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Stavanger
Generelt

Vi viser til Helse Vest sitt brev av 7. februar d.å hvor Helse Stavanger blir invitert til å komme med kommentarer til revidert versjon av 

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest. Høringsutkastet har blitt grundig gjennomgått. Slik utkastet nå foreligger, viser det at det i 

de fleste kapitlene er gjort mindre justeringer og oppdateringer. De kommentarene som gis fra Helse Stavanger er konsentrert om de 

kapitler hvor det er gjort større endringer. Det nevnes for øvrig at vedleggene til planen ikke fulgte med høringsdokumentene slik at 

vedleggene er ikke sendt ut til andre enn medlemmer i ReBU. Det er opplyst i høringsbrevet at vedleggene ikke skal styrebehandles, 

samtidig er vedleggene viktige for å få kunne gi en helhetsvurdering av planen.

Tas til etterretning. I framdriftsplan lagt frem for direktørmøtet i Helse 

Vest ved oppstart av revisjonarbeidet ble det sagt at regionalt 

beredskapsutval vil arbeide vidare med ferdigstilling av vedlegga i 

etterkant av revidering av hovedplan. Direktøremøtet ga sin tilslutning til 

det.  

HF Fonna Generelt

Helse Fonna ser utkastet til regional helseberedskapsplan som et godt arbeid. 

Helse Fonna ser utkastet som representativt til arbeidet som gjennomføras i beredskapsabreid i Helse Vest. Helse Fonna har ingen 

merknader til utkastet som ligg føre.  

Tas til etterretning

HF Førde Generelt

Helse Førde meiner beredskapsplanen tydeleggjer samla oppgåver, ansvar og mynde. 

Planen er ei god rettesnor for vidare beredskapsarbeid i helseføretaket. 

Arbeidet krev involvering av fleire ledd for å få til eit samla og koordinert planverk for beredskapshandtering og samarbeid internt, med 

kommunane, andre naudetatar , helseføretak og samfunnsaktørar.

Revisjonsarbeidet er omfattande og det vert spelt inn til vurdering om revisjonsfrekvensen kan endrast til t.d. kvart femte år.

Det er ingen nasjonale føringar for tidsintervall. Revidering av nasjonalt 

planverk samt endringsbehov identifisert gjennom ROS-analysar, vil 

kunne overstyre et fastsatt tidsintervall for revisjon. Teksten foreslås 

endret til at hovudrevisjon skal vere minimum kvart femte år.

HV IKT Generelt
Det er viktig at planen etterleves av alle parter, spesielt punktet angåande varsling: 

Det har skjedd fleire ganger at et foretak har gått i raud beredskap utan at Helse Vest IKT har blitt varsla slik som avtalt.

Tas til etterretning. Dette er tydeliggjort i varslingsvedlegg 1. 

Implementering og oppfølging blir viktig.

HV IKT Generelt Det er bra at Helse CIM nå er definert som eitt verktøy alle skal nytte seg av.
Tas til etterretning. Dette er for øvrig ikke nytt i denne planen, men sto 

også i forrige plan.

SAV Generelt

SAV støtter tilnærming til revisjon av planen m.a. knytt til harmonisering mot nasjonalt planverk, tydeleggjering av varslingsrutinar og 

revisjon av sårbarheitsanalyse. Vår vurdering er at framlegg til plan klargjer krav til varsling, samhandling og ansvarsdeling både med 

tanke på førebyggjande innsats og handtering av beredskapssituasjonar.
Tas til etterretning. 

HF Bergen Generelt

Planen er blitt eit oversiktleg dokument.

Planen gir i kapittel 3 ei god oversikt over dei ulike aktørane sine roller og ansvar for beredskap.

Planen gir i kapittel 5 ei oppdatert oversikt over spesialiserte planar og ressursar, det er positivt at nasjonalt beredskapssystem, 

sikkerheitsorganisering og blodberedskap er lagt til.

Varslingsrutinane er blitt tydelegare.

Positivt at detaljar som før var i vedlegg er tatt inn i planen og at tall vedlegg slik er redusert.

Varslingsrutinane er blitt tydelegare.

Positivt at detaljar som før var i vedlegg er tatt inn i planen og at tall vedlegg slik er redusert.

Tas til etterretning. 

SAV Kap. 1

I kap 1.2 står det: Planen blir oppdatert ved alle større endringar i føresetnadene for planen. Hovudrullering blir gjennomført kvart tredje 

år. Då skal ein også gå gjennom dei tilhøyrande risiko- og sårbarheitsanalysane for å sjå om det er komme til endringar i plangrunnlaget.

SAV ber Helse Vest vurdere om risiko- og sårbarheitsanalyse bør vurderast kvart år for å fange opp endringar i kontekst. Vurderingar og 

eventuelle tiltak som blir gjort i samband med dette må i så fall dokumenterast. Årleg gjennomgang bør i så fall vere ei oppgåve for 

regionalt beredskapsutval (kap 3.6).

