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FORORD
‘’Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv’’. Denne linjen fra Arnulf
Øverlands dikt er en viktig rettesnor også for helsearbeidere. Når epidemiene herjer, skal vi gi den
beste bistanden vi kan, også om det er langt unna våre hjemlige grenser.
Det var derfor lett å takke ja da oppdraget om å bistå i å utforme det norske bidraget til å bekjempe
Ebola i Vest-Afrika kom via Helse Vest RHF til Helse Bergen HF.
Haukeland universitetssjukehus har lange tradisjoner for internasjonalt engasjement, og har en
utstrakt internasjonal aktivitet gjennom Avdeling for internasjonalt arbeid. Det var derfor naturlig at
vi bygde en prosjektorganisasjon med personell knyttet til Haukeland.
Det har vært flott å bidra til å løse den oppgaven som Norge påtok seg. Helsepersonell fra hele landet
stilte seg til rådighet, og det var mange som ville reise ut og gi sitt bidrag. De andre sykehusene i
landet stilte seg velvillige til å frigi sine medarbeidere til dette oppdraget.
Dette var første gang norske myndigheter bidro med humanitær bistand med norsk helsepersonell
gjennom foretaksstrukturen. Dette har gitt mange læringspunkter som er viktig å ta med seg videre.
Spesielt er det viktig med rolleavklaringer slik at ansvarslinjer blir klare. Dette er viktig både for
sikkerheten til de involverte, og for effektiviteten.
De faglige resultatene har vært gode, og prosjektet ble totalt sett gjennomført på en tilfredsstillende
måte.
Som øverste leder for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, takker jeg for tilliten og
oppgaven. Etter å ha snakket med mange av dem som har vært involvert, vet jeg at dette har gitt
viktige erfaringer på mange plan, både personlig og faglig.

Stener Kvinnsland
administrerende direktør Helse Bergen HF
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SAMMENDRAG
Ved at sentrale helsemyndigheter tidlig og tydelig gjennom media anmodet om innsats fra
helsepersonell i Norge for bekjempelse av Ebola-epidemien, valgte et stort antall helsepersonell å
melde sin interesse for å bidra. Mobilisering av helsepersonell ble lagt til Helse Vest RHF, som
utpekte Helse Bergen HF til å være operativt ansvarlig.
En forsvarlig rekruttering innenfor ekstremt korte tidsfrister var avhengig av betydelig innsats fra
Personal- og organisasjonsavdelingen i Helse Bergen HF, som var kjent med prosesser med svært
mange søkere og høyt krav til kvalitet og hurtig leveranse. Det var helt nødvendig å etablere en
slagkraftig prosjektorganisasjon for å få gjennomført prosjektet innenfor eksisterende tidsrammer.
Det var viktig å ha tre trinn i rekrutteringsprosessen, - søknad og intervju, kurs, og utreise. Kursene
som ble arrangert i England var svært gode, og kurs med tilsvarende kvalitet bør kunne utvikles og
gjennomføres i Norge.
Media og kommunikasjon må prioriteres høyt, blant annet gjennom analyse av oppdraget, og
utarbeidelse av en media- og kommunikasjonsplan. Det må iverksettes tiltak for hensiktsmessig
dialog både internt og eksternt, på flere plattformer.
Det bør legges stor vekt på å få etablert hensiktsmessige IKT-løsninger der feltarbeidet foregår. Ved
flere involverte etater eller organisasjoner, må det sikres felles forståelse for hvilket ansvar hver
enhet har, og ivaretakelsen av dette ansvaret. Arbeidsgivers behov når det gjelder media og
kommunikasjon må klargjøres og respekteres. Nyheter om prosjektet bør spres aktivt gjennom de
kanaler som er tilgjengelige.
Den organisasjonen som har ansvar for rekruttering og utsendelse burde ha vært i direkte kontakt
med kursleverandører for å gjennomføre effektive prosesser. Det burde ha vært entydig at
arbeidsgiver skulle ha hatt all direkte kontakt og ansvar for sine medarbeidere, og at
Helsedirektoratet ikke skulle ha grepet inn i arbeidsgiverrollen overfor medarbeidere ansatt i andre
virksomheter, i dette tilfellet i foretaksstrukturen, (se for øvrig oppdragsbrev og prosjektdirektiv for
rolledeling). I forhold til oppdraget med å rekruttere personell til innsats i DSB regi var det ikke
tilstrekkelig avklarte roller og ansvarsfordeling. Samarbeidet mellom DSB og Helse Bergen HF
fungerte svært godt både i Moyamba og i Norge.
Det var viktig at kontraktene med helsepersonellet ble utarbeidet av en medarbeider med juridisk
kompetanse og erfaring fra arbeid med kontrakter og arbeidsavtaler. Det var hensiktsmessig å ha
separate arbeidsavtaler for kursperioden og feltarbeidet.
Kontraktene bør være formulert slik at det kan bli aktuelt at arbeidsoppgavene endres og/eller
utvides innenfor feltarbeidets arbeidsområder. Samarbeidende organisasjoner må informeres om
arbeidsgivers oppdrag, rolle og forpliktelser overfor medarbeiderne, samt medarbeidernes
forpliktelser overfor arbeidsgiver. Andre aktører kan ikke gripe inn i beslutninger som ligger inn
under arbeidsgiveransvaret. Kontraktenes varighet bør være så korte som mulig, men med
intensjoner om forlengelse om begge parter ønsker forlengelse.
Søknadsprosess, intervjuer, kurs, vaksinasjoner og tilsendt informasjonsmateriell via epost var viktige
elementer i forberedelsene til helsepersonellet. Ordningen med anskaffelse av ‘multiple entry’ visa
via ambassaden i London var svært hensiktsmessig.
Avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS) ved Haukeland universitetssjukehus var representert med
fire medarbeidere i prosjektorganisasjonen, og ivaretok all logistikk både for personell og utstyr i
prosjektet. AIS har en betydelig kompetanse på området, og var avgjørende for å lykkes med
prosjektet.
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Gjennom prosjektperioden opplevde helsepersonellet en trygg og sikker situasjon med tanke på
politisk uro, fare for overfall, naturkatastrofer, migrasjon, og annet. Antallet pasienter var langt
lavere enn forventet. Dette førte til at belastningene med høy dødelighet ble mindre enn fryktet.
Ingen av helsepersonellet ved ETC i Moyamba ble smittet av Ebola, verken de lokale, norske, eller
andre internasjonale deltakere. Ingen medarbeidere i Moyamba ble evakuert på grunn av ‘breach’,
altså uhell eller svikt i bruken av beskyttelsesutstyr. Når det i ettertid også har blitt oppsummert at
behandlingen som ble gitt i Moyamba var av meget høy faglig standard, kan det konkluderes med at
den humanitære innsatsen ble gjennomført på en svært god måte.
Norsk helsepersonell fikk alt ansvar for behandling av Ebola-pasienter i rød sone i ETC. Dette var en
ansvarsposisjon som ikke ble avtalt gjennom MoU, men ordningen var både faglig og organisatorisk
til det beste for ETC Moyamba. En stabil prosjektorganisasjon og få team som roterte for å ivareta
pasientbehandlingen gav særlig godt grunnlag for kontinuitet og kompetansebygging.
Det er grunn til å anta at de strenge hygienereglene og de strenge sikkerhetsrutinene var avgjørende
for helsepersonellets helse og velferd (dette gjelder både norske, andre internasjonale og lokalt
helsepersonell). All den tid Vest-Afrika har en serie sykdommer med parallelle symptomer til Ebola,
var ethvert allmennsymptom en trussel for aktiviteten. En god helsetilstand for helsepersonellet var
derfor avgjørende for produktiviteten. Syke medarbeidere ville ikke bare medføre redusert
behandlingskapasitet gjennom sitt fravær, men også ha belastet helsetjenesten både for
befolkningen og for helsepersonell i egne ordninger. Betydningen av fullvaksinasjon, hygiene og
velferd kan derfor vanskelig overvurderes.
Det ble gjennomført oppsummeringsmøter hver gang et team returnerte til Norge. Det ble både
gjennomført gruppesamtaler og individuelle samtaler. Ordningen ble evaluert, og fikk gode
tilbakemeldinger. Helse Bergen HF etablerte også en 24/7 bemannet vakttelefon, som viste seg å
være særlig nyttig for helsepersonell som fikk symptomer som kunne ha vært tegn på EVD.
Det har vært stor usikkerhet knyttet til både volum, innhold og varighet av tjenestene i prosjektet, og
dermed svært vanskelige forutsetninger for budsjettarbeidet. Budsjettene har blitt kontinuerlig
endret gjennom prosjektperioden. Imidlertid er alle budsjetter holdt, og regnskapet for 2014 er
underlagt revisjon med godkjenning. I prosjektperioden har Helse Bergen HF savnet skriftlige
retningslinjer fra Helsedirektoratet vedrørende format og detaljeringsgrad for budsjettene, rutiner
for rapportering med format og frister, og oppsett og dokumentasjon vedrørende revisjon.
Vår vurdering er at den nye organiseringen som er prøvd ut gjennom Ebola-prosjektet både er faglig
forsvarlig, effektiv og framtidsrettet, og gjør ‘Beredskapsorganisasjonen Norge’ betydelig bedre.
**
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Det må være samsvar mellom oppgavene som blir tildelt (i dette tilfellet til Helse Bergen HF) og det
ansvar og de virkemidler som følger med oppgavene. Uoverensstemmelser med Helsedirektoratet
vedrørende operativt ansvar gjorde det krevende for Helse Bergen som arbeidsgiver å yte adekvat
ledelse og ivaretakelse av helsepersonellet som tjenestegjorde i Sierra Leone
Helse Bergen HF gav gjentatte ganger uttrykk for behovet for direkte møte med DFID og lokal
operatør, men dette ble ikke imøtekommet av Helsedirektoratet. Man var dermed prisgitt den
informasjonen en fikk fra Helsedirektoratet, etter møter med DFID og lokal operatør.
Informasjonsstrømmen fra Helsedirektoratet til Helse Bergen HF var utilstrekkelig, noe som kunne ha
satt deler av prosjektet i fare.
Det er grunn til å anta at det med tidligere og grundigere involvering av kompetent personell enten
fra Helse Bergen HF eller andre, både under utarbeidelsen av MoU og under drøftinger med DFID og
MdM om drift, ville oppstart og drift ha foregått raskere og under langt bedre betingelser. En svak
lokal prosjektorganisering kunne ha ført til risikofylte situasjoner både vedrørende behandling av
pasienter og sikkerhet for medarbeidere. Det gjelder områder som vann, elektrisitet, hygiene,
matforsyning og personalhåndtering. En beskjeden tilstrømning av pasienter i prosjektets
oppstartsfase var sannsynligvis en vesentlig årsak til at slike risikofylte situasjoner ikke oppstod i
større grad.
Helsedirektoratet signaliserte en oppfatning av Helse Bergen HF som et rekrutteringsbyrå for
personell som skulle tjenestegjøre i Helsedirektoratets prosjekt i Sierra Leone. Helse Bergen HF viste
ved mange anledninger til at oppdragsdokumentet pekte i en annen retning, men dette ble i liten
grad respektert eller tatt hensyn til. Dette gjorde det svært krevende for Helse Bergen HF å
gjennomføre ledelse av oppdraget slik det stilles krav til blant annet gjennom lover og regler i
helsetjenesten, særlig innenfor bestemmelsene om enhetlig ledelse i Lov om spesialisthelsetjenester.
Enhetlig ledelse er et uomtvistelig prinsipp for en ansvarlig arbeidsgiver. Helsedirektoratet forsøkte å
organisere prosjektet som en variant av Helseteam-modellen, en ordning som etter vår vurdering er
helt uegnet for prosjekter av lignende karakter som Ebola-prosjektet.
Helse Bergen HF mener at prosjektet ble avsluttet for tidlig. Prosjektet burde ha vært kontinuert i ett
til to år, men da med en langt lavere innsats. Bakgrunnen er at epidemien ikke er over, og at selv det
minimale av helsetjenester som fantes i Sierra Leone ble sterkt rammet av epidemien.
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RAPPORTENS INNRETNING
Da Helse Vest RHF i oktober 2014 fikk oppdraget med å mobilisere helsepersonell til humanitær
innsats i Sierra Leone, var norske helsemyndigheter klar over at den internasjonale innsatsen kom
sent. Assisterende helsedirektør Cecilie Daae meddelte under de innledende møtene mellom
Helsedirektoratet og Helse Vest RHF / Helse Bergen HF, at oppdraget hadde to hovedmålsettinger:
• Bidra etter beste evne til å stoppe Ebola epidemien i Vest-Afrika, med lavest mulig risiko for liv
og helse for norsk helsepersonell
• Bruke erfaringene i prosjektet til å utforme en bedre ‘Beredskapsorganisasjon Norge’, slik at ny
innsats under kommende katastrofer kan iverksettes effektivt og på kort varsel
I rapporten redegjøres det kort om bakgrunnen for prosjektet, det svares ut oppgavene som Helse
Vest RHF / Helse Bergen HF ble tildelt gjennom oppdragsdokumentet (vedlegg 1), det gjennomgås
kort helsepersonellets bidrag i Sierra Leone, og det fokuseres på hvordan erfaringene fra prosjektet
kan bidra til å utforme en bedre ‘Beredskapsorganisasjon Norge’ for lignende situasjoner i framtiden.
Siste del av rapporten følger opp brev fra Helse og Omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet av
04.05.2015, (vedlegg 2) om erfaringsgjennomgang av norsk Ebola-håndtering. Hovedpunktene i
erfaringsgjennomgangen er organisering, kommunikasjon og samordning av prosjektet.
Sentrale medisinsk-faglige tema fra behandlingen av Ebola-pasienter i Moyamba er beskrevet
gjennom en vitenskapelig artikkel som er innsendt for vurdering i et internasjonalt tidsskrift.
Artikkelen er skrevet av norsk helsepersonell som har deltatt i prosjektet, i samarbeid med andre
internasjonale helsearbeidere og helsearbeidere fra Sierra Leone. Sammendraget er vedlagt (vedlegg
3). Det anmodes om at vedlegg 3 ikke distribueres til pressen, siden artikkelen ikke er publisert.
I tillegg til denne sluttrapporten vil vi bidra direkte med innspill til Helsedirektoratets forespørsel når
det gjelder erfaringsgjennomgangen, jamfør brev av 12.06.2015 (vedlegg 2).
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1. BAKGRUNN
Epidemien
Ebola virus disease (EVD) er en virus-sykdom i gruppen hemorrhagisk feber-sykdom, det vil si
virussykdommer som gir blødning og feber. Viruset angriper og ødelegger immunsystemet, og kan
ødelegge slimhinner. Den første komponenten i immunsystemet som angripes er makrofager.
Makrofager er celler som destruerer virus og bakterier. En makrofag som er infisert med Ebola-virus
vil gjennomgå en såkalt programmert celledød. Ebola-virus hindrer andre deler av immunsystemet i å
skille ut interferoner. Interferoner er hjelpestoffer som dreper virus. Den tredje faktoren er at
viruset forårsaker massiv ødeleggelse av endotel, vevet som kler innsiden av blodkar og tarmer, samt
slimhinner. Summen av dette gir sterkt svekket immunrespons, sterkt økt sannsynlighet for
infeksjoner av virus og bakterier, og blødninger. Dødeligheten av EVD er om lag 80%, dersom det ikke
gis støttende behandling.
EVD smitter fra dyr til mennesker, reservoir er altså umulig å utrydde. Smitten skjer gjennom direkte
overføring av kroppsvæsker. Individer som er smittet er mest smittefarlige når virusnivå er på det
høyeste. Sykdommens intensitet er proporsjonal med virusnivå i blodbanen, og de høyeste
virusnivåene er målt hos pasienter rundt dødsøyeblikket og like etterpå. Det uten sammenligning
største og mest katastrofale utbruddet av EVD noensinne startet sent i 2013 i Guinea. En serie
uheldige omstendigheter førte til at over 20 000 mennesker i Vest Afrika ble smittet, de aller fleste i
de tre landene Guinea, Liberia og Sierra Leone. Pr. mai 2015 var det registrert over 11000 døde.
Epidemien er ikke over, men smitteraten denne våren 2015 er svært lav. Det er imidlertid grunn til å
anta at et stort antall smittede og døde ikke er registrert. Utbruddet som startet sent i 2013 i VestAfrika spredte seg svært raskt i områder med en dårlig fungerende helsetjeneste. Den allerede lavt
fungerende helsetjenesten brøt fullstendig sammen da EVD-epidemien spredte seg til pasienter og
helsearbeidere både i sykehus og i primærhelsetjenesten. I tillegg har ritualer i forbindelse med
håndtering av avdøde, samt under begravelse, bidratt til en svært rask spredning av smitte.
Ved tidligere utbrudd av Ebola virus disease (EVD) har utbruddene forekommet i områder der det har
vært en lokal helsetjeneste over et visst minste-nivå, for eksempel i Uganda. Det har vært ressurser
til å drive smitteoppsporing, ressurser til å isolere personer som har vært smittet, og det har vært
gjennomført opplysningstiltak i lokalbefolkningen. Dette var ikke tilfelle i de tre landene i VestAfrika. Den internasjonale innsatsen har vært betydelig, men har blitt kritisert fordi den kom altfor
sent. Blant annet har Leger uten grenser (Medecins sans frontieres, MSF), gitt ut rapporten ‘Slik
sviktet verden Vest Afrika’. Mange hevder at vestlige land først ville bidra med hjelp når epidemien
så ut til å kunne spre seg ut over Vest Afrika, og slik bli en trussel mot vestlige land. Alt tyder på at
den sikreste løsningen på denne helseutfordringen er fullvaksinasjon av befolkningen.

