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Kartleggingsskjema - svar til Totalberedskapskommisjonen fra Helse Vest RHF 

Ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap 
1. Beskriv kort din virksomhets rolle, ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Kort om Helse Vest RHF 
Helse Vest RHF (regionalt helseforetak) er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene 
i regionen i tillegg til Sjukehusapoteka Vest og IKT-selskapet Helse Vest IKT. Helseforetakene/sykehusene 
tilbyr befolkningen spesialisert behandling. Sjukehusapoteka Vest er hovedleverandør av legemiddel, 
vaksiner og antidot for HF-a og skal være bindeledd mot grossistene. Helse Vest IKT leverer alle IKT-
tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Helse Vest RHF eier i tillegg flere selskap sammen med 
de andre regionale helseforetakene, og har en rekke avtaler med private aktører. Les mer om oss her: 
https://helse-vest.no/om-oss      
 
Rolle, ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap 
Helse Vest RHF har et lovfestet sørge-for-ansvar som blant annet innebærer et overordnet ansvar for 
helseberedskapen på regionalt nivå, inkludert beredskapsforberedende arbeid. Helse Vest RHF skal mao. 
sørge for: 

 at befolkningen får nødvendige spesialisthelsetjenester, inkludert ved ulykker og andre akutte 
situasjoner i helseregionen,  

 at beredskapshendelser i Helse Vest blir forsvarlig håndtert og samordnet med alle aktuelle aktører, 
 at beredskapshåndteringen skjer i samsvar med aktuelle prosedyrer og planer.  

 
Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt plikt til å utarbeide helseberedskapsplan for de institusjoner og 
tjenester vi er ansvarlige for. Våre egne planverk må samordnes med eksterne og interne samarbeidende 
aktører som andre foretak i egen region, andre regionale helseforetak, statsforvalter, kommuner, politiet 
og fylkeskommuner. Planverket skal øves, evalueres og oppdateres. Personell med tiltenkt rolle i 
planverket skal øve og tilføres nødvendig kompetanse.  
 
I en beredskapshendelse vil RHF-et gjøre avklaringer med og hjelpe underliggende foretak med deres 
håndtering etter behov. RHF-et vil videre:  

 Veilede og utøve myndighet som eier, inkludert yte styringsrett til disponering av personell.  
 Ivareta nødvendig varsling, kontakt, avklaringsbehov, statusoppdatering og rapportering til 

nasjonale myndigheter ved eier Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet (ved 
delegert fullmakt).  

 Gjensidig varsling til, koordinering med og evt. bistand til andre regionale helseforetak. 
 
Helseforetakets rolle  
HF-ene har det daglige og operative ansvaret for at befolkninga har tilgang på nødvendige helsetjenester 
fra spesialisthelsetjenesten. HF-ene er selvstendige pliktsubjekt med selvstendig ansvar for å følge opp 
lovkrav, etablere god virksomhetsstyring og lukke avvik. Det inkluderer et ansvar for å etablere et 
forsvarlig planverk for helseberedskapen i sitt eget HF og for å fastsette, rullere og øve på den lokale 
beredskapsplanen.  
 
2. Er din virksomhet involvert i pågående arbeid, for eksempel øvelser, evalueringer og/eller 

utredninger, som kan ha betydning for kommisjonens arbeid? Hvis svaret er ja, utdyp 
 
Aktuelle pågående arbeid: 

 Nasjonal helseberedskapsøvelse 2022 (utsatt til 2023): Gjennomføres innenfor rammen av 
atomberedskapsøvelsen Arctic REIHN. Nasjonal helseberedskapsøvelse ledes og koordineres av 
Helsedirektoratet. Helse Vest RHF deltar i planlegging av øvelsen. 

https://helse-vest.no/om-oss
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 Regional diskusjonsøvelse høsten 2022: Helse Vest vil høsten 2022 gjennomføre en regional 

diskusjonsøvelse med utgangspunkt i scenario for den nasjonale helseberedskapsøvelsen.  
 

 Forsyningssikkerhet: Det har siden vinter/vår 2020 pågått et større arbeid med oppbygging av et 
regionalt system for å ivareta forsyningssikkerheten for kritiske varer. De fire helseregionene har 
også fra desember 2021 gjennomført et prosjekt for å etablere et nasjonalt beredskapslager for 
smittevernsutstyr. Se nærmere omtale og vurderinger av forsyningssikkerhet under spørsmål 18. 
 

 Legemiddelberedskap: Generelt videre arbeid med legemiddelberedskap og spesielt det nasjonale 
nivå 2-beredskapslageret for legemidler (B180), som er under Helse Vest sitt ansvar. Se nærmere 
omtale og vurderinger av forsyningssikkerhet for legemidler og B180-lageret under spørsmål 18 og 
eget utdypende vedlegg.  
 

 Evaluering pandemihåndtering: Det ble i 2020 (høst) gjennomført del-evalueringer av egen 
pandemihåndtering både lokalt og regionalt i Helse Vest, med mange læringspunkt for videre 
håndtering. Hele pandemihåndteringen vil nå evalueres. 

 
 Sivilt-militært samarbeid: Det er nylig opprettet en arbeidsgruppe for å ivareta en løpende dialog 

mellom sivil helsetjeneste og Forsvaret som kan ivareta utredning og saksbehandling som angår 
koordinering og samvirke mellom de to parter. Denne arbeidsgruppen skal ha som formål å sikre en 
helhetlig sanitetsunderstøttelse for militære operasjoner i fred, krise og krig i rammen av 
totalforsvaret. Videre skal arbeidsgruppen bidra til felles situasjonsforståelse og være en arena for 
koordinering og utvikling av sivilt-militært samarbeid. 
 

 IKT-området: Det er stort fokus på informasjonssikkerhet og tenkning rundt dette i Helse Vest. IKT- 
sikkerhet/informasjonssikkerhet er et eget satsingsområdet i risikostyringen i Helse Vest. 
                                     

 Utvikling av samarbeidet med kommunal sektor: Det er et kontinuerlig beredskapssamarbeid 
mellom kommunene og helseforetakene i deres opptaksområdet. Samarbeidet er videreutviklet 
under pandemien. Etablerte fora, som f.eks. felles fagråd, har vært sentrale i samarbeidet om både 
konkrete utfordringer og felles situasjonsforståelse i pandemihåndteringen. Samarbeidet under 
pandemien vil være en del av den videre evalueringen. Det er også felles øvelser med kommunal 
sektor. Det er nødvendig med regelmessig og tett samarbeid og koordinering også i «fredstid». 
Hyppige møtepunkter gjør veien kort når utfordringer oppstår. 

 
 Samarbeid med andre nødetater m.fl.: Det er et kontinuerlig beredskapssamarbeid mellom spesielt 

andre nødetater og helseforetakene. Det samarbeides om øvelser, beredskapsressurser, kurs m.m. 
Eksempler på samarbeid:  

 Øvelser med andre nødetater om f.eks. PLIVO og CBRNE.  
 Helse Stavanger og Helse Fonna er en del av samvirkestrukturen for Nødetatene i Sør-Vest 

Politidistrikt. Se mer under sp. 5.  
 Helse Bergen har i samvirke med nødetatene, Vy/Jernbaneverket og FORF etablert et eget 

beredskaps-tog til bruk på Bergensbanen. 
 Helse Bergen har også etablert en arbeidsgruppe for sivilt-militært samarbeid. 

 
 Regional kartlegging av CBRNE-beredskap med mål om utvikling og forbedring. Viser blant annet 

behov for tettere samarbeid med kommunale brann- og redningskorps.  
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Endringer i risikoforhold 
3. Har din virksomhet synspunkter på hva som er de største utfordringene innen samfunnssikkerhet 

og beredskap på kort (2025) og lang (2040) sikt?  
 