Innspillet fra SAV er allereie omtalt i vedlegg. Det er i tillegg tatt inn ei 

setning i kap. 1.2 om at det bør vere gjennomgang av status for både det 

regionale og dei lokale risikobileta minst ein gong i året. 

Høyringsinnspel og vidare handtering: 

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2019-2021. Alle høyringsinnspel er lagt ved styresaka.



HF 

Stavanger
Kap. 2

Kap. 2.4 Risiko og sårbarhetsanalyse

IKT systemene er oftest årsak til eller involvert i beredskapshendelser. Det er under arbeid en ROS analyse for IKT i regi av ReBU. Det er 

viktig at denne ROS-analysen ferdigstilles og blir en del av Regional helseberedskapsplan.

Tas til etterretning. 

HF Bergen Kap. 2

I kapittel 2.6.2. står  det at Helse Vest RHF, som eit unntak, i ekstraordinære situasjonar kan velje å delegere eit koordineringsansvar til 

eitt eller to av dei store HF-a. 

Ved større kriser eller katastrofer som rammer hele eller deler av regionen kan det være behov for å koordinere/omdisponere 

spesialisthelsetjenesteressurser for å håndtere situasjonen. I Helse Sør-Øst er dette ansvaret delegert til Oslo universitetssykehus.  

Regionsjukehuset er den sentrale arena når store beredskapshendingar skjer på Vestlandet. Erfaringa viser at Haukeland 

universitetssjukehus er involvert og tar imot pasientar frå dei andre helseføretaka i regionen ved alle større hendingar både grunna 

kapasitet og kompetanse i regionsjukehuset. Helse Bergen ser det difor som naturlig Helse Vest på lik line med Helse Sør-Øst vurderer å 

delegere koordineringsansvaret til regionsjukehuset når det er hendingar som krev slik koordinering. Dette rokkar ikkje ved Helse Vest 

RHFs eigaransvar for helseføretaka og «sørge for»-ansvaret for spesialisthelsetenester til befolkninga. 

Haukeland universitetssjukehus har Nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadebehandling og regional traumesenterfunksjon. 

Traumesenterfunksjonen inneber at Haukeland universitetssjukehus er hovudreferansesjukehus for helseregionen og der igjennom har 

eit overordna koordineringsansvar og følgjer opp faggruppene som samarbeider i traumebehandlinga, jfr. Kap.5.2 i Regional 

helseberedskapsplan.  For å styre operasjonelle aktiviteter knytt til beredskap er det naudsynt med delegasjon av fullmakt slik det er til 

dømes for nordisk og europeisk samarbeid knytt til avansert brannskadebehandling.

LA - AMK er ikkje nemnd i planen , men den bør  naturleg følgje med den rolla regionsjukehuset har for å kunne ivareta det operasjonelle 

ansvaret for beredskapen på Vestlandet. Viser her til høyringsfråsegn frå Helse Bergen, styresak 118-18. 

Gjennom å delegere koordineringsansvaret til Haukeland universitetssjukehus vil ein sikre samordna utnytting av regionens samla 

spesialisthelsetenesteressursar.

Sjå styresaka for diskusjon og konklusjon for dette innspelet.

HF Bergen Kap. 2

I kapittel 2.6.3 er Oppgåvedeling i grenseområde omtala.  Her er avtalen med Helse Bergen og Helse Førde omtalt.  Det er i tillegg avtale 

mellom Helse Bergen og Helse Fonna om handtering av hendingar på Hardangerbrua og Butunnelen, Lukksundbru og 

Stussvikhovdatunnelen, hendingar i desse områda skal handterast av Helse Bergen (AMK-Bergen). Vi ser det som  føremålstenleg å også 

omtale avtalen mellom Helse Fonna og Helse Bergen i sjølve planen og ikkje berre i vedlegget.

Det er i vedlegg 6, som omhandlar handtering av beredskapssituasjonar i 

grenseområder, vist til eit skille mellom områder der ansvaret for 

håndtering i sin heilheit er overflytta til Helse Bergen (Eidfjord, Gulen og 

18 km av Bergensbanen) og grenseområder der det er utarbeidd 

objektplanar mellom dei to HF-a for koordinering av dei pre-hospitale 

ressursane. Dei grenseområda mellom Helse Bergen og Helse Fonna som 

det blir vist til i høyringsuttalen kjem i sistnevnte kategori. Dette utgjer 

ein vesensforskjell frå dei førstnevnte områda. Det er laga objektplanar 

for også andre grenseområder, og kan bli utarbeidd fleire i planperioden. 

Vurderinga er derfor at det er meir hensiktsmessig å omtale desse i eit 

vedlegg.

