamin

Injeksjon

B01AB01

Heparin

Injeksjon

C01BD01

Amiodaron

Injeksjon

C01CA03

Noradrenalin

Injeksjon

C01CA04

Dopamin

Injeksjon

C01CA24

Adrenalin

Injeksjon

C01DA02

Glyserolnitrat

Tablett

C03CA01

Furosemid

Injeksjon

D06BA01

Sølvsulfadiazin 2

Krem

H01BB02

Oxytocin

Injeksjon

H02AB06

Prednisolon

Tablett

H02AB09

Hydrokortison

Injeksjon

J01CE01

Benzylpenicillin

injeksjon

J01CE02

Fenoksymetylpenicillin

Tablett

J01CF01

Dikloksacillin

Kapsel

J01CF02

Kloksacillin

Injeksjon

J01FF01

Clindamycin

Injeksjon + tablett

J01GB03

Gentamicin

Injeksjon

J01MA02

Ciprofloksacin

Injeksjon + tablett

J01XD01

Metronidazol

Injeksjon + tablett

2

Kun HUS (Brannskadeavsnittet).
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A03BA01

ATROPIN

INJEKSJON

J02AC01

Fluconazol

Injeksjon + tablett

J07AM57

Difteri og tetanus vaksine 3
3

Injeksjon

J07BC02

Hepatitt A vaksine

J07BF03

Polio vaksine 3

Injeksjon

M03AB01

Suksametonium

Injeksjon

M03AC03

Vekuronium

Injeksjon

N01AF03

Tiopental

Injeksjon

N01AH01

Fentanyl

Injeksjon

N01AX03

Ketamin

Injeksjon

N01BB01

Bupivakain

Injeksjon

N02AA01

Morfin

Injeksjon

N02AA59

Kodein + paracetamol

Tablett

N02BE01

Paracetamol

tablett

N05AA02

Levopromazin

Injeksjon

N05AD01

Haloperiodol

Injeksjon

N05BA01

Diazepam

Injeksjon

N05CD08

Midazolam

injeksjon

R03AC02

Salbutamol

Inhalasjonsvæske

S01AA01

Kloramfenikol

øyedråper

3

injeksjon

Står også på liste over vaksiner og immunglobuliner men anbefales lagerholdt på sykehusapoteket grunnet relativt høyt
forbruk.
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16.2

Vaksiner og immunglobuliner

Listen og anbefalingene er utarbeidet av regionalt Råd for Forsyningsberedskap. LVVA‐beredskap i
Helse Vest vil bli revidert når anbefalinger fra nasjonalt prosjekt for legemiddelberedskap er
ferdigstilt.




Valg av preparat, lagersted og kvanta må gjøres på hvert enkelt sykehus og beskrives i
lokale beredskapsplaner og lett tilgjengelige lister.
Eventuell fordeling av lager (sykehus/sykehusapotek) må skje i samarbeid mellom
sykehusapoteket og det enkelte sykehus.
Lager på hvert sykehus skal minimum dekke behandling av en pasient.

Alle sykehus:

Stord, Odda, Voss, Lærdal, Nordfjord, Førde, Haugesund, SUS, HUS

Vaksiner mot:
1. Hepatitt A 4
2. Poliomyelitt4
3. Hepatitt B
4. Pneumokokker
5. Difteri og tetanus4
6. MMR (Meslinger, kusma og røde
hunder)
7. Haemophilus influenzae type b

Tillegg universitetssykehus:
Vaksiner mot:
1. Rabies

4
5

Immunglobulin mot:
1. Hepatitt B

SUS, HUS
Immunglobulin mot:
1. Rabies
2. Hepatitt A
3. Tetanus 5
4. Varicella zoster/herpes zoster

Står også på liste over kritiske legemidler. Anbefales lagerholdt på sykehusapoteket grunnet relativt høyt forbruk
Kun HUS.
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16.3

Antidoter

Helse Vest følger anbefalingene fra Helsedirektoratet (Giftinformasjonen) for lagerhold av
antidoter. Listen viser anbefalt antidotberedskap tilpasset sykehus i Helse Vest.