Samfunnets kompleksitet vil fortsette å øke, og alt henger mer og mer sammen med alt. 
 

a) Innen eget ansvarsområde/egen sektor  
 
Forsyningssikkerhet (kort og lang sikt): 
Generelt 
Spesialisthelsetjenesten i Norge er i stor grad avhengig av importert materiell for å holde driften i gang. 
Eksempler er legemidler, medisinsk og kirurgisk forbruksmateriell, medisinskteknisk utstyr, 
laboratorieprodukter, IKT-utstyr/produkt m.m. For en lang rekke produkter er det få produsenter på 
verdensbasis, noe som gjør oss sårbare ved utfordringer i et eller flere forsyningsledd. Det er nå 
vedvarende globale leveringsutfordringer som medfører forlenget ledetid for mange produkt. Det er ikke 
forventet bedring de nærmeste 24 måneder. 
 
Just in time prinsippet som et bærende prinsipp i Norge har vist seg særdeles utfordrende i 
pandemihåndteringen. Mangel på smittevernutstyr i pandemiens første fase er et eksempel på dette. 
 
Tilgang på gode og redundante transport-, forsynings- og lagerløsninger er en utfordring som er relevant 
på kort sikt for både legemidler og annen type forsyning.  
 
Legemidler 
Forsyningsberedskap for legemidler vurderes som en utfordring på både kort og lang sikt. Risiko for svikt 
i forsyningskjeden er tidligere godt belyst blant annet i Helsedirektoratet sin rapport Nasjonal 
legemiddelberedskap (IS-2837) fra 2019 med tilhørende tiltak. Forsyningen av legemidler til Norge er 
sårbar fordi vi har liten egenproduksjon og avgrensede beredskapslagre som alle er samlet i det sentrale 
østlandsområdet. I tillegg er forsyningskjeden inn til Europa ofte lang og kompleks, og der det i mange 
tilfeller kun er en leverandør som forsyner alle markeder. Norge er også et lite marked i internasjonal 
sammenheng. Legemiddelberedskapen i Norge er fragmentert og uoversiktlig, med mange involverte 
aktører og manglende koordinering. Se vedlegg for nærmere utdyping. 
 
Vann, strøm, mat, drivstoff m.m 
Dette er innsatsfaktorer/ressurser der mangler raskt vil være svært kritisk for pasientbehandlingen og 
sykehusdriften førøvrig. Helseforetakene er avhengig av vann til bla. til drikkevann, produksjon, 
vask/hygiene/sanitære forhold, matlaging m.m. Både bortfall og forurensning av vann gir stor fare for 
infeksjoner og smitteutbrudd.  
 
Bortfall av strøm i lenger periode enn det er reservekapasitet for vil føre til at medisinsk-teknisk utstyr 
ikke fungerer med fatale konsekvenser for pasientbehandlingen. Bortfall av strøm vil også ha 
konsekvenser for vannforsyningen, for kloakk- og avløp i sykehus, for kommunikasjonsløsninger m.m. Se 
også under spørsmål 4 og 18.  
 
IKT-sikkerhet / digitale trusler (kort og lang sikt):   
Spesialisthelsetjenesten er avhengig av IKT i store deler av driften og tjenesteytingen, og er ekstremt 
sårbare ved bortfall. Det benyttes mye avansert/spesialisert IKT-avhengig medisinsk-teknisk utstyr i 
pasientbehandlingen, der bortfall raskt kan få store konsekvenser. Se også under spørsmål 4. 
 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/nasjonal-legemiddelberedskap
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/nasjonal-legemiddelberedskap
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IKT i sykehus vil framover i stor grad være skybasert, med sannsynlig drift ved ekstern leverandør. IKT-
trusselbildet gir utfordringer og mulige konsekvenser som kan antas å bli enda mer kompliserte dersom 
ikke sårbarheten i systemene identifiseres/lukkes.  
 
Det er utfordringer på både kort og langt sikt relatert til cybersikkerhet og angrep mot våre systemer. 
Trusselnivået er økende. IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet er et fagfelt som må styrkes, både på 
lang og kort sikt. På kort sikt ser vi også utfordringer med leveringssituasjonen på IT-utstyr, både til 
sluttbrukere og til vår underliggende infrastruktur. Se også under spørsmål 19. 
 
Antibiotikaresistens (kort og lang sikt):   
Økende bruk av antibiotika fører til antibiotikaresistens, som i sin tur kan medføre at smittsomme 
sykdommer blir intraktable. Dette kan igjen gi utfordringer ved bistand fra helsepersonell eller andre. 
Viktige tiltak er å få ned antibiotikabruk samt forske på erstatningsmedisiner. 
 
«Eldrebølge» - bemanning/ressurser (lang sikt) 
Det er for få «hender» til å håndtere de utfordringene en aldrende befolking fører med seg, og det er 
viktig å identifisere «smarte»/innovative løsninger for å sikre at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme. 
Det er behov for en nytekning på leveranse av helsetjenester i både kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 
 

b) Tverrsektorielt 
 
Digitale trusler/verdikjedene knyttet til IKT (lang sikt) 
Mistillit mellom nasjoner, eks. USA og Europa, som kan gi utfordringer for vår teknologibruk. 
 
Ny pandemi 
Dette vil med stor sannsynlighet inntreffe. Alvorlighetsgrad kan bli langt større enn koronapandemien. 
Det er sentralt at vi lærer av denne pandemien og bygger robusthet for neste.   
 
Sikkerhetspolitiske kriser/krig 

 Hybride hendelser vil kunne sette oss på store prøver. 
 I en krigssituasjon må det i helsetjenesten også skje en prioritering i behandling av både sivile og 

militære. Planlegging for en slik prioritering er ikke kjent p.t.   
 Samvirke med Forsvaret og allierte (volum og kompleksitet): Spesialisthelsetjenesten er den 

største helseressursen forsvaret har å spille på, og vil kunne bli betydelig belastet ved en 
trusselsituasjon eller krig som krever mottak av mange allierte og ansvar for vertsnasjonsstøtte.  
Se forøvrig om totalforsvaret under spørsmål 4, 11 og 12. 

 
Geopolitisk uro og ustabilitet (kort og lang sikt) 
Kan ha konsekvenser for mange deler av vår beredskap og samfunnssikkerhet. Eks. forsyningssikkerhet 
for mat, strøm, vann og drivstoff/energi m.m.  
 
Global oppvarming med store klimaendringer 
Kan gi store naturkatastrofer, redusert matproduksjon, hungersnød og betydelig migrasjon med 
flyktningkriser m.m. Kan også gi annen flora/fauna som øker faren for sykdommer som ikke har vært 
vanlig i Norge (eks. Malaria m.m). 
 
Må kunne håndtere knapphet på viktige ressurser 
Ovennevnte globale utfordringer og lite bærekraftig utnyttelse av naturen m.m. kan gi knapphet på 
viktige ressurser. Dette fordrer et samarbeid mellom land og regioner om fordeling og ikke hamstring.  
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Tverrsektoriell planlegging, organisering og koordinering av beredskap 
Utfordringer er nærmere omtalt under videre spørsmålstillinger. 
 
Effektiv bruk av samfunnets samlede beredskapsressurser 
4. Har håndteringen av uønskede hendelser og kriser de senere årene, som for eksempel 

koronapandemien og Russlands militære angrep på Ukraina, synliggjort svakheter ved 
eksisterende organisering, beredskapsordninger og planverk, og eventuelle behov for endringer? 
Hvis ja, ber vi om at disse beskrives kort:  
 
a)  Innen eget ansvarsområde/egen sektor  

 
Planlegging og planverk 
Koronapandemien har synliggjort behovet for å ha planverk som er tilpasset langvarige hendelser (over 
måneder og år) og som er tilstrekkelig samordnet med samarbeidsaktører som blant annet kommunene. 
Langvarige hendelse gir bla. utfordringer med utholdenhet over tid, slitasje og utfordringer med å 
opprettholde fokus. 
 