Det britiske initiativet
Til forskjell fra de foregående 20-talls utbrudd av EVD, spredte epidemien seg denne gang fra isolerte
bosetninger til urbane strøk og krysset landegrenser. I oppfølgingen av dette og spesielt etter at
spredningen nådde hovedstedene i de tre mest berørte landene (Liberia, Sierra Leone og Guinea),
meddelte WHO i august 2014 at utbruddet av EVD i Vest-Afrika hadde betydning for internasjonal
folkehelse (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). Når WHO erklærer PHEIC er
medlemslandene forpliktet til å bistå WHO med de tiltak WHO anbefaler.
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WHO og myndighetene i Sierra Leone forespurte Britiske myndigheter om hjelp til å bygge opp
behandlingskapasitet og bidra med helsepersonell da epidemien eskalerte. Britiske myndigheter
opprettet på bakgrunn av denne forespørselen et tverrdepartementalt prosjekt, ledet av Department
for International Development (DFID). Det Britiske prosjektet inneholdt en serie viktige elementer,
herunder utdanning av helsepersonell, bygging av behandlingssenter (Ebola Treatment Center, ETC),
transport- og forsyningslinjer, behandlingsmuligheter for involvert helsepersonell, systemer og
beredskap for evakuering, osv. DFID hadde blant annet ansvaret for å få bygget seks
behandlingssenter (ETC), hver med en kapasitet på om lag 100 senger. Totalt var det 23 ETC i Sierra
Leone da smitteraten i Sierra Leone var på det høyeste. Det britiske initiativet ble etter hvert en del
av et større FN prosjekt, UNMEER (United Nations Mission for Ebola Emergency Response) med
støtte i Sikkerhetsrådets erklæring av 18/9 2014 om at EVD utbruddet var betraktet som en trussel
mot internasjonal fred og sikkerhet.
Norske helsemyndigheter tok høsten 2014 kontakt med Britiske helsemyndigheter, for å signalisere
vilje til å støtte det britiske initiativet.

Norges bidrag
I Norge førte WHO sin erklæring av PHEIC til at det ble etablert en beredskap for EVD nasjonalt, og til
utarbeiding av planer for å evakuere norske borgere som var smittet av EVD. Regjeringen besluttet
også at Norge skulle bidra direkte til å bekjempe epidemien i Vest-Afrika. Fra norsk side har fire
departement vært involvert: Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet,
Forsvarsdepartementet, og Justisdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har vært
det koordinerende departement. Gjennom samtaler mellom norske og britiske helsemyndigheter,
ble det avtalt at Norge skulle bistå DFID / UNMEER i Sierra Leone. Det ble inngått en avtale om
samarbeidet mellom britiske og norske helsemyndigheter, en såkalt ‘Memorandum of
Understanding’, MoU.
To sentrale element i MoU var opprettelse og drift av en leir i Moyamba, der norsk og annet
internasjonalt helsepersonell skulle bo, og mobilisering av norsk helsepersonell som skulle arbeide i
ETC i Moyamba. Moyamba er en av 14 provinser i Sierra Leone, med en befolkning på om lag
350 000.
HOD gav Helsedirektoratet i oppdrag å koordinere innsatsen, samt ansvaret for iverksettelse.
Helsedirektoratet ga oppgaven med opprettelsen og driften av leiren til Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og mobiliseringen av norsk helsepersonell til Helse Vest RHF.
Helse Vest RHF utpekte Helse Bergen HF til å være operativt ansvarlig. DSB ble involvert i drøftinger
på nasjonalt og internasjonalt nivå tidlig i prosessen, og deltok i utarbeidelsen av MoU.
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Oppdrag til Helse Vest RHF, Helse Bergen utpekes til å være
operativt ansvarlig
På bakgrunn av møte med de regionale helseforetakene tirsdag 14. oktober, møte med Helse Vest
RHF og Helse Bergen HF onsdag 15. oktober og samtaler mellom ledelsen i Helsedirektoratet og
Helse- og omsorgsdepartementet, ble Helse Vest RHF bedt om å utarbeide en prosjektplan for den
humanitære innsatsen ved utsendelse av helsepersonell til Vest-Afrika.
Helse Vest RHF ønsket å ta på seg dette ansvaret, og utpekte Helse Bergen HF til å være operativt
ansvarlig. I et telefonmøte mellom Helsedirektoratet og Helse Bergen HF 01/11/14 ble det oppnådd
enighet om at Helse Bergen HF skulle ta på seg ansvaret for rekruttering, utdanning, gjennomføring
av feltarbeid, og ivaretakelse etter hjemkomst. I oppdragsdokumentet fra Helsedirektoratet til Helse
Vest/Helse Bergen HF (vedlegg 3) står blant annet dette om Helsedirektoratets ansvar:
Helsedirektoratet skal sikre nødvendig involvering av Helse Bergen HF i planlegging og
gjennomføring av oppdraget. Ved prinsipielle, overordnede, strategiske og økonomiske
problemstillinger skal Helse Vest RHF involveres.
Det går klart fram at Helse Bergen HF skal ivareta arbeidsgiveransvaret fullt ut, og være operativt
ansvarlig. Helse Bergen HF etablerte på bakgrunn av dette, i tråd med prosjektdirektivet, en
prosjektorganisasjon med følgende sammensetning:
Funksjon
Prosjektleder