Valg av preparat, lagersted og kvanta må gjøres på det enkelte sykehus og beskrives i
lokale beredskapsplaner og lett tilgjengelige lister. Lokale forhold, for eksempel avstand til
større sykehus og lokal industri, bør tas med i denne vurderingen.
Eventuell fordeling av lager (sykehus/sykehusapotek) må skje i samarbeid mellom
sykehusapoteket og det enkelte sykehus.
Minimumslager av hver antidot på hvert sykehus skal være nok til å behandle minst en
pasient

Alle sykehus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Acetylcystein
Adrenalin
Atropinsulfat
Biperidin
Brekkmiddel
Deferoksamin
Diazepam
Etanol
Flumazenil
Fysiostigmin
Glukagon
6
Hydroksokobalamin
Isoprenalin
Kalsiumglubionat (inj)
Kalsiumglukonat (gel)
Medisinsk kull
Nalokson
Natriumhydrogenkarbonat
Natriumtiosulfat
Vitamin K1

Tillegg større sykehus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stord, Odda, Voss, Lærdal, Nordfjord, Førde, Haugesund, SUS, HUS

Førde, Haugesund, SUS, HUS

Dantrolen
Digitalisantistoff
Fomepizol
Kalsiumfolinat
Metylenblått
Obidoksim 7
Pyridoksin
Silibinin
Vipera TAb 8

6

Hydroksokobalamin erstatter Koboltedeteat ved cyanidforgiftning.
Obidoksim har tradisjonelt vært brukt i Norge, men Pralidoksim (Contrathion) er terapeutisk likeverdig. I Helse Vest har
man valgt Obidoksim.
8
Vipera Tab erstatter Viper Venom Antiserum, Euro (tidligere Zagreb antiserum) ved huggormbitt.
7
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Tillegg universitetssykehus:
1.
2.
3.
4.
5.

SUS, HUS

DMPS
DMSA
Jern(III)heksacyanoferrat
Kalsium‐EDTA
Penicillamin
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VEDLEGG 6 - FORSYNINGSSVIKT AV KRITISK HELSEMATERIELL

Helseforetaket er selv ansvarlig for å sikre forsyninger av helsemateriell. Beredskapsplan
for håndtering av en sviktsituasjon og for informasjon i en slik situasjon skal være en del av
helseforetakets beredskapsplan. Basert på risiko‐ og sårbarhetsanalyser av egen
virksomhet, må kritisk materiell identifiseres.
Helsemateriell omfatter alt medisinsk flergangs‐ og engangsutstyr. Tilstrekkelig
beredskapsnivå må sikres gjennom avtaler med leverandørene.

17.1

Varsling

Leverandøren varsler normalt om leveringsvansker til de som de avtalemessig har kontrakt
med. Det er svært viktig at avtaleadministratoren videreformidler denne informasjonen til
innkjøpsledelsen i alle helseforetakene. Det skal derfor i alle avtaler om forsyning av
medisinsk forbruksmateriell ligge klare krav til at alle sykehusene skal varsles, selv om bare
ett av helseforetakene har avtale med den gitte leverandøren.
For å sikre at melding om svikt i levering av kritisk helsemateriell når ut til respektive
sykehus/avdeling, skal avtaleadministratoren etablere rutiner for hvordan dette skal
gjøres. Eksempelvis kan varsel gå pr e‐post eller via intranett. Klare rutiner med oversikt
over hvem som gjør hva og hvordan informasjonsflyten skal gå, må utarbeides. På
helseforetaksnivå bør avgjørelser i forbindelse med forsyningssvikt ligge til
fagdirektørnivået eller til et eksisterende råd/utvalg som har fått tildelt denne type
oppgaver (Ref. 5).
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VEDLEGG 7 - CBRN-BEREDSKAP

I denne sammenheng står for C for chemical (kjemisk), B for biological (biologisk), R for
radiation (stråling) og N for nuclear (nukleær). Nasjonalt kompetansesenter for NBC
medisin ved OUS, Ullevål, ga i november 2009 ut ”Håndbok i NBC‐medisin”. I dette
vedlegget gjengis hovedpunkter fra håndboken. Personell som skal gjøre en innsats ved
CBRN‐hendelser skal ha spesifikk opplæring i tråd med retningslinjene i håndboken.
Ved mistenkte eller bekreftede akutte CBRN‐hendelser tilbyr senteret mulighet for faglig
kontakt og rådgivning for medisinsk personell, nødetatene og relevante myndigheter 24
timer i døgnet. Konfereringsvakten på Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål, fungerer til
enhver tid som NBC senterets representant ved akutte hendelser. Konfereringsvakten
kontaktes via Medisinsk intensivavdeling, MIO (22 11 91 24), alternativt OUS Ullevål
sentralbord (22 11 80 80 eller 02770) eller Akuttmottaket (22 11 73 50).
I de nye retningslinjene etter ”Håndbok i NBC‐medisin” er helsetjenestens eget
profesjonsansvar tydeliggjort. Tidligere var helsetjenesten i stor grad prisgitt Sivilforsvarets
innsats. Det nye konseptet tilsier at det lokale brann og redningsvesen, sammen med
ambulansetjenesten, står for den primære innsatsen. Vernebekledning blir utplassert i
utvalgte ambulansebiler slik at ambulansepersonell kan bistå brannvesenets
kjemikaliedykkere og overta evakuerte pasienter mellom Hot og Warm zone (se Figur
18‐1). Samtidig er kriteriene for dekontaminering endret.
Dekontaminering er ikke nødvendig ved eksposisjon for vanlige industrikjemikalier i
gassform (klor, ammoniakk og lignende), men klær skal tas av og huden spyles hvis klærne
er fuktige.
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Figur 18‐1