Pandemien synliggjorde vår tendens til å håndtere hendelser på en reaktiv måte, og tilsvarende behov 
for å samarbeide om å bygge kapasitet til å lage robuste planer. Pandemien er et eks. på en hendelse 
som overgår den enkelte virksomhet sin kapasitet til håndtering av f.eks. forsyningsutfordringer m.m. 
 
Både pandemi og angrepet på Ukraina viser at det er behov for dimensjonerende planverk på nasjonalt 
nivå som gir føringer for dimensjonerende planverk på regionalt og lokalt nivå. Det må utvikles plan-
parametere og fastsettes minimumskrav som kan kvantifiseres. Mao. robuste beredskapskapsplaner med 
dimensjonering av hvilke ressurser vi skal planlegge med for ulike scenario (inkludert hendelser som 
varer over tid). Dette må være basert på et oppdatert risikobilde og beredskapsanalyser. Hvor robuste 
skal vi bygge oss, hva er godt nok, hvor legger vi listen? Se også under for tverrsektoriell samordning.  
 
Det mangler planverk for krig/større hybride angrep. Eksisterende planverk på alle nivå i spesialist-
helsetjenesten er ikke tilstrekkelig for håndtering av de utfordringene en krig/hybride angrep vil gi. Det 
har i aktuell krise med angrepet på Ukraina også vært vanskelig å få oversikt for hvilket scenario 
nasjonale myndigheter mener helseforetakene skal forberede seg på mtp dimensjonering. Det er f.eks. 
stor forskjell å planlegge for bortfall av kritisk infrastruktur/innsatsfaktorer i noen timer enn i flere 
døgn/måneder/år mm. Det er uklare retningslinjer og ikke tilfredsstillende veiledning for f.eks. 
håndtering av personell ved atomnedfall, eller bruk av tilfluktsrom.   
 
Gjørv-kommisjonens konklusjon om erkjennelse, kultur og holdning står seg enda. Vi må ha en kultur for 
risikoerkjennelse, og en holdning/kultur for å ta tak i det som er viktig. 
 
Forsyningssikkerhet (jf. over) 
Pandemien har spesielt synliggjort vår sårbarhet ved forsyningsutfordringer.  
Se utfyllende svar under spørsmål 3, 18 og vedlegg om legemiddelforsyning. 
Det benyttes svært mye spesialisert medisinsk-teknisk utstyr i sykehus som er IKT- og strømavhengig, 
noe som gjør oss ekstremt sårbare ved bortfall. Bortfall over lang tid, som f.eks. ved en krigssituasjon, vil 
medføre at svært mye pasientbehandling ikke er mulig å gi.   
 
Situasjonen i Ukraina har aktualisert donasjoner fra norske legemiddelberedskapslagre, som samtidig må 
balanseres opp mot hva som er nødvendig restberedskap for legemidler i Norge. 
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Organisering, koordinering og informasjonsdeling mellom nivåene 
Vi viser til Koronakommisjonen for vurderinger av ansvarsdeling og beslutnings- og 
koordineringsmyndighet på nasjonalt nivå.  
 
Tidlig i pandemien ble det laget en struktur for samhandling mellom nivåene i spesialisthelsetjenesten 
som ikke på forhånd var nedfelt i planverk. Det er behov for å gjennomgå dette samt struktur og kanaler 
for informasjonsdeling. Samhandling, koordinering og informasjonsdeling mellom nivåene, spesielt i en 
stor og kompleks hendelse som dette, må være tydeliggjort i planverk.  
 
Angrepet på Ukraina: Erfaringene våre er så langt en uklar organisering av innsats og til dels mangelfull 
samordning av tiltak. Det har vært uklare budskap til spesialisthelsetjenesten om økt faregrad og 
håndtering ved en evt. atomhendelse. 
 

b) Tverrsektorielt 
 
Erfaringene viser at det er sentralt med felles situasjonsforståelse og felles målbilde mellom samvirkende 
virksomheter og på tvers av sektorer. En tverrsektoriell tilnærming til samfunnssikkerhet og beredskap vil 
være effektivt, tidsbesparende og økonomisk hensiktsmessig. Vi må bort fra «silo-tekning» i 
planleggingen vår. Risiko må kartlegges sammen og det må legges tversektorielle beredskapsplaner.  
 
Erfaringene viser at kunnskap om og kjennskap til hverandre er sentralt for samhandlingen i en krise. Det 
gjør også de ulike aktørene bedre i stand til å vite hva andre aktørene iverksetter av tiltak.  
 
Beredskap og samfunnssikkerhet på både kort og lang sikt vil lønne seg/bli mer robust med et 
regelmessig, tett og nært samarbeid om hele beredskapshjulet. EN felles regional risikoforståelse må 
ligge til bunn, før en steg for steg bygger robuste beredskapskapsplaner. Disse beredskapsplanene må 
være tuftet på beredskapsanalyser. Dersom alle samvirkeaktørene deltar i dette arbeidet, vil en kunne 
identifisere eksisterende ressurser/manglende ressurser, og sammen kunne finne løsninger for effektive 
måter å håndtere hendelser/situasjoner.  
 
Det er også manglende arenaer for å bygge tverrsektorielle nettverk i regional helseberedskap. 
Nederlenderne har etablert «safety regions», britene har bygget opp Resilience-teams. Kan vi i Norge 
bygge opp Samfunnssikkerhetsregioner? Samfunnssikkerhetens hus/regionalt samvirke er et ideelt 
virkemiddel i så måte. 
 
Totalforsvaret er helt avgjørende for et godt forebyggende samfunnssikkerhets/beredskapsarbeid og god 
krisehåndtering. Det må brukes tid på å gå opp ansvar, likhet og nærhet, og hvordan vi skal samvirke.  
 
Helseforetakene påpeker også behov for å kunne etablere flere kontaktpunkt enn det som finnes i den 
ordinære samhandlingsstrukturen, med mulighet for liason til f. eks. politi og heimevern. 
 
5. Hvilke elementer i beredskapen anser din virksomhet at fungerer godt i dag, og antas også å kunne 

fungere godt for å møte fremtidige utfordringer? 
 
Den regionale samhandlingen er styrket gjennom pandemien, spesielt har samhandlingen med 
kommunene blitt styrket og fungerer bra. Det er en gjensidig avhengighet i helseberedskapen, og 
samarbeid med nødetater virker også godt.  
 
Helseforetakene og IKT-selskapet i Helse Vest er i utgangspunktet beredskapsorganisasjoner. De er 
fleksible og har evne til å raskt omstille virksomheten og løse komplekse situasjoner. 
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En betydelig nasjonal legemiddelberedskap har blitt bygget opp under koronapandemien med B-180 
lageret. B-180-lageret har etablert en god forvaltningsmodell, og dette lageret har allerede bidratt til å 
forhindre flere mangelsituasjoner på legemidler i Norge. Legemidler fra B-180 er også donert i 
forbindelse med krigen i Ukraina. 
 
Sykehusinnkjøp HF og Mangelsenteret for spesialisthelsetjenesten sin rolle i overvåkning av markeds-, 
leverandør- og forsyningssituasjon fungerer godt i dag.  
 
Helse Stavanger og Helse Fonna er en del av samvirkestrukturen for Nødetatene i Sør-Vest Politidistrikt. 
Et eget samarbeidsutvalg har som formål å videreutvikle samvirket mellom nødetatene for å møte 
nåværende og fremtidige utfordringer. Det samarbeides bla. om felles samvirkeøvelser og felles håndbok 
i øvelsesplanlegging, som er under revidering (handbok-i-ovelsesplanlegging-2014.pdf 
(statsforvalteren.no)). Oversikt over samvirkestrukturen er vedlagt. 
 
6. Har din virksomhet erfaring med at samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet innen eget 

ansvarsområde/egen sektor og/eller tverrsektorielt ikke er effektivt? For eksempel om det er 
områder der vi har parallell eller overlappende organisering, uklare ansvarsforhold eller ressurser 
og kapasiteter som man sjelden eller ikke benytter. Hvis svaret er ja, har din virksomhet forslag til 
endringer? 