SAV Kap. 3

Kap 3.8.3 Sykehusinnkjøp HF

SAV gjer framlegg om å endre setninga «På legemiddelområdet skal dette bli gjort i samarbeid med helseføretaka og dei regionale 

helseføretaka sin felles overvakingsfunksjon for legemiddelmangel ved Oslo universitetssjukehus » til «På legemiddelområdet skal dette 

bli gjort i samarbeid med helseføretaka, apotekføretak og dei regionale helseføretaka sin felles overvakingsfunksjon for 

legemiddelmangel ved Oslo universitetssjukehus».

Plantekst er endret i tråd med innspel.



HF 

Stavanger
Kap. 3

Kap. 3.6 Regionalt beredskapsutvalg

RAKOS har på forespørsel blitt invitert inn som observatør i ReBU. Dette bør nevnes under Sammensetning.

Teksten er endra til: "Etter førespurnad kan REBU vurdere å godkjenne 

observatørar for ein avtalt periode". 

HF Bergen Kap. 3 Planen gir i kapittel 3 ei god oversikt over dei ulike aktørane sine roller og ansvar for beredskap. Tas til etterretning.

HF 

Stavanger
Kap. 4

Det er positivt at en i revisjonsarbeidet prøver å korte ned på antall vedlegg. Det bemerkes imidlertid at henvisningene til de ulike 

vedlegg under dette kapittelet er vanskelig å forstå. De enkelte vedlegg bør kanskje bli beskrevet vedrørende innhold og formål. Slik det 

nå er fremstilt nevnes eksempelvis Vedlegg 1 flere steder uten at en kjenner innholdet.

Vedleggsoversikt er bakerst i planen. Det er endeleg utkast likevel satt 

inn vedleggstittel der det ikkje kjem klart fram av teksten kva vedlegget 

omhandlar. 

HF 

Stavanger
Kap. 4

Beskrivelse av R-AMK bør settes inn som et eget underkapittel under kapittel 4.

AMK er en viktig del av sykehusenes varslingssystem. I tråd med Akuttmedisinforskriften §

14e har Helse Vest fastsatt hvilke AMK som skal være R-AMK og ha et overordnet

koordineringsansvar i regionen. I Helse Vest ble denne funksjonen besluttet lagt til AMK

Stavanger allerede i 2002. R-AMK sentralene er også omtalt i «NOU 2015:17 Først og fremst-

Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus».

Utredningen konkluderer bl.a med et behov for en styrket regional og nasjonal samordning av

AMK- sentralenes virksomhet og funksjonalitet.

En bør gjennom regional beredskapsplan tydeliggjøre R-AMK sin rolle og ansvar for den

overordnede koordinering. R-AMK ene har en viktig støttefunksjon som i stor grad avhenger

av god informasjon og samhandling med de andre AMK sentralene.

I planens pkt 2.6 står det at man har lagt spesielt vekt på å tydeliggjøre hvordan varsling,

samhandling og kommunikasjon mellom aktørene skal være.

«Dette inkluderer tydeliggjering av roller, ansvar blant anna ved større hendingar som

utløysar behov for hjelp frå andre føretak, hendingar i grenseområde og hendingar der heile

eller større delar av regionen er råka.»

Det står videre i pkt 2.6.1 at det er beredskapsledelsen som har ansvar for at varsling,

avklaring og kommunikasjon om hjelp mellom foretakene skjer så tidlig som mulig under

håndtering av hendelsen.

Helse Stavanger mener AMK sentralenes rolle i denne varslingen bør tydeliggjøres, spesielt

viktigheten av at lokale AMK sentraler så tidlig som mulig informerer og samhandler med RAMK

ved beredskapshendelser. R-AMK sentralen i Helse Vest ved AMK Stavanger har et tett

og godt samarbeid med Hovedredningssentralen som er en annen hovedaktør i

beredskapssituasjoner og ved større hendelser. Dette samarbeidet bør beskrives og

tydeliggjøres i planen. (Det er videre et forslag til beskrivelse av rolle, ansvar og oppgaver - se under)

Sjå styresaka for diskusjon og konklusjon for dette innspelet.



HF 

Stavanger

Fort. Kap. 

4

R-AMK opptrer som regional kommunikasjonssentral når den kommuniserer med helsevesen eller eksterne samarbeidspartnere utenfor ansvarsområdet til Helse 

Stavanger på anmodning fra:

- Andre AMK sentraler i Helse Vest

- Helse Vest RHF

- R-AMK utenfor Helse Vest

- Hovedredningssentralen

- Sentrale helsemyndigheter

R-AMK skal bistå de andre AMK-sentralene i Helse Vest, når det blir anmodet om assistanse i samsvar med utarbeidede retningslinjer. R-AMK skal sammen med de 

andre AMK-sentralene i Helse Vest til enhver tid ha en oppdatert felles utarbeidet prosedyre for samhandling til bruk ved større ulykker og katastrofer.

