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Beredskapsprinsippene
ANSVAR: den myndighet, virksomhet eller etat, som til daglig
har ansvaret for et område, har også ansvaret for beredskap
ved kriser og katastrofer.
LIKHET: den organisasjon man opererer med under kriser skal
være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.

NÆRHET: kriser skal håndteres på et lavest mulig
organisatorisk nivå.
SAMVIRKE: sikre et best mulig samvirke med relevante
aktører/virksomheter i beredskapsarbeidet

Regelverk og planverk
Regelverk
Smittevernloven kapittel 7
Helseberedskapsloven
Folkehelseloven
Matloven

Planverk
Nasjonal helseberedskapsplan (2018)
Plan mot alvorlige smittsomme sykdommer (2019)
Pandemiplan
Kopperplan
Ebolaplan

CBRNE-strategi
Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016–2020
https://www.regjeringen.no/contentassets/3fe1d74dc4e94cf58d4dbc10a9c410da/nasjonal-strategi-cbrne.pdf

• Samarbeid FD, JD, HOD

• Omforent trussel-risiko og sårbarhetsforståelse
• CBRNE-scenarier i øvingsplaner på alle nivåer

• Tilgang til fagekspertise, støtte til nødetater (C, E)
• Samvirke mellom lokale aktører, interkommunale løsninger
• Samordning på tvers av sektorer, sivilt-militært samarbeid

• Internasjonalt samarbeid
• Kommunikasjon

Nasjonale koordineringsmekanismer for CBRNE-beredskap
ATOMBEREDSKAP (RN)
Kriseutvalget for atomberedskap (KU-A), nytt scenario skal utvikles - bruk av
kjernefysiske våpen nær eller på norsk territorium

BIOLOGISK BEREDSKAP (B)
Nytt kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser (BUB)
KJEMIKALIE- OG EKSPLOSIVBEREDSKAP (CE)
Samvirkeområdet for CE-beredskap etablert juni 2017
Fire prosjekter ble satt i gang i 2018
➢ Erkjennelse og tverrsektoriell forståelse av trusler, risiko og sårbarhet
➢ Avklare grensesnitt mot beredskap som er etabler for akutt forurensning
➢ God faglig rådgivning i håndterings- og normaliseringsfasen
➢ God kommunikasjon med befolkningen

Nasjonale koordineringsmekanismer for CBRNE-beredskap
ATOMBEREDSKAP (RN)
Kriseutvalget for atomberedskap (KU-A), nytt scenario skal utvikles - bruk av
kjernefysiske våpen nær eller på norsk territorium (FHI rådgiver)

BIOLOGISK BEREDSKAP (B)
Nytt kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser (BUB) (FHI er
medlem og utgjør smittevernfaglig sekretariat)
KJEMIKALIE- OG EKSPLOSIVBEREDSKAP (CE) (FHI deltar i flere prosjekter)
Samvirkeområdet for CE-beredskap etablert juni 2017
Fire prosjekter ble satt i gang i 2018
➢ Erkjennelse og tverrsektoriell forståelse av trusler, risiko og sårbarhet
➢ Avklare grensesnitt mot beredskap som er etabler for akutt forurensning
➢ God faglig rådgivning i håndterings- og normaliseringsfasen
➢ God kommunikasjon med befolkningen

FOREBYGGE
HÅNDTERE
Forhindre/forberede Skadebegrense

•

Vurdere trusselbilde

•

Tilsyn med virksomheter

•

Identifisere risiko

•

Sikkerhetstiltak

•

Regler, rutiner, planer

HENDELSE

•
•
•
•
•

NORMALISERE
Gjenopprette

•
•
•
•
•

Opprydning/etterslukking
Verifiserende analyser
Vurdere konsekvenser
og helserisiko
Oppfølgende helseundersøkelser i
befolkningen

Redde liv, evt slukke brann
Beskyttelse mot ukjente agens
Deteksjon, hot/cold sone, evakuering
Lukke vinduer («folkegassmasken»)
Situasjonsforståelse, krisekommunikasjon
TIDSAKSE

Utfordringer ved beredskapshendelser
Stor hast og stort behov for informasjon
Mye som er ukjent i tidlig fase
Gi et godt situasjonsbilde og faglige råd
₋ Hvor mange er syke?
₋ Smitter det? Hva er smittekilden, hvordan smitter det?
₋ Hvor alvorlig er det?
₋ Hva er risiko for smitte/annen sykdom?
₋ Vaksine? Behandling?
Basert på tilgjengelig kunnskap
Stort tidspress!