Navn
Ola Jøsendal

Epost

Ola.josendal@helse-bergen.no

Mobil telefon
+47 93453784

Rådgiver,
infeksjonsmedisin
Rådgiver, rekruttering
Rådgiver,
kommunikasjon

Bjørn Blomberg

Bjorn.blomberg@helse-bergen.no

+47 93262119

Wibeke Krokås
Anette Hellstrøm

Wibeke.krokas@helse-bergen.no
Anette.hellstroem@helse-bergen.no

+ 47 95875571
+47 47169987

Rådgiver,
kommunikasjon

Hilde Kleppestø

hilde.kleppesto@helse-bergen.no

+47 92480679

Rådgiver, budsjett,
økonomi
Avdelingsdirektør
internasjonalt
samarbeid (AIS)
Rådgiver internasjonalt
samarbeid
Rådgiver internasjonalt
samarbeid
Rådgiver internasjonalt
samarbeid

Wenche Rolvsvåg

Wenche.rolvsvag@helse-bergen.no

+47 93494846

Jon Wigum Dahl

Jon.wigum.dahl@helse-bergen.no

+47 95890539

Grete Marie Slotterø
Eilertsen
Camilla Skjelbred

Grete.marie.slotttero.eilertsen@helse- +47 97957723
bergen.no
+47 90971927
camilla.skjelbred@helse-bergen.no

Silje Lorentze
Seterås

silje.lorentze.seteras@helsebergen.no

+47 97110006

Spesialkonsulent
internasjonalt
samarbeid (AIS)

Julie Anett Solum

julie.anett.solum@helse-bergen.no

+47 90127440
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Rådgiver beredskap
Rådgiver, kontrakt/jus
Administrasjon

Brit Pedersen
Irene Hope Tornes
Wenche Antonsen
Larsen

Brit.pedersen@helse-bergen.no
Irene.hope.tornes@helse-bergen.no
Wenche.antonsen.larsen@helsebergen.no

+47 97597453
+47 97971814
+47 41421249

Rådgiver, lønn

Gry Stamnes
Kjellevold
Hege Laksemoen

Gry.stamnes.kjellevold@helsebergen.no
Hege.Laskemoen@helse-bergen.no

+47 55975000

Christoffer V Selnes
Kapteinløytnant,
Marinens
jegervåpen, LIS lege,
HUS
Erling Svensen

Christoffer.vatnar.selnes@helsebergen.no

+47 47758333

erling.svensen@helse-bergen.no

+47 91584567

Yngvar Haaskjold

yngvar.lunde.haaskjold@helsebergen.no

+47 90822350

Rådgiver, lønn
Rådgiver, sikkerhet

Rådgiver, psykososial
oppfølging
Lege

+47 55975000

Prosjektorganisasjonen var organisert innenfor personal- og organisasjonsdirektørens
ansvarsområde, men med mulighet til direkte kommunikasjon med administrerende direktør.
På grunn av en raskt eskalerende epidemi, der dødeligheten var svært høy for pasientene (80%) og
signifikant hos helsepersonellet (1-2%), var det et svært stort tidspress, høy grad av frykt for
epidemiens alvorlighet, og intenst fokus fra både myndigheter og presse. Etter at det primo
november 2014 ble kjent internt i Helse Bergen HF at organisasjonen hadde fått et slikt oppdrag, ble
det gjennomført en betydelig mobilisering. Samtlige som ble forespurt om å delta i
prosjektorganisasjonen stilte opp umiddelbart, og avdelingene der medarbeiderne var fast ansatt
fristilte dem umiddelbart. Dette var av svært stor betydning for mulighetene til å lykkes med
oppdraget. Det var også avgjørende for prosjektet at det raskt ble etablert en prosjektorganisasjon
med kompetente og arbeidsvillige medarbeidere.
Det var åpenbart at Helsedirektørens offentlige appell om innsats fra norsk helsepersonell var viktig
for å få til en tidlig mobilisering av helsepersonell. Da Helse Vest RHF/ Helse Bergen HF fikk
oppdraget med å gjennomføre videre mobilisering, ble rekrutteringen lagt til de allerede godt
innarbeidede systemene for rekruttering i Personal- og organisasjonsavdelingen. Gjennom å bruke
eksisterende systemer for rekruttering, i en avdeling der det er god kompetanse og erfaring fra
rekruttering av et stort antall medarbeidere på kort tid, var det mulig å gjennomføre en forsvarlig
rekruttering innen de svært knappe tidsrammene som var til rådighet.
Overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, professor Bjørn Blomberg, ble forespurt om å være
medisinsk faglig ansvarlig i prosjektet, og han fikk permisjon fra en svært travel hverdag ved
avdelingen. Avdelingen ble presset hardt gjennom å overta Blomberg sine arbeidsoppgaver, men så
på dette som en god anledning til å bygge sammen intern, lokal, nasjonal og internasjonal beredskap
overfor Ebola Virus Disease (EVD). Vi mener at dette har blitt veldig godt ivaretatt gjennom innsatsen
til Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, og Blomberg sin posisjon i
prosjektet.
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2 Gjennomføring av oppdraget som ble gitt til Helse Bergen HF
Media og kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus dedikerte en medarbeider i full
stilling til prosjektet ved oppstart. Det ble i løpet av den første uken utarbeidet en medie- og
kommunikasjonsplan, som ble revidert fortløpende i startfasen av prosjektet. Planen ble drøftet med
kommunikasjonsansvarlig i Helsedirektoratet, og hovedelementene i planen (vedlegg 4) var:
Situasjonsanalyse; interessentanalyse; hovedutfordringer; kommunikasjonsutfordringer;
kommunikasjonsmål; planlagte hendelser som vil utløse kommunikasjonsbehov; strategiske grep;
målgrupper og budskap; og aktiviteter. Medieansvarlige mente at god organisering med klar
ansvarsfordeling styrket mulighetene for god kommunikasjon. Informasjonsflyten i
prosjektorganisasjonen var god, gjennom møter, e-postgruppe og egen prosjektside på intranett.
Et eksempel på hurtig fremdrift i prosjektet: Nettsiden var opprettet 4/11, bare 3 dager etter at
prosjektet startet.
Helse Bergen HF etablerte en døgnkontinuerlig telefonberedskap, i en vaktordning der fem av
medarbeiderne i prosjektorganisasjonen hadde beredskapen på ukebasis. Ordningen var beregnet på
medarbeidere i Sierra Leone, og deres familie. Medieansvarlig beskrev ordningen, og sørget for at
informasjonen om ordningen ble formidlet til helsearbeiderne, prosjektorganisasjonen og
Helsedirektoratet. Det ble utarbeidet informasjonsmateriell til helsepersonellet, dette ble trykket
opp i form av brosjyrer, og distribuert før avreise og hjemreise. Samme informasjon ble sendt til
helsepersonellet over epost, og informasjonen ble gjort tilgjengelig via internett (vedlegg 5-1 og 5-2).
Den eksterne nettsiden www.helse-bergen.no/ebola fungerte svært godt i forbindelse med
rekrutteringsarbeidet, og etter at rekrutteringen ble avsluttet ble nettsiden revidert og utvidet.
Nettsiden har hele tiden fungert som en informasjonsbank, og er åpen og lett tilgjengelig.
Gjennom hele prosjektperioden ble det forsøkt å etablere så gode løsninger som mulig innenfor IKT,
det er gode forutsetninger for internettbasert dialog i Norge. Det var imidlertid relativt vanskelig å få
til en egnet IKT-løsning for helsepersonellet under oppholdet i Moyamba, primært fordi etablering av
en satellitt-løsning i leiren tok tid og den tekniske kapasiteten var begrenset når løsningen først ble
aktivert. Tilsvarende løsning var under oppdragets korte varighet ikke mulig å aktivere på ETC.
Årsakene synes å ha vært noe lavt presisjonsnivå i bestillingen knyttet til drift av ETC, samt
prioritering og leverandørkompetanse.
Ved nye oppdrag kan det med fordel legges mer vekt på at helsepersonellet får tilgang til internett så
langt det er mulig. Det betyr mye å få formidlet hvordan det står til under oppdraget, og det betyr
mye å få vite hvordan familie og venner har det hjemme.
Det var vanskelig å sikre at Helse Bergen HF fikk delta i kommunikasjonen med massemedia
vedrørende helsepersonellet. Oppdragets karakter og innhold krever naturligvis et svært tett
samarbeid mellom oppdragsgiver (Departementene/Helsedirektoratet) og utfører (Helse Bergen HF),
men det er etter vår vurdering slik at arbeidsgiver har et betydelig ansvar for og plikt til å følge opp
sine medarbeidere i forhold til media. Det var utfordrende å etablere tilstrekkelig forståelse for dette
i Helsedirektoratet.
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I prosjektorganisasjonen ble det lagt mye vekt på å gjøre informasjon om prosjektet tilgjengelig via
internett. Vi ser at nyheter kunne ha vært brakt fram oftere, altså hyppigere oppdateringer og
nyhetssaker på nettsidene. Oppdaterte nettsider krever allikevel at noen faktisk etterspør eller leter
etter informasjon. I ettertid ser vi at det burde ha vært lagt større vekt på å distribuere informasjon,
både til ulike media, og til regionale og lokale helseforetak.