Indikasjon for å varsle R-AMK:

- Større aksjoner som krever varsling av andre AMK- sentralerEkstraordinær hendelse / større aksjon / katastrofe

- Lokal AMK er ansvarlig for varsling av R-AMK

- Hvis tvil: varsle R-AMK

Oppgaver for R-AMK:

- Videreformidle beredskapsrelatert informasjon

- Varsle, kontrollere varsling og foreta videre varsling

- Disponere og koordinere regionale /overregionale/ nasjonale ressurser.

- Innhente oversikt vedr tilgjengelig kapasitet på ressurser det kan være behov for, via aktuelle andre R-AMK i andre regionale helseforetak.

- Peke ut helseforetak som skal lede en større aksjon, bla. ved grenseproblematikk støtte foretak som leder en aksjon

- Fortløpende og proaktiv kommunikasjon med lokal AMK og HRS vedrørende utvikling av aksjoner som grunnlag for strategiske beslutninger vedrørende. fordeling 

av pasienter etc.

- I samarbeid med lokal AMK koordinere nødvendig regional evaluering, innhente nødvendige rapporter og sørge for at erfaringer blir videreformidlet.

- Delta i fellesøvelser med AMK-sentralene i regionen

Hovedredningssentralen:

- Snarest varsle R-AMK ved alle aksjoner der HRS er involvert. Koples i konferanse etter avtale.

- Når HRS skal varsle helsevesenet, bør dette fortrinnsvis foregå gjennom R-AMK

- Kontakt mellom helseforetakene og HRS foregår med konferansekobling gjennom RAMK.

Sjå styresaka for diskusjon og konklusjon for dette innspelet.

HF Bergen Kap. 5
Planen gir i kapittel 5 ei oppdatert oversikt over spesialiserte planar og ressursar, det er positivt at nasjonalt beredskapssystem,  

sikkerheitsorganisering og blodberedskap er lagt til.
Tas til etterretning

HF 

Stavanger
Kap. 5

Det konstateres at kapittelet er utvidet med mange flere underkapitler, noe Helse Stavanger

ser som positivt. Vi har kommentarer til et av underkapitlene, punkt 5.2.

Kap. 5.2 Nasjonalt og regionalt traumesystem

Avsnittet om traumebehandling og organisering i Helse Vest er vesentlig endret fra sist

versjon av regional helseberedskapsplan, uten at det er gjort noen endringer i organisering og

praksis i regionen. Slik avsnittet står nå, er det ikke i tråd med praksis i regionen. Dermed bør

vedlegg 11 fra sist versjon etter Helse Stavangers mening erstatte dette avsnittet i sin helhet.

I Helse Vest er det to universitetssjukehus med fullverdig traumetilbud i regionen med Helse

Bergen som regionalt traumesenter. Dette bør man i planen beskrive som en stor

beredskapsmessig fordel sett fra et operativt- og pasientsikkerhetsperspektiv.

Helse Vest har en befolkningsfordeling som skiller seg vesentlig fra andre regioner, og som

nødvendiggjør en fordeling av traumepasienter på en hensiktsmessig måte mellom de to

universitetssjukehusene for å ivareta kvalitet og pasientsikkerheten på best mulig måte.

Det foreligger en enighet og en praksis i regionen etablert av Helse Vest allerede i 2008 i

forhold transport av traumepasienter i regionen. Etter Helse Stavangers oppfatning må dette

gjenspeiles i planen. Helse Bergen bør gjennom funksjonen som regionalt traumesenter bidra

til å bygge opp regionens evne til å håndtere traumer også ved masseskader og

beredskapshendelser.

Sjå styresaka for diskusjon og konklusjon for dette innspelet.



SAV Kap. 5

Kap 5.1.2 Kommunikasjonsansvaret til helseføretaka, SAV og HVIKT SAV gjer framlegg om å endre setninga: «Det skal vere planar og 

rutinar for kommunikasjon i beredskap ved alle verksemder i føretaksgruppa for å vareta behov for kommunikasjon med 

befolkning/presse, pårørande, medarbeidarar og andre interessentar » til «Det skal vere planar og rutinar for kommunikasjon i beredskap 

ved alle verksemder i føretaksgruppa for å vareta behov for kommunikasjon med befolkning/presse, pårørande, medarbeidarar, 

tillitsvalde/verneteneste og andre interessentar»

Tekst er endret i tråd med innspelet.

SAV Kap. 5 SAV gjer elles framlegg om at føretaksvise kommunikasjonsplanar for beredskap vert utarbeida etter ei felles mal. Tas til etterretning og vidare vurdering. 
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