➢Mange kommuner har begrenset erfaring

Folkehelseinstituttets nasjonale beredskapsoppgaver
-raskt oppdage, varsle og håndtere hendelser
der vi har en beredskapsrolle
SMITTEVERN/B-BEREDSKAP (Smittevernloven §7-9)
Råd om farlig smitte/agens
Nasjonale utbrudd, inkl. pandemi
Vaksineberedskap
Bioterror – døgnbemannet laboratorieberedskap
MILJØ/KJEMIKALIER/C-BEREDSKAP (Folkehelseloven §25)
Kjemisk utslipp med helsefare (luft, vann, gass, røyk)
Bistand til kommuner under og etter en hendelse
Giftinformasjonen del av FHI fra 1. januar 2015
Nasjonal vannvakt fra 2017
|9

FHIs beredskapsfunksjoner
Overvåking/varsling og rådgivning 24/7 :
➢Smittevernvakta og bakvakt Giftinformasjonen utenom arbeidstid
Mikrobiologisk beredskapsvakt 24/7
Vannvakta 24/7: rådgivningstelefon for vannverk
➢Utenom arbeidstid: nettverk av erfarne vannverkspersonell
Giftinformasjonen 24/7
Medievakt 24/7
Vaksineberedskap
Feltepidemiologisk gruppe som kan bistå lokalt
11.03.2020

Beredskapsdiagnostikk 24/7
Kontinuerlig vurdering av hvilke agens som inngår i vaktpanelet
Opplæring ved etablering av ny diagnostikk
Kvalitetssikring ved deltagelse i ringtester og
internasjonale samarbeid
•WHO laboratorier og nettverk
•EU: EMERGE og P54
•Nordic Biopreparedness Forum
•Avtale med Folkhälsomyndigheten (BSL4)
•Ringtester (EMERGE og NBF)
•et av de raskeste laboratoriene i Europa til å analysere
prøvene med korrekt resultat!

Eksempler på aktuelle smittevernkriser i
norske kommuner
Vannbårent giardiautbrudd i Bergen
Legionellautbruddet i Sarpsborg/Fredrikstad
VRE utbrudd på sykehus

Nasjonale utbrudd av EHEC og Salmonella
Pandemi og influensasesong
Meningitter, legionella, meslinger, MRSA, EHEC,
pulverhendelser..

Globale helsetrusler
Ebola
MERS
SARS
Covid-19
Svineinfluensa
Fugleinfluensa
Antibiotikaresistens
➢Betydning for norsk beredskap
11.03.2020

Utbrudd kan begrenses!
Både ved naturlige og villede hendelser

Epidemietterretning
HENDELSESBASERT

INDIKATORBASERT

1. Oppdage
Nasjonalt:
-Utbrudd/Vesuv
-Andre varsler
-Massemediene
Internasjonalt
-WHO (IHR)
-EU (EWRS)
-ECDC(EPIS)

MSIS, Sykdomspulsen

Varsel
Motta
Verifisere

Data
Signal

Samle
Analysere
Tolke

Referanselaboratorier

Leger
Sykehus
Lab

2. Vurdere
Informer

Bekrefte hendelse
ETTERFORSKE

3. Håndtere

Gi råd om tiltak

Hdir, HOD
Helsetjeneste
Mattilsyn
EU (EWRS)
WHO (IHR)
Publikum

Internasjonal koordinering og varsling ved globale
helsetrusler
Globalt: WHO og IHR
Internasjonalt helsereglement (2005)
Alle WHO medlemsland

Varslingsplikt for alle helsetrusler som kan ha
internasjonal betydning
Krav til landene å ha kapasitet til å oppdage,
varsle og håndtere helsetrusler
WHO kan erklære en folkehelsekrise av
internasjonal betydning og anbefale tiltak som
landene må følge

EU: Beslutning om grensekryssende
helsetrusler (EU/EEA1082/2013)
Kommisjonens Early Warning and Response
System (EWRS):
Varsling og utveksling av informasjon

Koordinering i Helsesikkerhetskomiteen (HOD)
Europeiske smittevernbyrå (ECDC)
risikovurdering og råd

➢ FHI nasjonalt varslingspunkt. Mottar og vurderer varsler 24/7

Overlagt spredning av biologiske agens
Hvordan oppstår mistanken?
Helse: overvåking og utbruddsetterforskning:
Varsling fra helsetjenesten: uvanlig sykdom, klinikk
Epidemiologi: uvanlig forekomst; tid, sted, person, årsak
Mikrobiologiske laboratorier; uvanlig agens

Politi
Informasjon fra aktør – annonsert hendelse, trusselbrev e.l
Kjent type hendelse el funn på sted : ex pulverbrev
Informasjon fra etterretning og etterforskning;
Aktør, motiv, kompetanse, utstyr, agens, innbrudd

SMITTESCENARIO

MILJØ/KJEMIKALIESCENARIO

▪ Utvikler seg over tid, kan ha stort
spredningspotensiale på tvers av
landegrenser