 
Ansvarsavklaring og planlegging på nasjonalt nivå.  
Nasjonale, regionale og lokale planverk må bygge på omforente dimensjonerende scenarioer. Det vil 
bidra til bedre koordinering mellom nivåene og effektivisere krisehåndteringen.  
Det virker uklart i hvilken grad ansvarsprinsippet blir fulgt når koordinering av helsetjenestens innsats 
delegeres ved krisehåndtering. De som til daglig har ansvaret må ha ansvar også i en krise, samt ha 
ressurser og kapasitet til dette. 
 
Tverrsektoriell organisering innenfor helseberedskapen (ansvar og koordinering).  
Det observeres dels overlappende oppgaver mellom ulike aktører på området legemiddelberedskap. Vi 
foreslår at det sees på muligheter for bedre koordinering mellom ulike involverte aktører (Hdir, RHF, HF, 
sykehusapotekforetak, Sykehusinnkjøp, legemiddelgrossister, Nasjonalt mangelsenter for 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten). 
 
Viser ellers til svar under spørsmål 4b. 
 
Tverrsektoriell dimensjonering av totalforsvaret.  
Totalforsvarskonseptet må konkretiseres i langt større grad enn hva som er status pr i dag. Det 
innebærer bl.a. å avklare forventninger mellom det sivile og militære, samordne planverk basert på 
dimensjonerende scenarioer, tydeliggjøring av roller og ansvar og identifisere og konkretisere 
utfordringer. Vi viser her til flere læringspunkter fra evalueringen etter Nasjonal Helseøvelse 2018. 
 
Legemiddelberedskap (se også utdypende vedlegg)  
Spesialisthelsetjenesten eier og forvalter flere ulike legemiddellagre. Det er behov for å koordinere disse 
lagrene og sørge for avklaringer angående eierskap, drift, forvaltning og økonomi. Fordeling av 
beredskapsansvar på ulike nivåer i spesialisthelsetjenesten fremstår ikke avklart og entydig.  
 
Innen primærhelsetjenesten ser vi at ansvar og roller innen legemiddelberedskap oppleves som uklart og 
dette bør det sees nærmere på.  
 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-rogaland/dokument-fmro/forvaltning/brosjyrer-og-rettleiarar/handbok-i-ovelsesplanlegging-2014.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-rogaland/dokument-fmro/forvaltning/brosjyrer-og-rettleiarar/handbok-i-ovelsesplanlegging-2014.pdf
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7. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er basert på de grunnleggende prinsippene om 
ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Mener din virksomhet at prinsippene bør endres eller utvikles? 
Hvis svaret er ja, utdyp. 

 
Prinsippene fungerer i utgangspunktet godt for å sikre en koordinert kriserespons og følges best i 
hendelser som er oversiktlige og avgrenset.  
 
Ansvarsprinsippet kan være utfordrende i sektorovergripende hendelser hvor sektorene venter på 
klarsignal fra hverandre, samt at de som har ansvar i det daglige ikke klarer å se den tverrsektorielle 
helheten. Ansvarsprinsippet kan også bli utfordret ved store kriser som for eksempel 
forsyningssituasjonen under koronapandemien. 
 
Samvirkeprinsippet er nøkkelen når fremtidens kriser potensielt kan være mer langvarige og komplekse.  
 
Vi viser forøvrig til identifiserte begrensninger i Koronakommisjonens refleksjonsnotat Hva kjennetegner 
gode beredskapssystemer, Borch    
 
Internasjonalt og nordisk samarbeid 
8. Er det spesielle internasjonale forventninger og forpliktelser for norsk beredskap som din 

virksomhet mener kommisjonen bør ha kunnskap om? 
 
Foretakene i Helse Vest RHF bidrar inn i følgende internasjonale ordninger: 

- NOR EMT er en tverrsektoriell beredskapsordning for bidrag i akutte internasjonale kriser. Den er 
etablert i henhold til WHOs minimumskrav for «sudden onset disasters» og EUs krav og ønsker til 
kapasiteter i European Medical Corps. Ordningen med EMT er i Helse Vest organisert gjennom en 
pool av fagpersoner med ulik medisinsk kompetanse. I Helse Vest er oppgaven delegert til Helse 
Bergen. 

- Nasjonale helseteam – Består av helsepersonell fra helseforetakene (HF-ene). Helseteamenes 
primære oppgave er å bistå ambassaden med å gi hjelp til nordmenn i utlandet. Ved behov skal 
de behandle syke og skadde og klargjøre disse for transport til Norge. 

- Nordisk og europeisk brannskadeplan. Helse Bergen har nasjonalt ansvar for å behandle alvorlige 
brannskader og brannskaderelaterte lidelser og deltar i det nordiske og europeiske 
brannskadesamarbeidet. 

 
Det har i forbindelse med krigen i Ukraina blitt etablert en ordning for mottak av pasienter med behov 
for spesialisthelsetjeneste til Norge. Alle helseforetak i regionene bidrar i denne ordningen der Helse 
Bergen har ansvar for regional koordinering. Nasjonalt koordineres ordningen av OUS.  
 
9. Beskriv kort hvordan utenlandske ressurser og bistand kan bidra i håndteringen av hendelser innen 

eget ansvarsområde. 
 
Innenfor brannskader er det etablert et nordisk (Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan) og 
et europeisk (European Mass Burn Casualty Response Plan) samarbeid når det er behov for ekstra 
behandlingskapasitet. I Helse Vest er dette ansvaret lagt til Helse Bergen.  
 
Helse Vest har nasjonale rammeavtaler med helsepersonellvikarer, noe som fungerer godt spesielt med 
land som Danmark og Sverige. Dersom det oppstår spesielle hendelser er det laget planer for hvordan 
Helse Vest skal prioritere hvilket HF som skal få vikarhjelp først. Regjeringen har foreslått å forby 
bemanningsbransjen, men dette vil resultere i en stor belastning for foretakene og de må selv bygge opp 
bemanning som i dag dekkes av vikarer fra utlandet.  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5d388acc92064389b2a4e1a449c5865e/no/sved/08borch-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5d388acc92064389b2a4e1a449c5865e/no/sved/08borch-2020.pdf
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EMT er et innsatsteam med helsefaglig kompetanse som på kort varsel skal kunne stille til disposisjon for 
internasjonal innsats ved humanitære kriser og katastrofer via EU sin krisehandteringsmekanisme. 
Gjennom tilknyttingen til EU sin mekanisme bidrar EMT-samarbeidet til styrket helsekriseberedskap både 
nasjonalt, regionalt og internasjonalt.  
 
Krig i Norge kan medføre så stort antall krigsskadde at vi må ha avtaler om å sende disse til andre land, 
tilsvarende ved krig i andre land (allierte). 
 
10. Mener din virksomhet at det er behov for å endre innretningen av Norges samarbeid med andre 

land og organisasjoner når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap? 
 
Forsyningssituasjon for legemidler er i stor grad en utfordring som bør løses på overnasjonalt nivå. Helse 
Vest støtter anbefalinger i IS-2837, kap. 5.1, om tiltak på skandinavisk og europeisk nivå for å styrke 
leveringssikkerhet for legemidler. 
 
Helse Vest ser et behov for å se på organiseringen av EMT og spesielt Norge sin organisering av NOR-
EMT. Det oppleves som et system der det tar tid for å kartlegge personell dersom det skjer en stor 
hendelse som krever rask respons. Ved langvarige hendelser vil det oppstå en kapasitetsutfordring hvor 
personell blir borte fra sin opprinnelige arbeidsplass, og vi har i dag ingen reservebenk å benytte oss av.  
Helse Vest er kjent med at NOR-EMT ordningen evalueres, og har også bidratt inn i evalueringen.  
 