Rekruttering av helsepersonell
Helsedirektør Bjørn Guldvog bad i oktober 2014 norske helsearbeidere om å melde seg frivillig til
innsats for å bekjempe Ebola-epidemien i Vest-Afrika (blant annet publisert på nrk.no 8/10 2014).
Dette resulterte i en strøm av henvendelser, og om lag 300 helsearbeidere meldte sin interesse til
Helsedirektoratet.
Da det ble klart at Helse Bergen HF skulle stå for rekrutteringen av helsepersonellet, ble det gitt
tilbakemelding til alle som hadde henvendt seg, om å søke direkte til Helse Bergen HF. Søknadene fra
kandidatene kom inn elektronisk. Personal- og organisasjonsavdelingen i Helse Bergen HF prioriterte
svært høyt å foreta en god og hurtig prosess for å velge ut det helsepersonellet som synes å være
best egnet for oppdraget. Det ble gjennomført intervjuer både i Bergen, Oslo og Trondheim.
Personalavdelingene både ved Oslo universitetssykehus og St.Olavs hospital i Trondheim bidro med
tilrettelegging av egnende lokaler for gjennomføring av intervjuene. I forbindelse med intervju i Oslo
og Trondheim deltok HR-medarbeidere fra sykehusene der sammen med Helse Bergen HF i de fleste
intervjuene. Dette opplevde alle parter som positivt. Oppdragets intensitet i form av tidspress, og de
kjente farene under gjennomføringen av oppdraget, gjorde at rekrutteringsprosessen ble svært
krevende for alle involverte.
Ved oppstarten av prosjektet ble det signalisert fra departementene at det var ønskelig med om lag
200 norske helsearbeidere. Gjennom de første ukene av rekrutteringsarbeidet ble antallet justert
betydelig ned, og rekrutteringen ble avsluttet etter at 110 medarbeidere hadde gjennomført kurs.
Under iverksettelsen av prosjektet ble antallet medarbeidere ytterligere justert ned, og det endte
med tre operative team, hvert team bestående av 15 helsearbeidere. Hvert team bestod av to leger,
en til to ambulansearbeidere, og resten sykepleiere.
Under rekrutteringsarbeidet ble det lagt særlig vekt på om søkerne hadde tidligere erfaring med
internasjonalt hjelpearbeid, adekvat helsefaglig kompetanse (infeksjonsmedisin, akuttmedisin,
anestesi, gynekologi, pediatri), god fysisk form, språk-kunnskap (engelsk), og personlige egenskaper.
Alle aktuelle søkere ble intervjuet, og det ble gjennomført referanseintervju så langt det praktisk lot
seg gjøre.
Alle kandidater ble informert om at utvelgelsen av helsearbeidere som faktisk skulle gjennomføre
feltarbeidet måtte passere tre trinn: Trinn en var å bli vurdert som aktuell kandidat basert på søknad,
intervju og referansesjekk: - trinn to var godkjent gjennomføring av kurs i England: - trinn tre var
utreise. Alt tyder på at dette var en hensiktsmessig måte å organisere rekrutteringsarbeidet på. Om
lag halvdelen av søkerne ble innkalt til intervju, om lag 25% av dem som ble intervjuet ble ikke valgt
ut til å dra på kurs, og noen få ble ikke prioritert til feltarbeid basert på erfaringene under
gjennomføringen av kurs i England.
Under gjennomføringen av rekruttering og utdanning av de nye medarbeiderne, var det en praktisk
detalj som påførte prosjektet store belastninger. Helsedirektoratet hadde all direkte kontakt med
kursarrangørene i England, og tillot ikke at prosjektorganisasjonen ved Helse Bergen HF fikk
koordinere reiser, opphold og antall kursdeltakere direkte med kursarrangør. Kommunikasjon
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gjennom flere ledd øker risikoen for forsinkelser og misforståelser. Ved to anledninger ble kurs avlyst
for over 30 medarbeidere, dagen før avreise. Under voldsomt tidspress hadde man altså gjennomført
intervjuer, skrevet kontrakter, bestilt flyreise og hotell, og så ble kurset avlyst dagen før avreise.
Dette førte til store frustrasjoner både for prosjektorganisasjonen, og for alle som skulle dra på kurs.
Helsedirektoratet ble i denne sammenhengen en kommunikasjonsbarriere mellom arbeidsgiver
(Helse Bergen HF) og kursarrangør. Det påførte også prosjektet helt unødvendige og store kostnader
i form av om lag 60 arbeidsuker som måtte avlønnes gjennom prosjektet, samt flyreiser og hotell
som ikke var refunderbare.
Det er en klar oppfatning i Helse Bergen HF at alle som gjennomførte feltarbeidet i Sierra Leone,
samt de om lag 65 helsearbeiderne som gjennomførte kurs og var godkjent for utreise, utgjør en
svært kompetent og innsatsvillig gruppe medarbeidere som bør være svært aktuelle ved eventuelle
nye oppdrag av lignende karakter. De 110 spesialopplærte helsearbeiderne, og
prosjektorganisasjonen i Helse Bergen HF, representerer etter vår vurdering et betydelig slikt steg
fram for ‘Beredskapsorganisasjonen Norge’. Gjennom de erfaringer som er høstet både under kurs,
og senere gjennom feltarbeid i Moyamba, samt håndtering av smitte- og risikosituasjoner nasjonalt,
bør det være reelle muligheter for å utvikle kurs av tilsvarende kvalitet i Norge, som de kurs våre
medarbeidere deltok på i England.

Rekruttering av støttepersonell til DSB
Helse Bergen HF påtok seg etter forespørsel fra Helsedirektoratet også å rekruttere støttepersonell
til DSB-campen (2 renholdere, 3 kokker/kjøkkenassistenter i hvert DSB-team samt en lege under
oppbyggingen av campen). Støttepersonell ble ansatt i Helse Bergen HF, men var under operativ
ledelse av DSB-teamleder i den perioden de var i Moyamba. I motsetning til DSB, som hadde nye
medarbeidere for hvert team, valgte Helse Bergen HF å bruke det samme personellet i rotasjon på
samme måte som for helsepersonellet. Dette mener vi var en god løsning og vi har fått gode
tilbakemelding fra de ansatte på at de syns det var positivt å kunne gjennomføre flere rotasjoner til
Moyamba. Rekrutteringen av støttepersonell til DSB ble også gjennomført under ekstremt tidspress,
en uke etter at forespørselen ble mottatt, reiste første team på oppdrag.
Som arbeidsgiver for støttepersonellet så vi etter hjemkomst for team 1, et behov for en tettere
dialog mellom Helse Bergen HF, DSB i Norge og DSB-teamledere i Moyamba vedrørende
personelloppfølging, før utreise, under oppholdet og ved hjemkomst. Oppfølging av personell ved
utreise og hjemkomst ble løst ved at Helse Bergen HF deltok på samling i regi av DSB før utreise og
ved hjemkomst. Fra Helse Bergen HF var det også ønskelig å styrke oppfølgingen av personellet
under oppholdet i Moyamba. Som beskrevet i punkt 2.7 motsatte Helsedirektoratet seg at
representanter fra Helse Bergen HF skulle dra til Moyamba. Dette medførte at det ikke var mulig med
oppfølging av personell på stedet, noe erfaringsoppsummeringene med medarbeiderne viste at vi
burde ha gjennomført.
Våre medarbeidere har i det alt vesentlige opplevd samarbeidet med DSB som positivt og dette har
bidratt til at enkelte er blitt motivert for fremtidig oppdrag for DSB. Prosjektorganisasjonen har
opplevd en god og konstruktiv dialog med DSB. Forhold knyttet til lønn, klær og utstyr og
arbeidsinstruks bør avklares tydeligere når en virksomhet har arbeidsgiveransvar og en annen
virksomhet har den stedlige praktiske oppfølgingen. Rekruttering og ansettelse av personell i Helse
Bergen HF til innsats i DSB ble foretatt for å hjelpe DSB med rekruttering i en situasjon med stort
tidspress. For ordens skyld kan vi peke på at det ville ha vært praktisk enklere om alt personell som
skulle tjenestegjøre i DSB sammenheng ble ansatt og avlønnet direkte i DSB.
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Kontrakter og arbeidsforhold
Det var avgjørende for forsvarligheten og hastigheten i prosjektet at Personal- og
organisasjonsavdelingen i Helse Bergen HF umiddelbart satte inn en medarbeider med juridisk
kompetanse, samt erfaring fra utarbeidelse og inngåelse av arbeidsavtaler. Det var første gang norsk
offentlig spesialisthelsetjeneste skulle bidra med direkte innsats i form av spesialisthelsetjenester i et
annet land, overfor andre lands borgere. I tillegg hadde oppdraget en betydelig helsemessig risiko for
de medarbeiderne som skulle utføre oppdraget. Kontraktene måtte også utformes slik at det var
separate forhold knyttet til ansettelse for gjennomføring av kurs, og ansettelse for gjennomføring av
feltarbeid.
Personal- og organisasjonsdirektøren i Helse Bergen HF inviterte nokså umiddelbart etter at
oppdraget ble gitt til Helse Bergen HF til informasjonsmøte med representanter fra
arbeidstakerorganisasjonene. Under møtet ble det gitt all informasjon som var tilgjengelige om
prosjektet på dette tidspunktet, og de tillitsvalgte fikk anledning til å stille spørsmål. Det ble blant
annet avklart at medarbeiderne som ble rekruttert stilte frivillig, og at det ikke var grunnlag for
forhandlinger. Under møtet ble også forsikringsordninger drøftet. Organisasjonene opplevde møtet
som svært hensiktsmessig. Lignende informasjonsmøte ble gjennomført telefonisk med
representanter for hovedsammenslutningene i regi av Helse Vest RHF. Arbeidsavtalene for
ansettelsesperioden for gjennomføring av kurs, samt feltarbeid, er vedlagt (vedlegg 6).
Avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS) i Helse Bergen HF har i mange år hatt medarbeidere som
har gjennomført feltoppdrag i Afrika, og har god innsikt i forsikringsordninger. Det ble inngått samme
type forsikringsordning som AIS tidligere er kjent med, ordninger som også organisasjonene mente
var tilfredsstillende. Det ble også tegnet særskilt kollektiv ulykkesforsikring, som omfattet medisinsk
uførhet, ervervsmessig uførhet og død tilsvarende den forsikring ambulansepersonell har i Helse
Bergen HF (dvs 75G).
Lønnsbetingelsene for personell som ble mobilisert, ble fastsatt i samarbeid mellom de fire RHF’ene
og Helsedirektoratet før Helse Bergen HF ble involvert i prosessen. Lønn skulle være identisk til
lønnen i den stillingen helsepersonellet var ansatt i før prosjektet. Under utplassering ble det gitt et
tillegg på kroner 3.000 pr. døgn. Tillegget skulle dekke alle eventuelle spesielle forhold som var kjent
ved kontraktsinngåelse, eller forhold som kunne komme frem under gjennomføringen av oppdraget.
Det synes å være lite sannsynlig at lønnsbetingelsene var avgjørende for rekrutteringen, men det er
grunn til å anta at tillegget forsterket at medarbeiderne ønsket å delta på flere rotasjoner.
Ved framtidige prosjekter bør det være klare formuleringer i arbeidsavtalene vedrørende
konsekvenser ved brudd på sikkerhetsrutiner og/eller arbeidsrutiner. Kontraktene bør også være
formulert slik at arbeidsgiver og arbeidstaker har rom for fleksibilitet med hensyn til
arbeidsoppgaver.
Felles regionale standard arbeidsavtaler ble benyttet for prosjektstillingene, med noen små
tilpasninger. I kontraktene går det fram hvordan relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver skal
være, herunder instruksjonsrett og -plikt for arbeidsgiver, og arbeidstakers rettigheter og plikter.
Eventuelle tredje- eller fjerdeparter i prosjektet må orienteres om kontraktenes realiteter, og
konsekvenser av disse realitetene. Dette betyr blant annet at andre aktører i prosjektet ikke kan
gripe inn i beslutninger som ligger inn under arbeidsgiveransvaret. Aktuelle aktører må ha et ansvar
for å informere arbeidsgiver så tidlig som mulig om forhold som har betydning for driften, som HMS,
men også konkret om medarbeidernes arbeidsutførelse mv.
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Under forberedelsene til prosjektet ble det varslet fra departementene og Helsedirektoratet at
prosjektet minst ville vare ut mai 2015. Alle kontrakter for dem som gjennomførte feltarbeid ble
derfor inngått med sluttdato 31/5 2015. Ved utarbeidelse av kontrakter for lignende oppdrag bør det
kun gis kontrakter for en utreiseperiode om gangen.