▪ Akutte, lokale hendelser med
avgrenset skadeomfang

▪ Definerte agens med kjente
symptomer

▪ Ansvar delt mellom flere sektorer
(helse, justis, klima og miljø,
samferdsel, forsvar)

▪ Helsesektoren tydelig hovedansvar
for håndtering
▪ Hyppige hendelser, gode rutiner

▪ Kjent og anvendt lovverk

▪ Ukjent(e) agens, uklare symptomer

▪ Stort koordineringsbehov
▪ Få hendelser, lite trening
▪ Nyere og mindre kjent lovverk

Ansvar på kjemikalieområdet
- Fordelt på flere departementer
Helse- og omsorgsdep. (HOD):
forebygging av helseskader som følge av kjemikalier i miljøet (miljømedisin/miljørettet
helsevern)
behandle personer som er skadet som følge av kjemisk eksponering
(Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten (RHF/HF, CBRNE-senteret), FHI,
Helsedirektoratet)
Justis- og beredskapsdep. (JD):
forebygging i form av forvaltning av kjemikalier, SEVESO-direktivet og forebygging av
villede handlinger/terror (DSB, POD, Politiet, PST).
Klima- og miljødep. (KMD)
forurensning, forvaltning av kjemikalier, REACH (Miljødirektoratet)
Samferdselsdep. (SD) har ansvaret for akutt forurensning (Kystverket).
Forsvarsdep. (FD):
beskytte norske soldater mot bl a kjemiske stridsmidler (FABS, FFI)

Miljø-/kjemikaliehendelser
- Skadeomfang og håndtering
Vil normalt ha et avgrenset, lokalt skadeomfang, og håndteringen skjer
lokalt, evt med støtte fra nasjonal fagekspertise.
Store hendelser vil ha sektorovergripende konsekvenser og behov for
koordinering på nasjonalt nivå.
Ansvaret delt mellom flere dep
JD, HOD, KMD, SD, FD

Kjent vs. ukjent agens og skadested
Agens involvert kan være kjent eller i utgangspunktet ukjent
Kjent skadested:
Nødetatene må beskytte seg mot en mulig ukjent fare
Stor usikkerhet kan lamme akutthåndteringen pga manglende utstyr og
kompetanse
Ukjent skadested:
sykdomstilfeller som ikke kan relateres til et geografisk sted
farlige stoffer oppdages uten at det kan påvises hvor disse kommer fra
pasienter/tilfeller med diffuse symptomer, vanskelig å se noen
sammenheng
➢behov for bistand fra sentrale aktører for å fastslå årsak til hendelsen og
vurdere potensiell helserisiko (gjerne basert på «verstefallscenario»).

Eksempel på miljø/kjemikaliehendelser:
Vesttank / Gulen 2007

Askesky 2010
Gass i Mathallen 2013
Katastrofebrann i Lærdal 2014
Forgiftningsdødsfall 2016
Innbrudd i vannreservoar 2018

Gasslekkasjen i Mathallen, april 2013
Fire til Ullevål sykehus med kvalme,
svimmelhet, hvitt belegg på tungen,
pustebesvær

Usikkert omfang og ukjent stoff:
kloramin, fosfin, flussyre, ozon…?
Godt samarbeid mellom aktørene
(OBRE, CBRNE-senteret, FHI, FFI m.fl.)
FHI koordinerte helse

Mange læringspunkter
FHI -

Helserisikovurdering ved hendelser
Kan en gitt miljøpåvirkning (eksponering) utgjøre en risiko for
helseskader eller uønskede helseeffekter i en befolkning/gruppe?
BESKRIVE EKSPONERINGEN
• Hvem blir utsatt for eksponering?
• Hvor mye/lenge blir de eksponert?
• Hvilke kilder til eksponering?

BESKRIVE FAREN VED EKSPONERINGEN
• Hvilke effekter kan oppstå?
• Ved hvilke doser oppstår effektene?
• Hvis vi ikke ser effekter ved visse doser, kan vi
være sikre på at de ikke opptrer (terskelverdier)?

HELSERISIKOVURDERING

Hva er sannsynligheten for helseskade
i den aktuelle befolkningsgruppen?

Miljø-/kjemikalieberedskap
– samarbeid mellom aktører på ulike nivåer
Nasjonalt/sentralt
Departementer, myndighetsorganer,
sentrale kompetanseinstitusjoner som
CBRNE-senter, FHI, FFI mv.
Regionalt
Fylkesmannen,
Arbeids-/ miljømedisinske avd.
Regionale brann- og redningstenester

Kommunalt/lokalt
Kommunehelsetjeneste
Miljørettet helsevern
Nødetater

Takk for oppmerksomheten!

FHI -