Sivilt-militært samarbeid 
11. Beskriv kort sivilt-militært samarbeid/totalforsvarsrelaterte oppgaver som egen virksomhet er 

ansvarlig for eller bidrar inn i. 
 
Spesialisthelsetjenesten er en del av totalforsvaret og skal understøtte forsvaret med 
spesialisthelsetjenester i fred, krise og krig.  

 Styrkedisponering – personell fra helseforetakene kan mobiliseres til FSANs kirurgiske team 
 Blodberedskap – Norsk koordineringssenter for blodberedskap skal arbeide for å sikre Norge 

adekvat tilgang på blod og blodprodukter i et spekter fra hverdagsberedskap til krig og ivareta 
Forvarets totale behov for blodprodukter. Det er en prioritert oppgave å etablere et gjensidig 
samarbeid mellom landets sivile blodbanker, regionale og lokale helseinstitusjoner og Forsvaret 
om blodforsyning.  

 Helse Bergen har avtale med Forsvaret ang Blodbank, Radiologi, Ortopedi, Norsk senter for 
maritim og dykkermedisin 

 Helseforetakene har samarbeid med lokale Heimevernsdistrikt 
 Vertsnasjonsforpliktelser i henhold til NATO krav 

  
12. Er det spesielle utfordringer knyttet til det sivil-militære samarbeidet/totalforsvaret som din 

virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret virkemiddelbruk? 
 
Totalforsvarskonseptet må konkretiseres i langt større grad enn hva som er status pr i dag. Det 
innebærer bl.a. å avklare forventninger mellom det sivile og militære, samordne planverk basert på 
dimensjonerende scenarioer, tydeliggjøring av roller og ansvar og identifisere og konkretisere 
utfordringer. Det er flere læringspunkter fra evalueringen etter Nasjonal Helseøvelse 2018 som 
omhandler samhandling med Forsvaret som ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad.  
 
Det bør formaliseres faste møter mellom forsvarsledelsen og helsetjenesten for å sikre et godt 
samarbeid. Samarbeidet på ledernivå bør følges opp med felles øvelser og felles planverk for 
helsetjenester under større væpnede konflikter. 
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Andre utfordringer helseforetakene tar opp er: 
 Foretakene trenger oversikt over eget personells forpliktelser i Forsvaret/sivilforsvaret o.l. 
 Det er et ønske fra forsvaret om at helsepersonell i Forsvarets skal få jobbe i sykehuset i lave % 

stillinger, dette har hittil vist seg vanskelig.  
 Mangler siv mil arenaer for samarbeid og ledelse. 
 Behov for faglige nettverk for siv mil.samvirke.  
 Ledelse, kommunikasjon, koordinering og robusthet i totalforsvaret for øvrig. Spesielt gradert 

kommunikasjon. 

Offentlig-privat samarbeid 
13. Beskriv kort offentlig-privat samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap som egen 

virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i. 
 
Beredskapsansvaret til de private helseinstitusjonene er regulert gjennom helseberedskapslova (§ 1- 3 
bokstav b). Private ideelle sjukehus skal etablere egne beredskapsplaner på lik linje med HF-a. Private 
ideelle helseinstitusjoner skal rullere beredskapsplanene sine i tråd med Helse Vest sin beredskapsplan. 
 
Lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 gjelder for den offentlige helse- og sosialtjenesten. Dette 
inkluderer private som jamfør lov eller avtale tilbyr helse- og sosialtjenester til befolkningen og private 
som uten formell tilknytting til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr 
helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester. Privatpraktiserende spesialister med avtale med Helse 
Vest RHF er slik omfatta av denne loven. Privatpraktiserende spesialister vil i aktuelle situasjoner kunne 
fungere som avlastingsressurs for helseforetaka ved at de overtar for eksempel polikliniske pasienter. 
 
B-180 er et nasjonal beredskapslager for legemidler for både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Lageret er bygd opp gjennom et offentlig-privat samarbeid mellom offentlig forvaltning og 
legemiddelgrossister. De regionale helseforetakene har inngått avtale om beredskapslager for 
spesialisthelsetjenesten med Alliance Healthcare Norge (AHN). Avtale om beredskapslager for 
primærhelsetjenesten er inngått med de tre fullsortimentsgrossistene Apotek1 Gruppen AS (A1), Norsk 
Medisinaldepot AS (NMD) og AHN.   
 
14. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-private samarbeidet som din virksomhet 

mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret virkemiddelbruk? 
 
Private aktører må inngå i beredskapsplanlegging. Både private institusjoner og avtalespesialister viser 
betydelig interesse for og velvilje til et samarbeid i beredskapssituasjoner, konkret vist gjennom 
samarbeidet under covid-19 pandemien. Pandemien har også vist at vi er avhengige av tjenester fra 
mange private aktører for at vår beredskap skal kunne fungere.  
 
Det er imidlertid et behov for å utrede formelt hvilke situasjoner som er av en slik karakter at private skal 
inngå i krisehåndteringer, og hvordan samarbeidet skal organiseres. Det må utredes hvilken aktør som 
kan beslutte at private skal inngå i håndteringen av kriser, det må utredes hvordan private skal delta i 
beredskapsorganisasjonen, og det må utredes hvilke ytelser private aktører skal bidra med under ulike 
krisesituasjoner. 
 
Det er behov for at beredskapsvurderinger i større grad blir konkretisert i avtalene våre med private 
aktører. Private kommersielle helseaktører må forpliktes til å inngå i helseberedskapen.  
 
Det bør også vurderes endringer i lovverket med presiseringer av hvordan en kan benytte private aktører 
i en beredskapshendelse/krise. Helseforetakene må raskt kunne få råderett over private ressurser i en 
større beredskapshendelse.    
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For offentlig-privat samarbeid om beredskapslagring av legemidler til primærhelsetjenesten har arbeidet 
ført fram med 2 av 3 grossister. For å nå målsatt beredskapsvolum hos alle grossistene er det trolig 
nødvendig å gå videre med forskriftsfesting. Helsedirektoratet har i Q1 2022 sendt ut rammeverk for 
forskriftsfesting av beredskapslagring for primærhelsetjenesten på høring. 
 
Offentlig-frivillig samarbeid 
15. Beskriv kort offentlig-frivillig samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap som din 

virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i. 
 
Alle helseforetak i Helse Vest har avtaler med frivillige organisasjoner. Helseforetakene har avtale med 
frivillige organisasjoner redningsforening (FORF) som er en del av samvirkestrukturen. For eksempel er 
FORF viktige samarbeidsressurser for AMK, både i det daglige og ved spesielle hendelser og ressurser til 
sanitets-/helsetjeneste ved pre-hospitale og intra-hospitale situasjoner med utfordringer knytt til 
personelltilgang. 
 
16. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-frivillige samarbeidet som din virksomhet 

mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret virkemiddelbruk? 
 

 Samtidighetsproblematikk for ansatte i helseforetakene som også er medlem av FORF. 
 Felles trening/øving sammen med de frivillige er ofte utfordrende da disse er opptatt på dagtid 

med egne jobber/forpliktelse. Systemer for frikjøp av tid til felles aktiviteter er krevende 
økonomisk for alle parter. 

 Ulik organisering og tilgang til beredskapsambulanser i helseforetakene til bruk for FORF. 
Pandemien viste verdien av at FORF har beredskapsambulanser som i stor grad ble brukt til 
transporttjeneste. Tilsvarende vil en totalberedskapssituasjon kreve mer «transportressurser» og 
her – som ved større hendelser - vil det være beredskapsmessig interessant å ha 
reservefunksjonen.  

 Forskriftsavklaring (akuttmedisinforskrifta) ved bruk av FORF: Helseforetakene har behov for 
assistanse ved oppdrag utenfor vei. Ved manglende flyvær ol. vil det i stor grad være behov for 
bistand fra Røde Kors hjelpekorps/Norsk folkehjelp sanitet eller brannvern/redning. Det er avvik 
fra akuttmedisinforskrifta dersom helseforetakene ikke har ressurser å sende med ved slike 
oppdrag. 