Forberedelser før avreise, helsepersonell
Både søknadsprosess, intervju og gjennomføring av kurs i England var viktige forberedelser før
avreise. Både kursene som ble arrangert av det britiske forsvaret og av RedR, var av høy kvalitet. En
kort oversikt over emner som ble gjennomgått er vedlagt (vedlegg 7). I tillegg var det et omfattende
vaksinasjonsprogram som skulle gjennomføres. De ansatte fikk en oversikt over hvilke vaksinasjoner
som skulle tas, og hver enkelt måtte selv ta ansvar for å bli vaksinert. Alle som skulle dra til Sierra
Leone ble via epost holdt fortløpende orientert både om prosjektet og om viktige hendelser i Sierra
Leone, det siste særskilt om Ebola. Medarbeiderne søkte selv om permisjon fra arbeidsgiver. Kun ved
to tilfeller oppstod det problemer i forbindelse med permisjoner, men dette ble løst ved at personalog organisasjonsdirektøren i Helse Bergen HF ringte til rette vedkommende.
Dagen før første avreise ble hvert av teamene samlet på Gardermoen, og medlemmer av
prosjektorganisasjonen ledet et forberedende møte. Møtet fokuserte særlig på praktiske forhold,
medarbeiderne fikk se bilder av leiren og av ETC, og det ble drøftet hvilke rutiner som var kjent på
dette tidspunktet. Det ble særlig fokusert på at ingen egentlig visste hva som ville møte dem i
Moyamba, og de ble rådet til å være forberedt på å møte det ukjente. Det ble utarbeidet
informasjonsmateriell i forbindelse med avreise, dette er vedlagt (vedlegg 5-1). Medarbeiderne gav
gode tilbakemeldinger på informasjonsmateriellet.
Helsepersonellet måtte skaffe til veie kopi av godkjent norsk autorisasjon, og fylle ut søknad om
autorisasjon for utføring av helsehjelp i Sierra Leone. Relevante dokumenter ble overlevert lokal
operatør (MdM), som etter purringer og forsinkelser sendte dette samlet til helsemyndighetene i
Sierra Leone.
Visum med ett års gyldighet og multiple entry, ble sikret gjennom den norske ambassaden i London,
mens medarbeiderne var på kurs. Denne ordningen for å sikre visum var svært hensiktsmessig.

Logistikk, reiser og utstyr
Avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS) ved Helse Bergen HF har i mer enn ti år hatt omfattende
samarbeid med land i Øst-Afrika, og fikk derfor et betydelig ansvar i dette prosjektet. Fire ansatte i
AIS deltok i prosjektorganisasjonen, og har det aller meste av æren for at personell og utstyr havnet
på rett plass til rett tid.
Tidspresset var enormt i de første to månedene av prosjektet, dette krevde innsats langt ut over
ordinær arbeidstid. I november og desember foregikk det parallelt intervjuer, kurs i England, og
forberedelse og oppstart av feltarbeid. Alt dette krevde omfattende planlegging av reiser og opphold,
og fortløpende oppfølging av en serie endringer av både reiser og opphold.
Det ble anskaffet utstyr til en satelittforbindelse som skulle stå i basecamp i Moyamba, denne ble
satt i drift midt i prosjektperioden. Helse Bergen HF leverte 10 pc’er til bruk i leiren, fem der
intensjonen var til bruk i helsenettet, og fem for fritidsbruk. Kun to av disse fungerte hensiktsmessig.
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Gjennomføring av feltoppdrag
Under forberedelse og gjennomføring av feltoppdraget var det særlig tre forhold som ble fokusert,
både for samarbeidende organisasjoner, og for helsepersonellet:
- Den generelle sikkerhetssituasjonen i landet
- Faren for at helsepersonellet skulle bli smittet av Ebola
- Belastningen ved å oppleve svært høy dødelighet i en pasientpopulasjon
Gjennom prosjektperioden opplevde helsepersonellet en trygg og sikker situasjon med tanke på
politisk uro, fare for overfall, naturkatastrofer, migrasjon, og annet. Antallet pasienter var langt
lavere enn forventet, dette førte til at belastningene med høy dødelighet ble mindre enn fryktet.
Ingen av helsepersonellet ved ETC i Moyamba ble smittet av Ebola, verken de lokale, norske, eller
andre internasjonale. Det var ingen medarbeidere i Moyamba som ble evakuert på grunn av ‘breach’,
altså uhell eller svikt i bruken av beskyttelsesutstyr. Når det i ettertid også har blitt oppsummert at
behandlingen som ble gitt i Moyamba var av meget høy faglig standard, kan vi trygt slå fast at
feltoppdraget ble gjennomført på en svært god måte.
Helsepersonellet bodde i en teltleir etablert av DSB. Forholdene knyttet til innkvartering og
bespisning var av høy kvalitet, og var etter vår vurdering en svært viktig forutsetning for
gjennomføringsevnen og kvaliteten av arbeidet til helsepersonellet. Sykefraværet blant
helsepersonellet var på under 2% i løpet av prosjektperioden.
Helsepersonellet som arbeidet i Moyamba var inndelt i tre team, hvert team med teamleder og
assisterende teamleder (begge leger). Teamlederne og prosjektleder fra Helse Bergen HF hadde
mange samtaler og møter med teamlederne fra DSB under prosjektet i Moyamba. Gjennom disse
samtalene fikk vi et bestemt inntrykk av en felles oppfatning av at det operative samarbeidet mellom
Helse Bergen HF og DSB var svært hensiktsmessig, med komplementær kompetanse, effektiv
utnyttelse av kompetanse og kapasitet, og høy grad av måloppnåelse.
Etter avtale mellom Helsedirektoratet, britiske helsemyndigheter (DFID) og lokal operatør (Medicos
del Mundo, MdM) ankom første kontingent norske helsearbeidere Moyamba 8. desember. Da første
kontingent ankom hadde prosjektleder fra Helse Bergen HF og to sykepleiere vært til stede i
Moyamba i fire dager, og deltatt i etableringen av ETC Moyamba. I samarbeid med medical director
hos MdM ble det bestemt at det norske helsepersonellet skulle ta alt ansvar for behandling av
pasienter i rød sone. Dette var en ansvarsposisjon som ikke hadde blitt tildelt gjennom MoU, men
den praktiske tilnærmingen viste at dette var den mest hensiktsmessige ordningen.
Slik de norske helsearbeiderne var utdannet, og planen med repeterende utreiser for de samme
teamene, var forutsetningene for å være kultur- og kompetansebærere langt større for den norske
kontingenten enn for den spanske kontingenten. Etableringen av en permanent prosjektorganisasjon
i Bergen med rutiner for briefing og debriefing av utsendt personell muliggjorde også
erfaringsoverføring og rutineetablering.
Utdanningen av lokalt ansatt helsepersonell fortsatte gjennom hele prosjektperioden.
Før første pasient ankom ble det også etablert et svært godt samarbeid med organisasjonen
Solidarité, som hadde ansvaret for smittevern og hygiene (Infection Prevention and Control, IPC).
Solidarité framstod som en organisasjon med svært kompetente medarbeidere. De fire til seks
internasjonale medarbeiderne lærte opp lokale medarbeidere, og hadde gode rutiner for å løse
oppgavene. Det gjaldt hygiene tiltak under pasientarbeid i rød sone, ansvar for på- og avkledning av
helsepersonell (donning and doffing), håndtering av avfall fra rød sone, spraying av alle områder der
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det hadde vært Ebola-pasienter (mottak, sengeavdeling, toaletter, osv). Innsatsen fra internasjonalt
og lokalt ansatt personell i Solidarité var avgjørende for at ingen ansatte ble smittet av Ebola så lenge
ETC Moyamba var i drift.
Behandlingen av pasienter med mistenkt eller bekreftet EVD fant sted i rød sone i ETC Moyamba.
Behandlingen baserte seg på beste tilgjengelige kunnskap, slik det ble beskrevet av WHO og Leger
uten grenser i publikasjonen som kom i desember 2014 (Clinical management of patients in the Ebola
Treatment Centres and other care centres in Sierra-Leone). Behandlingsalgoritmene som ble
benyttet i Moyamba er senere blitt sammenholdt med de rutiner og prosedyrer som er beskrevet i
nye publikasjoner fra epidemien i Vest-Afrika i 2014 og 2015, og vi kan konstatere at behandlingen i
Moyamba har foregått på et meget høyt faglig nivå. En publikasjon fra ETC i Hastings rapporterte en
langt lavere dødelighet enn alle andre publikasjoner. Vi har sammenholdt behandlingsrutiner i
Hastings med rutinene i Moyamba, og det er få ulikheter. Dødeligheten i Moyamba for bekreftede
Ebola-pasienter var om lag 58 %, som er noe lavere enn gjennomsnittet av publiserte data. Vi merker
oss allikevel at Hastings rapporterte en mortalitet på godt under 30 %, uten at vi kan finne
forklaringen på den lave dødeligheten i Hastings gjennom tilgjengelig informasjon i publikasjonen.
En av legene i hvert team ble ansatt som teamleder, og lege to var ansatt som assisterende
teamleder. Oppgavene for teamledere var svært omfattende: Faglig ansvarlig for pasientbehandling,
samtalepart med lokal operatør, samtalepart med lokale helsemyndigheter, personalansvarlig,
samtalepart med DSB og ansvarlig for rapportering.
Etableringsfasen bød av åpenbare grunner på egne utfordringer. Teamlederne møtte en lang serie
med utfordringer som også krevde drøftinger med prosjektorganisasjonen i Helse Bergen HF. Etter
vår vurdering var det behov for regelmessig tilstedeværelse i Moyamba fra arbeidsgiver sin side, på
nivå over teamleder. Slik tilstedeværelse ble planlagt hver fjerde uke. Helsedirektoratet motsatte seg
imidlertid oppfølging av helsepersonellet fra Helse Bergen HF sin side gjennom tilstedeværelse i
Moyamba. Gjennom å hindre tilstedeværelse i Moyamba fra Helse Bergen HF sin side, ble
oppfølgingen av helsepersonellet under feltarbeidet av en lavere kvalitet enn Helse Bergen HF
ønsket. Ved andre og lignende prosjekt må arbeidsgiver råde over de virkemidlene som skal til for å
følge opp eget personell.
Ved tre anledninger oppstod det situasjoner der helsepersonellet brøt lokale regelverk for atferd.
Hendelsene medførte moderat risiko. Ved to anledninger ble det inntatt alkohol, og ved en anledning
var det ferdsel utenfor avtalt område. Ved disse situasjonene ble det særlig synlig at teamledere
hadde mer behov for støtte fra arbeidsgiver og en tydeligere avklaring av ansvars- og
rapporteringslinjer enn de som eksisterte mellom partene (Helse Bergen HF, Helsedirektoratet og
MdM).
Personalsakene som fulgte av disse regelbruddene måtte håndteres i Norge, nokså lenge etter at
uønsket atferd hadde funnet sted, noe som tydelig er i strid med god arbeidsgiveroppfølging.