Personellgrupper involvert i det akutte arbeidet på farlig/kontaminert
skadested, NBC‐håndbok

Pasienter som kommer fra skadested skal derved som hovedregel alltid være
dekontaminerte. Erfaringer fra andre land tilsier at sykehus og legevaktsmottak likevel må
være forberedt på å ta imot pasienter som kommer direkte ‐ uten å være dekontaminert.
Skallsikring og muligheter for dekontaminering utenfor mottaket er nødvendig. Også
personalet som skal ta imot og dekontaminere disse pasientene må være iført verneutstyr.
Kontaminerte personer kan, om de tar seg inn i sykehuset, sette hele eller deler av
sykehuset ut av drift. Beredskapsplanverk på helseforetaksnivå skal omfatte plan for
avsperring av sykehuset. Det må etableres triage/skadesorteringssted utenfor sykehuset,
og settes opp dekontamineringsutstyr dersom ikke sykehuset har permanente
lokaler/fasiliteter for dekontaminering.
I en CBRN‐situasjon vil det ikke bare være antall pasienter og dekontaminering som er
viktig. Det kan være behov for isolasjon, respirator‐ og intensivbehandling, samt kirurgisk
behandling.
I hovedsak skal man følge hovedtrekkene i sykehusets beredskapsplan. Ved B‐hendelser
med massesmitte kan man forholde seg til de planer for håndtering av pandemier.

18.1

Atom- og strålingsulykker

Organisering
Atomberedskap skiller seg ut fra øvrig beredskap ved at det er etablert en nasjonal
beredskapsorganisasjon som vist i figur Figur 18‐2. Som det framgår i figuren nedenfor har
Fylkesmannen en sentral rolle i dette arbeidet.
Figur 18‐2

Varsling og rapportering ved atomulykker
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Ressurser
Helseforetak

Det er fordelt utstyrsenheter i Helseforetakene for håndtering av
stråleskadde/kontaminerte pasienter. Pakken består av følgende
utstyr:
•
Måleutstyr for radioaktivitet (1 stk Automes måleapparat
med probe for alfa‐ og betastråling)
•
Prøvetagningsutstyr (blodprøve, slimhinneprøver osv)
Slik situasjonen er i dag stilles det spørsmålstegn ved hvorvidt det
finnes helsepersonell ved det enkelte helseforetak som er i stand
til å bruke utstyret, og om dette er vedlikeholdt.

Statens strålevern

Strålevernet er kontaktpunkt mot de norske, nordiske og
internasjonale organisasjoner når det gjelder retningslinjer og
bistand til helsetjenesten. Denne bistanden har hjemmel i den
internasjonale konvensjonen om assistanse ved atom‐ og
strålingsulykker og i den nordiske helseberedskapsavtalen. Innen
den nordiske avtalen benytter man seg av bistand fra Finland
innen biologisk dosimetri.

Sivilforsvaret

Har etablert 123 målepatruljer for påvisning av radioaktiv
forurensning. Patruljene har en tilnærmelsesvis lik geografisk
plassering som Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG).
Sivilforsvaret har i tillegg doseratemålere i alle de 16 mobile
renseenhetene.

Forsvaret

Har en viss kapasitet til å spore radioaktivt materiale og
radioaktive utslipp ved bruk av såkalt RADIAC‐utstyr om bord i
mobile enheter.

Mattilsynet

Forvalter 59 stk måleutstyr som kan detektere radioaktivt
forurenset mat (LORAKON‐systemet).

Helsedirektoratet

Har kjøpt inn 1 200 000 kaliumjodidtabletter i 2002 for bruk ved
et eventuelt radioaktivt nedfall/ulykke. Tablettene er utplassert i
kommunene i Finnmark, Troms og Nordland (nord for Ofoten).
I 2003 ble det kjøpt inn ytterligere ca 800.000 tabletter for lagring
i Harstad, Trondheim, Bergen og Oslo. Disse er foreløpig lagret
hos NMD i Oslo.
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