
En fortelling om hvordan det har utviklet seg i Øvre Eiker med 
eksempler og deling av erfaringer.

Organisering av helseberedskapen 
i en kommune



Organisering i kriser



Kommune-
direktør

Personal-sjef

Kommune-
overlege

HO-sjef

Teknisk-sjef 
(SSU)

Beredskaps-
rådgiver

Fra kommunedirektørens 
ledergruppe =>Kriseledelsen

Samfunnshelse 3

Kommune-

direktør

HO sjef Oppvekst-sjef Kultur-sjef
samfunns-

utvikling-sjef

Kommunelege

Beredskaps-
rådgiver

HR-sjef



Regjering

Helse og 
omsorgsdep

Helsedirektoratet

Fylkesmannen

Kommune



Kommune
overlege

AMK

LRS - ELS

Kollektiv 
rednings

ledelse

HRS

Kommune
overlege

Fylkesmannen

Helsedir

HOD

Regjering



Innhold

• Presentasjon

• Kort om lovverk

• Kommuneoverlegen i beredskap

• Kommuneoverlegen i kriseledelsen

• ROS analyser

• Helseberedskapsplaner

• Øvelser



Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet for 
Kongsberg, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag og 

Flesberg







Kort om Regelverket

• Lov om helsemessig og sosial beredskap

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

• Folkehelseloven

• Smittevernloven

• Forskrift om miljørettet helsevern

• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv.

• Evt forskrift om vannforsyning og drikkevann





Kommuneoverlegen i beredskap

• Vi har lovmessige pålagt oppgaver

• Vi kjenner hvordan nødetatene jobber. 
..I hvert fall helse…

• Vi kjenner folks reaksjoner som opplever kriser

• Vi er utdannet til å takle akutte situasjoner
også ofte situasjoner hvor vi må tilpass og bruke de ressursene vi har 
for hånd

• Vi er vant til å trå til å hjelpe der vi kan

• Det er spennende!







Kommuneoverlegen i kriseledelsen

• Vi har en grunnutdannelse som gir oss et fortrinn i en krisehendelse

• Viktig å sette seg inn i… ,aller helst videreutdanne, seg innen 
helseberedskap

• Engasjement, deltakelse, samarbeid, kunnskap og kjennskap

• Arbeid med psykososialt kriseteam er god erfaring

• Vi må melde oss inn. Det må være naturlig at rådmannen krever at vi 
skal sitte i kriseledelsen



ROS analyser



Øvelser - Plivo



SAMØV





Avslutning

• Linjeorganisasjonen skal fungere også i katastrofer –
beredskap!

• Vi leger er godt rustet til å jobbe med beredskap!
• Vi leger kjenner nødetatene best i en kommune (og 

ellers?)
• Helseberedskap er spennende
• Beredskap er et fagfelt som inneholder alt fra 

datakunnskap til kunnskap om menneskers reaksjoner og 
krisereaksjoner.

• Helseberedskap er et område hvor kommuneoverleger 
kan gjøre en stor forskjell i beredskapsarbeidet!



Helseberedskapsplaner

Hvis jeg har tid kan jeg vise dere beredskapsplanene for Øvre 
Eiker kommune!

www.dsb-cim.no

http://www.dsb-cim.no/