Sikkerhet
Helse Bergen HF har gjennom hele prosjektperioden prioritert svært høyt helsepersonellets
sikkerhet. Med sikkerhet menes både tiltak for å forhindre ebolasmitte, forhindre annen sykdom,
ivaretakelse av sikkerhet ved transport, sikkerhet under oppholdet, og ivaretakelse etter hjemkomst.
Infrastruktur og forsyningssikkerhet ble også vurdert av Helse Bergen HF, som hadde møte hver 14.
dag for å vurdere den totale sikkerhetssituasjonen for utplassert personell. Sikkerhetsvurderingen ble
dokumentert gjennom en risikoanalyse.
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Ved oppdragets start etablerte Helse Bergen HF en 24/7 bemannet vakttelefon for personell og
pårørende. Det ble laget en beredskapsavtale med Scandic airport hotell Flesland for etablering av
pårørendesenter, dersom det skulle oppstå en større katastrofe som involverte helsepersonellet.
Helsepersonellet ble kjørt til og fra leiren der man bodde, til ETC som lå om lag fem kilometer fra
basecamp. Det var døgnkontinuerlig vakthold ved basecamp, og strenge rutiner for hygiene både i
basecamp og i ETC. Helsepersonellet hadde ikke anledning til å bevege seg utenfor basecamp eller
ETC. Det forelå gode ordninger for helsemessig ivaretakelse av internasjonalt helsepersonell, avtalt
med britiske helsemyndigheter. Blant annet var det et Ebola-behandlingssenter for helsepersonell i
Freetown, som var samlokalisert med Kerrytown ETC. Det var også et nivå 3-utstyrt britisk
hospitalskip stasjonert ved Freetown, tilgjengelig for internasjonalt helsepersonell som ble syke.
Tre medarbeidere ble sendt til hospitalskipet under prosjektet, ingen av dem på grunn av smittsom
sykdom (en tannsykdom, en mistenkt blodpropp og en skadet hånd).
Samarbeidet med DSB som var ansvarlig for basecamp var svært godt under hele prosjektperioden.
Boforholdene var meget gode, selv om overnattingene fant sted i telt. Både boligtelt, velferdstelt,
kjøkken og toaletter og dusjer var utstyrt med air-condition. Maten som ble servert var av høy
standard, og var en svært viktig trivselsfaktor. Det er grunn til å anta at de strenge hygienereglene og
de strenge sikkerhetsrutinene var avgjørende for helsepersonellets helse og velferd. All den tid VestAfrika har en serie sykdommer med parallelle symptomer til Ebola, var ethvert allmennsymptom en
trussel for aktiviteten. En god helsetilstand for helsepersonellet var derfor avgjørende for
produktiviteten. Syke medarbeidere ville ikke bare medføre redusert behandlingskapasitet gjennom
sitt fravær, men i stor grad belaste helsetjenesten både for befolkningen og for helsepersonell i egne
ordninger. Betydningen av fullvaksinasjon, hygiene og velferd kan derfor vanskelig overvurderes.

Rutiner ved hjemkomst, oppfølging
Etter at helsepersonellet hadde gjennomført fire uker feltarbeid, møtte prosjektledelsen i Helse
Bergen HF personalet på et flyplasshotell enten i Oslo eller i København. Det ble gjennomført et
oppsummeringsmøte fra lunsjtid til klokken 19.
Det var 2 hovedformål med hjemkomstsamlingen;
1. Rapportere til prosjektledelse om oppdragets utførelse og forbedringsområder
2. Lette overgangen fra felt til å være hjemme.
Dette ble ivaretatt gjennom gruppesamtaler med hele teamet, gjennomgang av smittevernsrutiner i
hjemmeperioden, medieråd, individuell samtale med psykolog og individuelle samtaler vedrørende
praktiske forhold knyttet til ansettelsen.
Tilbakemeldingene fra medarbeiderne viste at en betydelig del av det stresset de opplevde var
knyttet til oppdragets utførelse. Det ble derfor viktig at arbeidsgiver lyttet og tok imot frustrasjoner
og forbedringsforslag. Ikke alle utfordringer kunne løses, for eksempel var det uunngåelig at
pasienter døde og derved at den behandlingen som var gitt ikke var tilstrekkelig. Det at arbeidsgiver
lyttet til dette og kunne anerkjenne deres innsats var en viktig del av det psykososiale arbeidet. Det
var også svært nyttig for prosjektledelsen å ta forbedringsforslag fra teamene som kunne formidles
videre til neste team, på denne måten sikret vi at prosjektet var i en kontinuerlig forbedring. De
individuelle samtalene hos psykolog eller prest var obligatorisk for alle. Det var varierende behov for
dette, men samtlige uttrykte det positivt at slike samtaler ble tilbudt. Disse samtalene var
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konfidensielle også for arbeidsgiver, men i en del tilfeller (etter avtale) ble også elementer fra de
individuelle samtalene brukt til å forbedre teamets og prosjektets fungering.
Oppsummeringsmøtene ble evaluert, og fikk svært god score fra helsepersonellet. Noen tall fra
evalueringen er vedlagt (Vedlegg 8). Eksempler på tema som var sentrale under
oppsummeringsmøtene: Bevissthet om krav og forventninger i jobben, om materiell og utstyr var
adekvat, om anledningen til å utføre oppgaver man behersket, om det ble gitt ros og anerkjennelse,
om man ble sett av sin leder, om betydningen av egen innsats, om man støttet hverandre i teamet,
teamleders tilgjengelighet, oppfølging fra arbeidsgiver i Bergen og samarbeidet med andre
organisasjoner i felt.
Infeksjonsmedisinsk ansvarlig i prosjektet gjennomførte også gruppesamtaler med teamene, for å
sikre at behandlingen ble gitt i tråd med beste tilgjengelige kunnskap (best practice).
Hjemmeperioden etter gjennomført feltoppdrag ble delt i to: Tre uker med monitorering (basert på
antatt lengste mulige inkubasjonstid for Ebola), og tre uker hvileperiode/beredskapsperiode. Flere
medarbeidere signaliserte at de ville ha stilt opp, dersom det var behov for innsats før det var gått
seks uker etter hjemkomst. Dette ville vært nødvendig om prosjektets varighet og omfang var slik det
opprinnelig ble skissert.
Gjennom prosjektperioden var det seks henvendelser til beredskapstelefonen, samtlige gjaldt
hjemvendt helsepersonell som fikk ett eller to symptomer som kunne ha vært EVD-symptomer. Alle
henvendelser ble håndtert gjennom isolering av helsepersonellet hjemme, og hyppig oppfølging over
telefon. Alle seks hadde symptomer som gikk over i løpet av ett til to døgn. Gjennom en slik
oppfølging sparte prosjektet helsetjenesten for seks tilfeller av iverksettelse av beredskapsplaner,
slike iverksettelser er svært omfattende og kostbare. En sivil person som hadde vært i Sierra Leone
fikk symptomer etter hjemkomst til Bergen. Beredskapsplaner for Ebola-pasient ble iverksatt.
Hendelsen førte til at man på en god og realistisk måte fikk testet beredskapen, men kostnadene var
store. Etter vår vurdering var det svært hensiktsmessig at første kontaktpunkt ved mulig EVDsymptom gikk til prosjektets beredskapstelefon i Helse Bergen HF.

Budsjett og regnskap
Gjennom hele prosjektperioden var det kontinuerlig endringer i oppdraget, både knyttet til omfang
og innretning. Det første budsjettet ble utarbeidet for 200 medarbeidere på kurs og i feltarbeid.
Gjennom november og desember 2014 ble dette antallet kraftig redusert, og rekrutteringen ble
avsluttet da 110 medarbeidere hadde gjennomført kurs. Prosjektets korte driftsfase med feltarbeid i
Sierra Leone ble gjennomført med tre team, hver på 15 medarbeidere. Kontraktene med
helsepersonellet som ble rekruttert fikk en varighet til 31/5 2015, med opsjon på forlengelse, men
siste team dro fra Sierra Leone 30/3. I tillegg har planlagte aktiviteter blitt stoppet uten at påløpte
kostnader kunne refunderes, blant annet ved plutselig avlysning av kurs. Forutsigbarheten var altså
begrenset, og usikkerheten stor. Med slike planforutsetninger har det vært nødvendig å kontinuerlig
justere og endre budsjetter. Dette har vært krevende, men har blitt løst på en svært god måte av
budsjett- og regnskapsansvarlige i prosjektorganisasjonen. Alle budsjetter har blitt holdt, og de
kontinuerlige budsjettrevisjonene har blitt bygget på den til enhver tid tilgjengelige informasjonen.
Det har vært gjennomført revisjon av revisjonsbyrået Ernst & Young for 2014, og revisjonsrapport
følger vedlagt (vedlegg 9-1 og 9-2).
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Regnskapet i prosjektet har blitt håndtert av Økonomi- og finansavdelingen i Helse Bergen HF, i tett
samarbeid med prosjektorganisasjonen. Også her har det vært til dels store utfordringer, på grunn av
det ekstreme tidspresset. Alle involverte i Helse Bergen HF, både lønnsavdelingen,
regnskapsavdelingen, merkantile i prosjektorganisasjonen og IKT-enhetene har prioritert prosjektet
høyt, og funnet raske og hensiktsmessige løsninger når vanlige rutiner og prosedyrer har vært
utilstrekkelige for å få løst oppgavene.
Prosjektets budsjett og regnskap har vært todelt: Budsjett og regnskap for feltarbeidet, og budsjett
og regnskap for prosjektorganisasjonen. Utenriksdepartementet har stilt bistandsmidler til
disposisjon for rekruttering, utdanning, feltarbeid og hjemmeperiode for helsepersonellet, mens
kostnadene til prosjektorganisasjonen skal deles mellom de regionale helseforetakene. Dette skillet
har vært hensiktsmessig, og ikke medført andre utfordringer enn å etablere to prosjektnumre i
regnskapet. Foreløpig regnskap følger vedlagt (vedlegg xx). Endelig regnskap vil først foreligge i tredje
kvartal, da det fortsatt kan påløpe kostnader fram til tredje kvartal.
I prosjektperioden har Helse Bergen HF savnet skriftlige retningslinjer fra Helsedirektoratet
vedrørende
- Budsjett, herunder forutsetninger, oppsett, format og detaljeringsgrad
- Rapportering, herunder format og frister
- Oppsett og dokumentasjon vedrørende revisjon

