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Høring - Innspill til totalberedskapskommisjonen 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 31. mars 2022. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken og styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Beredskap er et bredt felt som krever samarbeid mellom forskjellige aktører. Det er bedt om 

innspill som skal gi kommisjonen mulighet til å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om 

status og utfordringer innenfor beredskapsfeltet – og betraktes således kun som en 

innledningsvis tilbakemelding for å kunne starte arbeid med NOU innen dette tema.  

 

Dette er en viktig og omfattende sak og Overlegeforeningen (OF) forventer at 

totalberedskapskommisjonens forslag til NOU blir sendt ut til ny høring når den tid kommer. 

 

Det er bedt om tilbakemelding i form av et spørreskjema og OFs innspill er som følger: 

 

Ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap 

 

1. Beskriv kort din virksomhets rolle, ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

 

OF et fagforeningsledd som ivaretar medlemmenes interesser i offentlig spesialisthelsetjeneste 

og har en sentral rolle i utforming av avtaler som skal sørge både for forsvarlig og høy 

kvalitativ helsetjeneste og nødvendig vern for spesialister (leger) også i beredskapssituasjoner. 

 

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. 

 

OF er involvert i kontinuerlig arbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgiver (bla. Spekter og 

Virke) der eksisterende arbeidsavtaler videreutvikles og endres. Som ledd i fagforening har 

OF betydelig kompetanse som kan komme alle berørte aktører til nytte (se for eksempel dialog 

og avtaler i Coronapandemien som nylig beredskapssituasjon). 
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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? 

 

OF mener at vi står over et vedvarende nytt og mer kompleks trusselbilde. Dette gjelder både 

sikkerhetspolitiske og forsyningsspørsmål. Som fag(medisinsk)forening er vi primært opptatt 

av en god helsetjeneste til alle innbyggere uansett bosted. Sikring av tilgang til både medisiner 

og utstyr bør tillegges høy prioritet. Dette gjelder både på kort og lang sikt. 

 

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:  

 

Flere nylige kriser har vist at vi har blitt mer sårbare. Norge er et lite land som er avhengig av 

utenlandske forsyninger og kompetanse. OF mener at avvikling av nasjonale beredskapslager 

er problematisk. I dagens offentlige helsevesen som styres etter NPM-prinsipp har både areal 

og sengetall blitt betydelig mindre sett i forhold til behandlingsintensitet. Stadige 

effektiviseringskrav har ført til nesten ingen «reservekapasitet» når krisen inntreffer. At det 

har gått relativ bra skyldes en enestående innsats og lojalitet fra medisinsk personell. OF 

mener at reservekapasitet bør bygges opp også for å unngå unødvendig slitasje på personell, 

samt hindre medieoppslag om utbrente helsearbeidere som ikke virker 

rekrutteringsfremmende. 

 

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? 

 

Kvaliteten i tverrfaglig samarbeid med redningstjenester som vedlikeholdes med regelmessige 

katastrofeøvelser fungerer stort sett godt og bør fortsatt prioriteres – OF foreslår en 

gjennomgang av øvelseshyppighet (behov for flere øvelser? Regelmessig involvering av HV?) 

 

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? 

 

OF har ingen særskilt kommentar. 

 

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. 

 

De nevnte grunnleggende prinsippene bør videreføres. OF ønsker å trekke frem nærhet som et 

spesielt viktig punkt. Kunnskap til lokale forhold er essensiell i en krisesituasjon der muligens 

ikke all kommunikasjon fungerer. Vi ser med bekymring en tendens til sentralisering gjennom 



flere effektiviseringsreformer (nedleggelser av lokale ambulansestasjon, samlokalisering av 

AMK). Strukturen bør gjennomgås av arbeidsgruppen. 

 

Internasjonalt og nordisk samarbeid 

 

8. Er det spesielle internasjonale forventninger og forpliktelser for norsk beredskap som 

din virksomhet mener kommisjonen bør ha kunnskap om? 

 

OF har ingen spesiell kompetanse om dette men regner med at kommisjonen får omfattende 

innspill fra de rette organisasjonene. 

 

9. Beskriv kort hvordan utenlandske ressurser og bistand kan bidra i håndteringen av 

hendelser innen eget ansvarsområde. 

 

Spesielt i grenseområdene er det viktig med et godt og tett nordisk samarbeid. Her må 

beredskapsplaner gjennomgås og samordnes/harmoniseres om nødvendig. 

 

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? 

 

OF kjenner ikke Norges samarbeid med andre land i detalj. Vi mener at det eksisterende 

nordisk samarbeid er en styrke som bør videreutvikles. Spesielt med hensyn til forsyning 

foreslår vi en felles innretning og samarbeidsavtaler. 

 

Sivilt-militært samarbeid 

 

11. Beskriv kort sivilt-militært samarbeid/totalforsvarsrelaterte oppgaver som egen 

virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i.  

 

OF har ingen rolle i dette. 

 

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? 

 

OF har ingen rolle i dette. 

 

Offentlig-privat samarbeid 

 

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

egen virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i. 