Særskilte beredskapsordninger 
17. Har din virksomhet synspunkter på særskilte ordninger innen enkelte beredskapsområder, som for 

eksempel kriseutvalget for atomberedskap og beredskapsutvalget for biologiske hendelser? Med 
særskilte ordninger menes bl.a. egen organisering og rutiner for samarbeid, ledelse, koordinering, 
ansvar og oppgaver, i stedet for fellesordninger som benyttes ved alle typer krisesituasjoner. Hvis 
svaret er ja, utdyp 

 
Helse Vest kan oppleve at det er mangel på rolle- og ansvarsavklaring i slike særskilte 
beredskapsordninger. Det kan være uklart hva linjen til oss er og hvordan kommunikasjonen skal skje fra 
de spesielle utvalgene til ulike virksomheter. Ved hendelser der HOD tar ansvar bør de spesielle 
utvalgene brukes som stabs-funksjon til HOD. Ellers bør man benytte samme linjestruktur som i 
normaldrift. 
 
Det må være klare anbefalinger til ulike virksomheter og klare ansvarslinjer for hvem som gjør hva.  Det 
er behov for tydeligere kommunikasjonslinjer, også for de som skal håndtere hendelsen lokalt. 
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Planverket for slike særskilte ordninger som for eksempel en atomulykke bør være konkrete, spesielt på 
hvordan gjennomføringen av hendelsen vil håndteres. Det bør i planverket også inneholde 
dimensjonerende scenarioer som vi kan planlegge ut i fra.    
 
Forsyningssikkerhet 
18. Kommisjonen skal vurdere hvilke felles planforutsetninger1 som skal legges til grunn for arbeidet 

med å ivareta forsyningssikkerheten, herunder innenfor digitale tjenester, energi (kraft- og 
drivstofforsyning) og verdikjeden for mat 

 
a) Har din virksomhet synspunkter på behovet for felles planforutsetninger og hvordan disse 

eventuelt bør utformes?  
 
Det er behov for felles planforutsetninger som er i tråd med beredskapsprinsippene og som er målbare. 
Felles planforutsetninger må gi klare forventninger og føringer til den enkelte etat/virksomhet. Dette 
sikrer også lik forståelse mellom alle aktuelle aktører innenfor aktuelt område. 
  
Det må nasjonalt utarbeides og avgjøres hvilke dimensjonerende scenario/planforutsetning som skal 
legges til grunn. Det bør være omhandlet i nasjonale krisescenarier (DSB). Statsforvalteren må via sin 
Fylkes-ROS legge inn stedsspesifikke begrensninger/vurderinger. Deretter må de ulike lokale kommuner, 
etater og organisasjoner ta utgangspunkt i de overordna analysene, og tilpasse egen enhet. Det må være 
tydelige forventninger til utholdenhet/resiliens.  
 
Nasjonale forsyningsutfordringer kan heller ikke løses lokalt. Tilgang til drivstoff er et eksempelvis på 
dette. Helseforetakene kan ha prioriterte avtaler med leverandører, men i en nasjonal begrensning så vil 
dette ha liten eller ingen effekt. Flere små sykehus/lokaler vil potensielt bli prioritert annerledes.  
 
Sikker strømforsyning, vannforsyning og sikre kommunikasjonslinjer/-kanaler er andre eksempler. 
Jf. tidligere omtale av helseforetakene sin avhengighet av denne type infrastruktur (se sp. 3): Det må 
være tydelige nasjonale føringer for hvem som skal ha prioritert leveranse dersom mangel.  
  
Det har ikke vært nok oppmerksomhet på forsyningssikkerhet. «Just in time» prinsippet er ikke godt nok 
for å kunne ivareta forsyningssikkerheten. All den tid Norge er en svært liten aktør internasjonalt, er 
mulighetene for å påvirke produksjons- eller forsyningslinjer internasjonalt små. Det betyr sannsynligvis 
at behovet for beredskapslagring av en lang serie produkter er tilstede. Tilnærmingen som er gjort 
gjennom B-180 beredskapslagringen bør kunne anvendes innenfor mange ulike områder. I løpet av de 
siste 20 årene har økonomiske prinsipper vært rådende, slik at kostnadene ved å ha lager skulle 
minimeres. Dette har medført en betydelig svekkelse av beredskapen. Det synes å være nødvendig å 
bygge opp hensiktsmessige beredskapslagre for et stort antall produkter som kreves for å kunne levere 
en forsvarlig helsetjeneste i perioder der forsyningen svikter. 
 
God styringsinformasjon, sporingssystem og logistikk er sentralt for håndtering av forsyningsutfordringer. 
Det må også være tydelige beslutningslinjer. 
 
 
 
 

 
1 Planforutsetninger er konkrete føringer, eller forutsetninger, som ligger til grunn for planleggingen. 
Planforutsetninger kan f.eks. gjelde geografisk prioritering, krav til utholdenhet/redundans, varslings- og 
forberedelsestid og forutsetninger om mulige forstyrrelser i transportårer ved uønskede hendelser. 
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b) Har din virksomhet ansvar for beredskapsordninger, for eksempel lagerhold for bestemte typer 
produkter/varer? Hvis svaret er ja, beskriv kort ordningen.  

 
Legemidler 
B-180 lager 
Helse Vest RHF har ansvar for nasjonale nivå 2-beredskapslageret for legemidler, B180, gjeldende både 
for primær- og spesialisthelsetjenesten. Lageret ble etablert på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene mai 2020. Lageret består av et utvalg spesielt 
prioriterte legemidler for inntil 6 mnd. forbruk, og forvaltes av Sjukehusapoteka Vest HF. Lageret er bygd 
opp gjennom et offentlig-privat samarbeid mellom offentlig forvaltning og legemiddelgrossister, og 
bygger på et prinsipp om rullering av lager. Det er etablert en forvaltningsmodell som sikrer forankring i 
kliniske fagmiljø og kriterier for hvilke legemidler som skal prioriteres inn i lageret. En spesialistgruppe, 
med leger og farmasøyter fra de regionale helseforetakene, kommunehelsetjenesten, Statens 
legemiddelverk, Helsedirektoratet, Sykehusinnkjøp og Mangelsenteret, gir råd om hvilke medikamenter 
som skal være på lageret. Gruppa vurderer ulike kriterier for inklusjon av legemidler, bl.a. konsekvenser 
for pasientgrupper og samfunnet om det skulle oppstå mangel, hvor stor risikoen for mangel er og 
medikamentpris. En forvaltningsgruppe vurderer hvilke doseringsformer, styrker og pakningsstørrelser 
som bør lagres av de legemiddelsubstansene som spesialistgruppa prioriterer. Forvaltningsgruppa 
behandler også søknader om uttak av legemiddel fra lageret. Risikoen for kassasjon av legemiddel 
(ukurans) er redusert gjennom valget av rullerende lager og andre forebyggende tiltak. 
 
Regionalt beredskapslager for legemidler 
Sjukehusapoteka Vest HF har ansvaret i Helse Vest. I praksis utgjør dette lager av legemidler definert i en 
kritisk liste for 6-8 ukers forbruk. 
 
Smittevernutstyr  
Helse Vest RHF opprettet våren 2020 et eget beredskapslager for smittevernsutstyr i helseregionen. Det 
regionale lageret vil være permanent forsyningskilde for smittevernsutstyr til foretakene fremover.  
 
 

c) Har din virksomhet synspunkter på behovet for og forslag til endringer i eksisterende 
beredskapsordninger? 

 
Legemidler 
Nasjonalt er det flere beredskapslager for legemidler. Det er etablert et samarbeid mellom aktørene, 
men det er ytterligere behov for å styrke samordning. Det bør opprettes et nasjonalt prioriteringsutvalg 
for legemiddelberedskap som får ansvar for å gi anbefaling om innhold i nasjonale 
legemiddelberedskapslager samt uttak som går ut over normaldrift, inkludert anbefaling om rasjonering 
for både primær- og spesialisthelsetjenesten..  
 