Avslutning av prosjektet
Etter at smitteraten falt svært hurtig i løpet av januar 2015 ble det gjennomført en evaluering av
behovene for fortsatt internasjonal innsats i Sierra Leone. Helse Bergen HF ble ikke invitert med i de
drøftingene som foregikk i Freetown. Helse Bergen HF signaliserte tydelig til Helsedirektoratet at det
ville være stort behov for fortsatt norsk innsats i Moyamba i minst ett til to år. Anbefalingen var faglig
solid forankret, ikke minst basert på at smitteraten ville kunne øke igjen når som helst.
Helsedirektoratet valgte allikevel å anbefale overfor departementene at norsk innsats skulle avsluttes
så snart som overhodet mulig, senest innen 31/3 2015. Helse Bergen HF er fortsatt av den formening
at prosjektet burde ha vært kontinuert i minst ett til to år, men da med en langt lavere innsats.
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3 ERFARINGSGJENNOMGANG
Helse og omsorgsdepartementet oversendte 4/5 2015 et brev til Helsedirektoratet, ref 14/3474,
‘Tillegg til tildelingsbrevet nr 18, erfaringsgjennomgang av norsk Ebola-håndtering’. Første avsnitt på
side to skisserer hva erfaringsgjennomgangen skal inkludere:
‘Arbeidet skal inkludere en gjennomgang av organisering av arbeidet, kommunikasjon mellom
de ulike etatene, med etatene og helsesektoren og informasjon til befolkningen, herunder
hvordan samordning fungerte på ulike nivåer. Det er viktig å høste erfaringer og dra lærdom
av beredskapsarbeidet som ble gjort fra norsk side for å bedre responsen til senere hendelser.’
Helse Vest RHF og Helse Bergen HF fikk også i sitt oppdrag å utarbeide en fullstendig rapport etter å
ha gjennomført oppdraget. Oppsummering i form av en sluttrapport er et viktig arbeid for å
videreføre opparbeidet kompetanse, systematisere erfaringer og inntrykk, og å gi oppdragsgiver en
fullstendig tilbakemelding. I del 1 og 2 i denne sluttrapporten har vi beskrevet bakgrunnen for og
gjennomføring av prosjektet, i del 3 er det en del kritiske refleksjoner knyttet til samordningen i, og
gjennomføring av prosjektet. Drøftingen i kapittel 3 er forsøkt løst slik at HOD sine føringer for en
erfaringsgjennomgang blir støttet i så stor grad som mulig.

Løsninger og utfordringer på organisatorisk nivå
Helse Vest RHF hadde i oktober 2014 samtaler med Helsedirektoratet om et mulig oppdrag, og Helse
Bergen HF ble involvert i utarbeidelsen av et oppdragsdokument, en avtale mellom Helsedirektoratet
og Helse Bergen HF. Under samtalene og drøftingene vedrørende oppdragsdokumentet var det
tydelig at partene hadde ulik oppfatning av en del sentrale elementer i grensesnittet mellom
direktoratet og foretaket. Eksempler på slike elementer er rutiner for rapportering, helsepersonellets
oppgaver og ansvar, og ivaretakelsen av operativt ansvar under feltarbeidet.
For Helse Bergen HF var etableringen av prosjektorganisasjonen det viktigste elementet i
forberedelsene. Gjennom dette ble personer med spisskompetanse på ulike ansvarsområder satt
sammen, og tiden fra forespørsel til drift var ekstremt kort, i de fleste tilfellene på timers varsel.
På organisatorisk nivå var det intens aktivitet for å forsøke å legge til rette for den innsatsen
helsepersonellet skulle gjennomføre. Helse Bergen HF gav gjentatte ganger uttrykk for behovet for
direkte møte med DFID og lokal operatør, men dette ble ikke imøtekommet av Helsedirektoratet.
Man var dermed prisgitt den informasjonen en fikk fra Helsedirektoratet, etter møter med DFID og
lokal operatør. Informasjonsstrømmen fra Helsedirektoratet til Helse Bergen HF var utilstrekkelig, og
satte deler av prosjektet i fare. Da det nærmet seg avreise var det to forhold som vakte særlig stor
bekymring i Helse Bergen HF:
- Helsedirektoratet meddelte at lokal operatør i liten grad ville tillate at helsepersonellet ga
noen form for aktiv medisinsk behandling, og behandlingsalgoritmer var ikke tilgjengelig
- Helsedirektoratet meddelte at lokal operatør ikke ønsket å drive et Ebola treatment center
(ETC), men et Ebola management center (EMC), uten at realitetene bak dette ble avdekket
Dette ville i praksis innebære at rekruttert helsepersonell ville bli pålagt ikke å yte adekvat og
tilgjengelig behandling, noe som ville bli opplevd å være i strid med etisk overbevisning og et alvorlig
brudd på de forventningen helsepersonellet hadde til oppdraget. Dersom disse signalene hadde
medført riktighet, ville rekruttert helsepersonell, inkludert samtlige i prosjektorganisasjonen, ha
avstått fra å delta i oppdraget. Ingen ville ha akseptert at helsepersonell skulle ha blitt avskåret fra å
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bidra etter beste evne, med beste tilgjengelige virkemidler. Disse forholdene var så truende for
oppdraget at Helse Bergen HF måtte stille et ultimatum til Helsedirektoratet. Det var ikke mulig å
tillate at medarbeidere i Helse Bergen HF skulle dra til Sierra Leone, før Helse Bergen HF fikk et
direkte møte med lokal operatør for å oppnå enighet om behandlingsprotokoller. Uten et slikt møte
ville mobilisert helsepersonell bli demobilisert, se vedlagt brev av 28/11 2014 (vedlegg 10).
På bakgrunn av dette ble det avtalt et møte mellom MdM, Helsedirektoratet og Helse Bergen, i
Madrid. Helsedirektoratet valgte å gjennomføre et eget møte med MdM på formiddagen og til over
lunsj, og så fikk Helse Bergen HF delta den siste timen. Under det svært viktige møtet med MdM fikk
vi veldig raskt avklart de spørsmål som vakte størst bekymring hos Helse Bergen HF. Etter vår
vurdering ville tidlig og direkte kontakt mellom MdM og Helse Bergen HF ha bidratt til vesentlig
bedre forutsetninger for å planlegge og gjennomføre oppdraget, og det hadde ikke oppstått en så
spisset situasjon.
MdM hadde etablert en koordinerende organisasjon på nasjonalt nivå i Sierra Leone, beliggende i
hovedstaden Freetown. I tillegg var det en lokal organisasjon i Moyamba, med en lokal leder
(Hospital coordinator), og en medisinsk ansvarlig (Medical director). Lokal koordinator hadde samme
rolle som sykehusdirektør i norske sykehus.
MdM sin første Medical director i Moyamba ønsket sterkt at prosjektleder i Helse Bergen HF, og to
erfarne sykepleiere som var rekruttert til oppdraget, skulle hospitere sammen med ham ved et ETC i
Bo i Sierra Leone, der det allerede var full drift. Medical director ønsket dette før man skulle etablere
og drifte en ETC på egen hånd. Etter Helse Bergen HF sin vurdering var dette et hensiktsmessig tiltak,
og fulgte det opp ved å planlegge en slik hospitering. Helsedirektoratet ble rutinemessig orientert om
tiltaket. Til vår store overraskelse og frustrasjon motsatte Helsedirektoratet seg dette, og påla
prosjektleder og de to sykepleierne å kansellere reisen til ETC i Bo, etter ankomst til Sierra Leone.
Prosjektleder og sykepleiere ble pålagt å dra direkte fra Freetown til Moyamba. Helsedirektoratets
vurdering og beslutning i dette tilfellet svekket prosjektets kvalitet, og bidro til et vanskelig
samarbeid videre mellom Helse Bergen HF og direktoratet.
De to sykepleierne og prosjektleder deltok de påfølgende dagene sammen med personell fra MdM i
ferdigstilling av ETC Moyamba, og startet etableringen av rutiner ved ETC Moyamba. Under dette
arbeidet ble det tett kontakt mellom prosjektleder i Helse Bergen HF, og MdM sin lokalt ansvarlige
for ETC Moyamba (lokal koordinator / sykehusdirektør). I løpet av de fire første dagene med tett
samarbeid mellom lokal koordinator for MdM og prosjektleder i Helse Bergen HF oppstod det en
gradvis økende bekymring.
For det første var det total mangel på struktur i forhold til å etablere en forsvarlig drift ved ETC. For
det andre meddelte lederen av ETC Moyamba at norsk helsepersonell var uønsket, og for det tredje
viste det seg at det var gjensidig mistillit mellom MdM lokal koordinator (sykehusdirektør), og MdM
medical director (medisinsk faglig ansvarlig). Prosjektleder i Helse Bergen HF meddelte sine
bekymringer til Helsedirektoratet, og medical director ved MdM i Moyamba meddelte sine
bekymringer til DFID og Doctors of the world. Doctors of the World er den britiske grenen av MdM.
Dette førte til at lokal koordinator ble sagt opp i løpet av få dager, og nasjonal MdM koordinator i
Sierra Leone overtok rollen inntil ny lokal koordinator ble ansatt to uker senere.
Da Team 1 ankom Moyamba 8/12 skulle det gå ytterligere 10 dager til inntak av første pasient.
Gjennom disse ti dagene bidro Team 1 til oppbyggingen av ETC Moyamba. Det ankom et tyvetalls
semitrailere med utstyr, dette ble losset, og utstyret ble pakket fram og møblert der det skulle være.
De norske helsearbeiderne tok fullt ansvar for alt som hadde med rød sone å gjøre, og bidro vesentlig
til oppbygning av apoteket. I samråd med medical director ble det bestemt at norsk lege som også
var teamleder, fikk og ivaretok ansvaret for all pasientbehandling. Dette var en ansvarsrolle som ikke
var beskrevet i MoU. Det viste seg imidlertid i praksis å være avgjørende for kvaliteten på
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behandlingen at de norske helsearbeiderne fikk og ivaretok dette ansvaret, herunder etablering av
nødvendige systemer for dokumentasjon og beslutninger om behandlingsretningslinjer (algoritmer).
MdM hadde forut for dette prosjektet ingen erfaring med Ebola, samt ingen kompetanse på
sykehusdrift. Det er krevende å drive sykehus med mange operative organisasjoner (Solidarite,
MDM, Doctors of the World, Helse Bergen), bl.a kan ansvarslinjene bli uklare. En kompliserende
faktor her var at organisasjonen som ledet sykehuset (MDM) hadde betydelig mindre kompetanse på
sykehusdrift enn Helse Bergen HF. Etter vår vurdering ville det ha vært hensiktsmessig om rollen som
medical director hadde blitt lagt til Helse Bergen HF. Det ville også ha vært hensiktsmessig om MdM
fikk støtte i form av driftsteknisk personell. MdM-staben som skulle drive ETC Moyamba var
uforsvarlig liten, og med manglende kompetanse, for eksempel innenfor strøm, vann, kloakk,
logistikk og personal. Det er grunn til å anta at med tidlig og grundig involvering av kompetent
personell enten fra Helse Bergen HF eller andre, både under utarbeidelsen av MoU og under
drøftinger med DFID og MdM om drift, ville oppstart og drift ha foregått raskere og under langt
bedre betingelser.
En svak lokal prosjektorganisering kunne ha ført til risikofylte situasjoner både vedrørende
behandling og sikkerhet for ansatte. En beskjeden tilstrømning av pasienter i prosjektets
oppstartsfase var sannsynligvis en vesentlig årsak til at slike risikofylte situasjoner ikke oppstod i
større grad.

