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Formål: 
Verne liv og helse og bidra til at 
befolkningen kan tilbys 
nødvendig helsehjelp i kriser og 
katastrofer i fredstid og i krig.
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Flodbølgekatastrofen 2004

• Forstå situasjonen

• Ledelse – strategisk og operativ

• Rolle og ansvarsfordeling

• Hjelpearbeid



  

Utfordringsbildet
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• Tsunamien i 2004
• Giardia-utbruddet i Bergen ca. 6000 syke 2004

• E.coli-saken, ett barn døde, ca. 16 alvorlig syke 2006
• Pandemien 2009-2010

• Askeskyen på Island 2010
• Terrorangrepet 22. juli 2011

• Ebola utbrudd i Vest-Afrika 2014-2015
• Økt flyktningetilstrømning 2015

• Pålegg fra Mattilsynet til Oslo kommune - sikre reservevannforsyning 2017
• Cyberhendelse i Helse Sør-Øst  2018

• Ebola-utbrudd i Kongo – 3 431 dødsfall, 283 000 personer er vaksinerte 

Utfordringsbildet
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Lov og regelverksgrunnlag

• Lov om helsemessig og sosial beredskap
• Smittevernloven
• Folkehelseloven
• Matloven, Drikkevannsforskriften
• Strålevernloven
• Spesialisthelsetjenesteloven
• Helse- og omsorgstjenestelov
• Legemiddellovgivning
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Nasjonal helseberedskapsplan

• Ansvar, nærhet, likhet og samvirke

• Regelverk, aktører, roller, ansvar

• Varsle og rapportere

• Forstå situasjonen

• Håndtere



  

Varslings- og rapporteringslinjer i Helse- og omsorgssektoren
Samordning og informasjon mellom helsesektoren og andre sektorer, rapportutveksling
Når HOD er lederdepartement skal etater i andre sektorer, og departementer som ikke har etater, sende situasjonsbeskrivelse og informasjon om iverksatte tiltak til Helsedirektoratet.
Linjer i andre sektorer
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Varslings- og rapporteringslinjer ved beredskap og kriser



   

Regjeringen
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Sentral krisehåndtering
Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet 1.9.2017



    

Økt vekt på sikkerhet og samarbeid med Forsvaret

• Helsesektoren deltar i Totalforsvarsprogrammet (2016-2020)

• Helsedirektoratet og Forsvaret har avtale om gjensidig bistand

• Helseberedskapsrådet = samarbeid om planer for krise og krig: 
• Ledelse og samarbeid
• Disponering av helsepersonell -
• Evakueringskjede for sårede ved masseskade 
• Logistikk



   

Seven Baseline Requirements

1. Sikre kontinuitet for styresmaktene og kritiske offentlige tjenester
2. Sikre en robust kraftforsyning
3. Sikre evnen til å håndtere ukontrollert forflytning av mennesker
4. Sikre robust mat- og vannforsyning
5. Sikre evnene til å håndtere masseskadesituasjoner
6. Sikre robuste sivile kommunikasjonssystemer
7. Sikre robuste transportsystemer 



    

Ny beredskapsplan

• Formål: Bidra til felles nasjonal 
beredskapsplanlegging for å håndtere 
utbrudd av alvorlig smittsom sykdom. 

• Beskriver tiltak for å:
• Overvåke og oppdage utbrudd
• Varsle og håndtere utbrudd
• Kommunisere og gi informasjon

• Beskriver også: Etiske utfordringer, 
administrative økonomiske forhold, øvelser 
og opplæring, internasjonalt samarbeid



  

Samordning og informasjon

Linjer i andre sektorer
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Rådgivere:
Regionale helseforetak
Statens helsetilsyn
PST
FFI
Forsvarets ABC skole
Veterinærinstituttet
NMBU
Utdanningsdirektoratet
Luftfartstilsynet
Avinor AS
Avinor flysikring AS
Tolldirektoratet
Fylkesmannen
Sysselmannen 
KS
Relevante kommuner.

Beredskapsutvalget:

Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser



   

Oppsummert: Hvordan møter vi utfordringene? 

• Nasjonale beredskapsplaner
• Planlegging og kontinuerlig forbedring 
• Samarbeid nasjonalt og internasjonalt 
• Hovedstrategier og tiltak: 

• Generelle hygienetiltak 
• Vaksinasjon
• Medisinsk behandling av syke 
• Øke helsetjenestens behandlingskapasitet 
• Medisinsk evakuering
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