I løpet av de to siste årene har det vært arbeidet godt med oppbygging av legemiddellagre, og det er 
etablert rutiner for rullering av lager mot normaldrift. Det er så langt ikke beskrevet rutiner for uttak ved 
større hendelser eller donasjoner til andre land. Et nasjonalt prioriteringsutvalg vil være en viktig aktør 
for å vurdere og gi anbefaling om uttak fra lager. 
 
Forsyning av kritiske varer 
På bakgrunn av erfaringer fra både koronapandemien og de pågående leveringsutfordringene som 
skyldes ettervirkninger av koronapandemien og krigen i Ukraina ser Helse Vest at det er behov for økt 
fokus på lagerføring av kritiske varer i regionen. Helse Vest vil derfor starte et arbeidet med å etablere et 
regionalt forsyningssenter i samarbeid med helseforetakene i løpet av høsten 2022. Ambisjonen er å 
utvide det regionale lageret for å ivareta beredskap for andre typer varer som er kritisk for 
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pasientbehandling i foretakene. Et framtidig forsyningssenter vil være et viktig bidrag for å sikre at 
foretakene vil ha tilstrekkelig beredskap på aktuelle produkter for både en framtidig pandemi og 
fremtidige leveringsutfordringer.  
 
Smittevernutstyr 
De fire helseregionene har fra desember 2021 gjennomført et prosjekt for å etablere et nasjonalt 
beredskapslager for smittevernsutstyr. Det nasjonale lageret vil bygge videre på det nasjonale lageret 
som ble etablert våren 2020. Tilrådningen fra prosjektet er at rullerende andel av beholdningen av 
aktuelt smittevernsutstyr på det nasjonale lageret vil bli lagerført og utlevert til foretakene fra 
helseregionene sine regionale lager. 
 
Generelt 

 Det er behov for nasjonalt og regionalt beredskapslager 
 Det er behov for gode ordninger for rullering av beredskapsvarer fra lager for å unngå kassering. 
 Det bør ut fra scenariobasert vurdering fastsettes standarder for beredskapslagre og 

etterforsyning 
 
Digital sikkerhet 
19. Er det noen særlige utfordringer innen digital sikkerhet som kan ha konsekvenser for 

samfunnssikkerhet og beredskap i tiden fremover og i takt med teknologiske utviklingstrekk? Hvis 
svaret er ja: Har din virksomhet forslag til tiltak som vil kunne redusere disse utfordringene? 

 
Den økende digitaliseringen har store gevinster for helseforetakene, men økt avhengighet til IKT gir også 
utfordringer til helseforetakenes evne til å gi helsehjelp i beredskapssituasjoner der IKT er utilgjengelig. 
Samtidig er trusselnivået for dataangrep økende. Disse trendene ventes å fortsette og gi utfordringer for 
digital sikkerhet som kan ha konsekvenser for helseforetakene sin beredskap. Det savnes en helhetlig 
beredskap for IKT-sikkerhet i helsetjenestene. En slik beredskap må inkludere strømforsyning, 
kjøleanlegg og redundans. 
 
For å møte trusler og konsekvenser:  

 Nasjonale sikkerhetsmyndigheter må i større grad bistå ulike virksomheter med 
sikkerhetsvurderinger.  

 Sikre god redundans for bortfall. Norge bør ha redundans for all IKT i helsetjenestene. En mulighet 
kan være tre større og sikre datahaller i fjellanlegg i øst, vest og midt-Norge. 

 Stabil og tilgjengelig strøm er en forutsetning for stabil IKT i helsetjenestene. Dette bør være 
gjenstand for kontinuerlig risikovurdering og overvåkning. 

 
En utfordring i fremtiden blir å finne et nivå som holder oss unna de virkelig store krisene. God IKT-
sikkerhet hos den enkelte virksomhet gir en god tverrsektoriell IKT-sikkerhet. I takt med dagens digitale 
utvikling er mangelen på personell med kompetanse innen informasjonssikkerhet en stor utfordring.   
 
I en beredskapssituasjon er redundans viktig og alternative kommunikasjonsløsninger må være kjent og 
tilgjengelig. Det er viktig å ha gode planer og at medarbeidere har øvd og kjenner nødrutiner. 
 
Informasjonssikkerhet jobber for å ivareta konfidensialitet, integritet, og tilgjengelighet. Det er jobbet 
mye med konfidensialitet, men fremover må vi legge mer fokus på tilgjengelighet. At helsepersonell har 
rett informasjon tilgjengelig vil kunne være avgjørende i akutte situasjoner.  
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Øvelser 
20. Har din virksomhet synspunkter på bruk av øvelser i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 

og eventuelle behov for endringer når det gjelder følgende forhold?    
 
Det er behov for felles mal-verk for hvordan vi skal bygge opp øvelser, gjennomføring, evaluering og ikke 
minst oppfølging av evaluering. Det er viktig å følge PDSA-sirkelen og bygge på beste kunnskap for 
øvelsesplanlegging. 
  
Vi bør samarbeide mer med simuleringssenter og ha en felles forståelse for at simulering og 
øvingsplanlegging har svært mye til felles. Hvis beredskapsøvelser kan ses på som en stor simulering og 
pedagogikk/virkemidler brukes på samme måte ville det vært til felles nytte. 
 

a. Planlegging/tilrettelegging  
Det bør tilstrebes mer ressurser og kompetanse i øvingsplanlegging. Helhetlig øvingsplanlegging med 
kontinuitet gjennom hele prosessen gir større læringsutbytte og forankring i organisasjonen. Det er viktig 
at fagressurser fra de enheter som skal øve inngår i hele øvingsprosessen. 
 
Det bør være en planleggingshorisont på 2-3 år, klare øvingsmål og ressurstilgang for koordinering av 
tverrsektorielle øvelser. Viktig at det planlegges regelmessige øvelser og at dette implementeres som en 
del av den daglige driften. Dette gjelder både småskala-øvelser av den enkelte ansattes kunnskap om 
egen rolle, tiltakskort, hvem man rapporterer til, hvilke oppgaver det forventes at man løser. Men også 
større øvelser som tester personell- og pasientlogistikk, kommunikasjonslinjer innad og utad i sykehuset, 
samt hvilke oppgaver vi kan forvente at andre etater kan ta seg av, og hvilke oppgaver de forventer at vi 
tar ansvar for. Øvelser konkretiserer hvilke problemstillinger vi har en løsning på og hvilke vi har 
utfordringer med å løse.   
 

b. Gjennomføring  
Vurdere ulike måter å gjennomføre øvelser på, og ha fokus på læring. Det er ikke alltid de største 
øvelsene som gir best læring, men småskala-øvelser har også god effekt. 
 

c. Evaluering  
Dette er viktig og må være en naturlig og integrert del av planleggingsprosessen. Det er behov for felles 
mal-verk også for evaluering. 
 

d. Oppfølging av læringspunkter  
En stor utfordring for allerede gjennomførte nasjonale, regionale og lokale øvelser er at oppfølging av 
læringspunkt ikke blir systematisk fulgt opp og koordinert. Ved nasjonale øvelser legges det mye 
ressurser i planlegging og gjennomføring, men svært lite ressurser nasjonalt til systematisk oppfølging av 
læringspunktene. Det er behov for en tverrsektoriell oppfølging, og ikke bare oppfølging i den enkelte 
sektor og virksomhet.  
 