 

OF foreslår å rette en forespørsel til PSL (privatpraktiserende spesialisters landsforening) for 

å avklare de privates rolle i en beredskapssituasjon. Et formalisert samarbeid mellom det 

offentlige og private kan bidra til å styrke helsetjenestens yteevne i en beredskapssituasjon. 

 

14. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-private samarbeidet som din 

virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret 

virkemiddelbruk? 

 



Se svar på 13. 

 

Offentlig-frivillig samarbeid  

 

15. Beskriv kort offentlig-frivillig samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap som 

din virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i. 

 

Sykehusene har beredskapsplaner der frivillige involveres. OF foreslår at disse planene 

gjennomgås og harmoniseres om nødvendig. Også her er det nødvendig med regelmessige 

(minst årlige) beredskapsøvelser. OF bidrar gjerne i utforming av beredskapsavtaler. 

 

16. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-frivillige samarbeidet som din 

virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret 

virkemiddelbruk? 

 

Se svar på 15. 

 

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. 

 

I de gjeldende tariffavtaler for helsepersonell er det gjort vide unntak fra alminnelige 

arbeidstidsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven, for å sikre en god helsetjeneste. Dette betyr at 

arbeidsbelastningen allerede er høy. Når en beredskapssituasjon inntreffer kommer en ekstra 

arbeidsbelastning på toppen. OF foreslår at det lages eskalasjonsscenarier som ivaretar både 

forsvarlig behandling og kvalitet i tjenesten, forsvarlig arbeidsbelastning og rimelig 

godtgjørelse for berørte grupper. 

 

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?  

b. Har din virksomhet ansvar for beredskapsordninger, for eksempel lagerhold for 

bestemte typer produkter/varer? Hvis svaret er ja, beskriv kort ordningen.  

c. Har din virksomhet synspunkter på behovet for og forslag til endringer i 

eksisterende beredskapsordninger? 

 

 
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.   



Koronapandemien har vist oss sårbarheten i en krisesituasjon, med kritisk lav tilgang til PPE 

(personal protective equipment). OF mener eksisterende beredskapsordninger bør 

videreutvikles og lagerhold på PPE og elementære legemidler (anestetika, antibiotika med 

mer) anses som tvingende nødvendig. 

 

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? 

 

Digital sikkerhet er under press og angrep. Tilgang til informasjon er forutsetning for å kunne 

yte forsvarlig og god behandling. OF har ingen spesiell kompetanse om dette men regner med 

at kommisjonen får omfattende innspill fra de rette organisasjonene. 

 

Øvelser  

 

20. Har din virksomhet synspunkter på bruk av øvelser i samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet og eventuelle behov for endringer når det gjelder følgende forhold? 

a. Planlegging/tilrettelegging  

b. Gjennomføring 

c. Evaluering  

d. Oppfølging av læringspunkter 

e. Relevans og nytte – er det god sammenheng mellom det vi øver og slik vi 

håndterer hendelser i praksis? 

 

Se svar på 5. 

 

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? 

a. Planlegging/tilrettelegging 

b. Gjennomføring 

c. Oppfølging av læringspunkter 

 

Se svar på 5. 

 

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)?  

a. Tilsyn er basert på risiko og vesentlighet 

b. Tilsyn identifiserer og avdekker reelle sårbarheter 

c. Tilsynsetatene er samordnet og koordinert 

d. Kravgrunnlag har god struktur og er skrevet i et godt og klart språk 

e. I hvilken grad funn (brudd på krav og merknader) følges opp 

 



OF mener at samarbeid mellom RHF og DSB bør økes, spesielt fordi de regionale HF har 

stramme økonomiske rammer i et, som etter OFs oppfatning, underfinansiert offentlig 

helsevesen. Dette medfører en fare for at inntektsgivende aktiviteter som ikke nødvendigvis 

bidrar til bedret beredskap prioriteres.  

 

Forebygging  

 

23. Har din virksomhet synspunkter på den forebyggende delen av beredskapsarbeidet og 

eventuelle behov for endringer i tiltak og virkemidler? 

 

OF mener at øvelser og planlegging av lagerhold og aktivitet er sentrale punkt og viser til svar 

på tidligere spørsmål. 

 

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? 

 

OF mener at dette er et spesielt viktig punkt, å veie opp beredskapstiltak og de berørtes vern. 

Vi viser til avgitt svar på spørsmål 17. 

 

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.    

 

OF mener at det i helsevesenet bør prioriteres tilgang til forsyninger av både materiell, 

medisiner og personelle ressurser gjennom beredskapsavtaler. Vi viser til avgitt svar på 

spørsmål 5, 17, 18. 

 

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  

b. Økonomiske styringsvirkemidler 

c. Endring i organisering  

d. Pedagogiske virkemidler /kompetanse 

e. Teknologiske virkemidler 

 

OF mener at det bør tas i bruk økonomiske styringsmidler og at beredskapen bør styrkes. Dette 

må ikke skje på bekostning av andre områder innen helse. Viktigheten av kompetanse er 

utdypet tidligere. Teknologi som fungerer og systemer som kommuniserer gode er essensielle 



og OF mener at det for eksempel bør jobbes aktiv med en felles journalsystem over hele land. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Geir Arne Sunde (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