Utfordringer knyttet til oppdragsdokumentet
Helse Bergen HF ble i liten grad involvert av Helsedirektoratet slik oppdragsdokumentet forutsatte.
Det ble gjennomført møter mellom Helsedirektoratet og Helse Bergen HF, men disse bar preg av å
være møter der Helsedirektoratet instruerte eller kontrollerte prosjektorganisasjonen fra Haukeland
universitetssjukehus.
Helsedirektoratet signaliserte en oppfatning av Helse Bergen HF som et rekrutteringsbyrå for
personell som skulle tjenestegjøre i Helsedirektoratets prosjekt i Sierra Leone. Helse Bergen HF viste
ved mange anledninger til at oppdragsdokumentet pekte i en annen retning, men dette ble i liten
grad respektert.
Dette gjorde det svært krevende for Helse Bergen HF med å gjennomføre en ledelse av oppdraget
slik det stilles krav til blant annet gjennom lover og regler i helsetjenesten, særlig innenfor
bestemmelsene om enhetlig ledelse i Lov om spesialisthelsetjenester. Helsedirektoratet har blant
annet gjort det svært vanskelig for Helse Bergen HF å følge opp sine ansatte ved nødvendig
tilstedeværelse i Moyamba. Som arbeidsgiver mener Helse Bergen HF at det var viktig å følge opp
våre medarbeidere på arbeidsplassen i Sierra Leone. Helsedirektoratet var uenig i dette og nektet
ved flere tilfeller at representanter for Helse Bergen HF fikk reise til Sierra Leone. En konsekvens ble
at helsepersonellet som tjenestegjorde i Moyamba påpekte enkelte mangler i oppfølgingen fra sin
arbeidsgiver.
Vår oppfatning er at Helsedirektoratet forsøkte å tre inni arbeidsgivers rolle. Prosjektet ble lagt til en
avdeling i Helsedirektoratet (Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste) der kompetansen innen
etablering og drift av spesialisthelsetjenester og nødhjelpsarbeid var utilstrekkelig. Helsedirektoratet
forsøkte å organisere prosjektet som en variant av Helseteam-modellen, en ordning som etter vår
vurdering er helt uegnet for prosjekter av lignende karakter som Ebola-prosjektet.
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Utfordringer knyttet til Memorandum of Understanding (MoU)
Norske helsemyndigheter inngikk avtale med britiske helsemyndigheter blant annet om to sentrale
leveranser: Basecamp / den norske leiren, og helsepersonell. I MoU inngår DSB som part når det
gjelder total leveranse for basecamp, både utstyr, drift og personell. Tilsvarende inngår
Helsedirektoratet som part i MoU når det gjelder leveranse av helsepersonell. Imidlertid ble alt
helsepersonell ansatt i Helse Bergen HF, og det var Helse Bergen HF som hadde det operative
ansvaret for oppdraget, inkludert ivaretakelse av helsepersonellet. Rammene og forutsetningene for
å kunne levere de ytelsene som var nødvendige er beskrevet for DSB, mens arbeidsgiver for
helsepersonellet ikke er nevnt.
Helsedirektoratet har ikke på noen måte vært operative i feltarbeidet, og MoU burde ikke ha vært
innrettet slik at det ble skapt et slikt inntrykk.
Helsedirektoratet har som nevnt forsøkt å tilpasse prosjektet som en variant av ‘Rutiner og
prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet’, som ble fastsatt av
departementet 4. juli 2008. Helseteam modellen er etter vår vurdering uegnet til å håndtere en
situasjon der Norge oppretter spesialisthelsetjenester i et annet land, for å gi behandling til andre
land sine borgere. Helseteammodellen er opprettet for å sikre hjelp til norske innbyggere i andre
land, under kortvarige kriser og katastrofer. Helseteam modellen ble sterkt frarådet fra Helse Vest
RHF, og det ville ikke ha vært aktuelt å gjennomføre oppdraget uten entydig og fullt ut
arbeidsgiveransvar. Utarbeidelsen av MoU uten involvering av foretaksstrukturen er en sentral årsak
til den krevende rollen det har vært å få ivaretatt arbeidsgivers forpliktelser.
Gjennom innretningen av MoU og Helsedirektoratets forvaltning av MoU ble også Helse Vest RHF og
Helse Bergen HF forhindret fra å delta i drøftinger nasjonalt og internasjonalt, for eksempel med
departementene, DFID og MdM, drøftinger der den operativt ansvarlige burde ha deltatt.
Norge hadde i prosjektperioden tre tilstedeværende medisinsk team i Sierra Leone, bestående av
personell ansatt i Helse Bergen HF. De tre teamene var i realiteten en helsepersonellgruppe, under
ledelse av Haukeland universitetssjukehus.
Internasjonalt ble slike team omtalt som Foreign Medical Teams (FMT). Under prosjektperioden ble
det gjennomført flere koordinerende møter for alle internasjonale FMT. På tross av direkte
forespørsler fra Helse Bergen HF fikk hverken prosjektorganisasjon eller teamledere anledning til å
delta på disse møtene.
Etter vår vurdering var det svært uheldig. Operativt norsk helsepersonell hadde viktige erfaringer å
bidra med i slike drøftinger, og operativt norsk helsepersonell hadde behov for å få høre om og lære
av erfaringene fra andre lands helsepersonell. Norske helsearbeidere ble dermed isolert, og fratatt
muligheten til kollektiv læring sammen med andre lands helsearbeidere som arbeidet med
tilsvarende problemstillinger i andre ETC’er i Vest-Afrika.
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Utfordringer knyttet til gjennomføringen av feltoppdrag
Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no) er et direktorat underlagt Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) med 3 hovedoppgaver:
• Fagorgan og faglig rådgiver. Helsedirektoratet har også en rolle som kompetanseorgan, og
opptrer i denne rollen selvstendig
• Iverksetter av vedtatt politikk
• Forvalter av bruk og fortolkning av lover, og forvalter av noen refusjonsordninger og regelverk
(som er bemyndiget av HOD)
I Ebola-prosjektet virker det som om Helsedirektoratet har ønsket å gå inn i rollen som iverksetter av
vedtatt politikk, med potensielt to ansvarslinjer parallelt som konsekvens. Samarbeidet mellom
direktorat og foretak har vært krevende når det gjelder mobilisering av helsepersonellet og
gjennomføringen av feltoppdraget.
Departementene ga en tydelig rolle til Helsedirektoratet for å iverksette vedtatt politikk. I det
politiske vedtaket lå det en føring om å utforske muligheten for å forbedre
‘Beredskapsorganisasjonen Norge’. I særlig grad var det av interesse for å få vurdert om det ga ekstra
kvalitetsforbedring å sende ansatte gjennom foretaksstrukturen, utover det som kom ved å styrke
budsjettene til frivillige organisasjoner. Etter vår oppfatning har modellen som ble valgt for
prosjektet i Sierra Leone dokumentert forbedringer av nødhjelps- og bistandsarbeidet, når personell
mobiliseres og håndteres gjennom foretaksstrukturen.
Helse Bergen HF fikk en klar rolle gjennom oppdragsdokumentet, men stykkevis, delt og utilstrekkelig
tildeling av ansvar, tillit og virkemidler for å fylle rollen som ble avtalt i oppdragsdokumentet.
Helsedirektoratet forsøkte regelmessig å innta en operativ rolle overfor helsepersonellet. Det førte
blant annet til at kompetente forsvarlige faglige vurderinger fra foretaksstrukturen ble endret av
Helsedirektoratet. Eksempler er kontakt med britiske kurs-leverandører, nødvendig tilstedeværelse
for arbeidsgiver under feltarbeidet, rapportering etter vanlige rutiner i spesialisthelsetjenesten, og
instruksjonsrett overfor helsepersonellet.
Under arbeidet med oppsummering av prosjektet ble det etter hvert dannet et tydelig bilde:
En etablering av spesialisthelsetjenester i andre land, for andre lands borgere, som del av en
internasjonal operasjon innenfor nødhjelp, kan med forventning om suksess gjennomføres
som et samarbeid mellom DSB og foretaksstrukturen. De to organisasjonene er
komplementære med hensyn til kompetanse og kapasitet, og vil fullt ut kunne dekke
oppgavene, med et tydelig og avklart krav til rapportering til Helsedirektoratet.
Sammenlignet med de tjenestene som ble levert av MdM mener vi at Helse Bergen HF som
representant for en offentlig helsetjeneste totalt sett bidro med tjenester av en høyere kvalitet.
Dette er ikke en desavuering av innsatsen som ble lagt for dagen fra MdM sin side, men en del
grunnforutsetninger for mobilisering av helsepersonell er ulike:
Det handler for eksempel om store forskjeller i organisasjonen som skal drive rekruttering,
muligheten for å sette sammen team med komplementær kompetanse, kvalitet i lønns- og
avtaleforhold, kontroll og forutsigbarhet i avtaler med ordinære arbeidsgivere, muligheten for
rotasjon av team, oppfølging etter hjemkomst, osv.
Dette ble tydelig meddelt Helsedirektoratet gjennom epost.
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Kompetansen og kapasiteten som ble opparbeidet under Ebola prosjektet har vært etterspurt
konkret ved flere tilfeller i første halvår 2015. Det gjelder for eksempel forespørsel fra andre frivillige
organisasjoner som deltar under nødhjelpsarbeidet i Sierra Leone, og WHO. Etter at Ebola-prosjektet
ble avsluttet, har det vært en jordskjelv-katastrofe i Nepal, og det er en pågående krise i
Middelhavet. Etter vår vurdering ville det ha vært svært hensiktsmessig om rekruttert og utdannet
personell fra Ebola-prosjektet hadde blitt involvert i disse hendelsene, det ville ha vært i tråd med
bestillingen fra departementene (jfr brev av 11.03.2015, blant annet om bevaring / vedlikehold av
opparbeidet kompetanse under Ebola-oppdraget, vedlegg 11). Helse Bergen HF støtter ikke
Helsedirektoratets forslag om tilpasning av Helseteam-modellen for å løse lignende oppdrag, og
begrunnelsen for våre vurderinger er å finne i denne rapporten. Vår vurdering er at den nye
organiseringen som er prøvd ut gjennom Ebola-prosjektet både er faglig forsvarlig, effektiv og
framtidsrettet, og gjør ‘Beredskapsorganisasjonen Norge’ betydelig bedre.

Foto: Magnus Endal
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