Evnen til å ta lærdom og bruke dette til planlegging av neste øvelse kan forbedres på alle nivå. Nasjonale 
øvelser vil kunne gå frem som gode eksempler og vise hvordan man kan gjøre dette i praksis.  
 

e. Relevans og nytte – er det god sammenheng mellom det vi øver og slik vi håndterer hendelser i 
praksis 

Dette kan nok variere. Erfaringen er at godt planlagte øvelser med et strukturert kompetanseprogram og 
forberedende aktiviteter i form av opplæring, mindre øvelser, table-top osv. gir godt læringsutbytte og 
har størst sammenheng mellom det som øves og hvordan det håndteres ved reelle hendelser.  
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Evaluering av hendelser 
21. Har din virksomhet synspunkter på bruk av evalueringer av håndtering av hendelser og behov for 

endringer når det gjelder følgende forhold?  
 
Vedrørende dette punktet vil svar under spørsmål 20 c) og d) være gjeldende også for hendelser.   
Ved større hendelser må det være en plan for hvordan oppfølgingen skal gjennomføres på en samordnet 
måte, dette gjelder også når evalueringen skjer ved oppnevning av en uavhengig kommisjon. Ved 
oppfølging av læringspunkt etter store tverrsektorielle øvelser/hendelser er en ofte avhengig av at alle 
involverte etater/organisasjoner gjennomgår og implementerer felles læringspunkt for at dette skal ha 
effekt. Det er ikke noe overordnet system som ivaretar og sikrer dette. Praksis i dag er at dette går som 
oppdrag ut til den enkelte virksomhet – med oppdrag om å følge opp. Det savnes en felles nasjonal 
tilnærming for oppfølging av læringspunkt.  
 
Tilsyn på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet 
22. Har din virksomhet synspunkter på tilsyn virksomheten er gjenstand for, eller utfører, og behov for 

endringer når det gjelder følgende forhold (presiser hvilke tilsyn dere har synspunkter på)?  
 
Det utføres sjeldent tilsyn direkte knyttet til beredskap- og sikkerhetsarbeidet og det er således vanskelig 
å svare ut de enkelte punktene under. Tilsyn slik innretningen på IKT-tilsyn 2021 (Helsetilsynet) hadde, ga 
nyttige læringspunkter. På generelt grunnlag er vi positive til forebyggende, lærende og risikobaserte 
tilsyn innen dette området. Det vil være nyttig med klare lærings- og oppfølgingspunkter som gjør det 
enklere å utarbeide en plan med hensyn til oppfølgingsarbeidet. 
 
Forebygging 
23. Har din virksomhet synspunkter på den forebyggende delen av beredskapsarbeidet og eventuelle 

behov for endringer i tiltak og virkemidler? 
 
Forebygging er en viktig oppgave hvor det er behov for å legge et godt plangrunnlag. Det er behov for en 
sammenhengende plan for hvordan vi konkret omsetter krisescenarioer til forebyggende 
beredskapsarbeid i den enkelte sektor. Det innebærer å gjennomføre beredskapsanalyser og 
utarbeidelse av dimensjonerende scenarioer. 
 
I fredstid kan det være utfordrende å opprettholde fokus på forebyggende arbeid og øvelser. For 
helseforetakene er det viktig å styrke interne ressurser innenfor beredskapsarbeid med kurs, opplæring 
og lignende. Se mer utdypende innspill under spørsmål 4. 
 
Risikoaksept 
24. En sentral del av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet handler om å ta stilling til hva som er 

akseptabel risiko og å avveie ulike hensyn. Det vil alltid være en avveining mot annen ressursbruk, 
og i tillegg må ikke beredskapstiltak uforholdsmessig gripe inn i grunnleggende 
menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Har din virksomhet synspunkter på avveininger og 
kryssende hensyn som gjør seg gjeldende når beredskapen skal utformes og dimensjoneres i årene 
fremover? 

 
I årene fremover må det gjøres en dimensjonering av beredskapen i Norge. Hva som skal være 
dimensjonerende hendelser og hva som skal være beredskapskapasiteter i helsesektoren må diskuteres. 
Vi så tydelig i koronapandemien at det er behov for å gjøre en dimensjonering på hva det enkelte 
sykehus skal kunne tåle av belastning. Viser ellers til svar under spørsmål 4. 
 
Andre kryssende hensyn og avveininger som helseforetakene trekker frem:   
- Tilgang på helsepersonell  
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- Forventinger i samfunnet 
- Prehospital innsats i risikofylte områder 
- Skallsikring av sykehus versus åpenhet for publikum. 
 
Prioritering 
25. Hva mener din virksomhet bør prioriteres i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet gitt 

strammere økonomiske rammer, og et mer komplekst trussel- og utfordringsbilde i årene som 
kommer? List opp de viktigste tiltakene. Dette kan omfatte prioritering av enkelte tiltak foran 
andre, så vel som forslag til endringer innenfor dagens ordninger og systemer. 

 
 Mer ressurser (mennesker/utstyr) som sikrer fleksibilitet  
 Vilje og evne til å prioritere jf. prioriteringsforskriften.  
 Det må etableres minstekrav for beredskap innen ulike områder f.eks. forsyning  
 Mer tid til risikoidentifisering  
 Føringer fra departementer/direktoratet (som plangrunnlag)  
 Tettere regionalt samarbeid (erfaringsoverføring/læring) 
 Tettere regionalt samarbeid om enhetlig regionalt planverk /ROS analyser/beredskapsanalyser 

som gir et godt grunnlag for videre arbeid lokalt. 
 Gode tilsyn (for å sikre læring/oppfølging av identifiserte svakheter) 
 Gode maler/oppskrifter for læring av komplekse øvelser 
 Videreføring av etablerte ordninger for nasjonal beredskapslagring av legemidler (inkludert 

forskriftsfesting for primærområdet) 
 Styrke egenforsyning av legemidler på europeisk nivå  
 Det er utfordrende å planlegge lagerhold når det er stramme økonomiske rammer. En 

investering i beredskap er nødvendig, det trenger ikke å bety at løpende driftsutgifter blir 
vesentlig større, jamfør B-180. 

 
Vurderinger av tiltak og virkemidler 
26. Ser din virksomhet behov for tiltak innenfor eget ansvarsområde og/eller tverrsektorielt, som kan 

løses ved bruk av følgende virkemidler: 
 

a) Lovregulering  
Forskriftsfesting av beredskapslagring av legemidler for primærhelsetjenesten som omtalt i tidligere 
punkt 18. 
Det bør i regelverket sies noe om kompetanse innenfor faget beredskap og samfunnssikkerhet.  
 

b) Økonomiske styringsvirkemidler  
Midler merket til beredskapsarbeid lokalt i foretakene, som vil resultere i ressurser til beredskapsarbeid.  
 

c) Endring i organisering  
Tettere regionalt samvirke.  
 
Opprettelse av et nasjonalt prioriteringsutvalg for legemidler. Dette utvalget bør ha ansvar for å gi 
anbefaling om innhold i nasjonale legemiddelberedskapslager samt uttak som går ut over normaldrift, 
inkludert anbefaling om rasjonering for både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 

d) Pedagogiske virkemidler /kompetanse  
Kompetansekrav innenfor beredskap og samfunnssikkerhet. Medarbeidere bør få tilbud om utdanning og 
opplæring. Det bør settes krav til beredskapskompetanse og mulighet for nasjonale kurs. Økt 
kompetanse innenfor informasjonssikkerhet er også et stort behov.  
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Felles begrepsapparat om beredskap (NHØ18-rapport). 
Felles maler, øvingsbanker osv. som letter hvert av trinnene med planlegging, gjennomføring, evaluering 
og korrigering av øvelser og hendelser. 
 

e) Teknologiske virkemidler 
Behov for helhetlig forvaltning, systemutvikling, kompetanseheving og koordinert bruk av felles 
krisehåndteringsverktøy (p.t. CIM).  
 
Mulighet for utvikling av tverrsektorielle løsninger med enkle rapporteringsmuligheter og oppdatering 
ved beredskapshendelser. Teknologi må også understøtte gradert kommunikasjon med ønsker om mer 
effektive kanaler for håndtering av gradert informasjon. 
 
Andre problemstillinger og informasjon som er relevant, men som ikke fremgår av 
spørreskjemaet? 
 
 


