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Høring - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og 

Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser 

med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 27. juni 2018. Norsk overlegeforening (Of) har 

behandlet høringen på sitt styremøte 30. august 2018 og har følgende innspill: 

 
Planen er svært omfattende, og beskriver plikter og oppgaver for alle ledd i helsetjenesten som 

skal håndtere høyrisikosmitte pasienter, og spenner fra nasjonale innsatsresurser som CBRNE-

senteret og infeksjonsmiljøet på OUS til kommunale legevakter. 

 

 Of støtter at nødvendig opplæring og øvelse må gis til alt helsepersonell som skal 

håndtere slike pasienter, men mener at dette bør sikres som regionale funksjoner da det 

er lite trolig at små sykehus og kommunale tjenester vil ha ressurser og fagmiljø til å 

etablere dette på laveste nivå slik planen beskriver. 

 Of støtter at det etableres overenskomster med yrkesforeninger for å sikre god tilgang 

til nødvendig spesialisert helsepersonell ved slike hendelser. 

 Of mener at for å sikre forsvarlig nivå på behandling og stabilisering av 

høyrisikosmitte-pasienter, samt for å sikre nødvendig beredskap for 

høyrisikosmittetransport, så bør kompetanse tilsvarende CBRNE/OUS etableres på alle 

regionsykehusene. Det er lite realistisk at dette skal kunne etableres på hvert foretak, 

slik planen beskriver. 

 For å sikre at nødvendig kompetanse, utstyr, opplæring, øvelse og samhandling kan 

etableres i hver region, bør det tilføres øremerkede ressurser til regionsykehusene for å 

etablere slik smitteberedskap og kompetanse. Of mener at dersom slik beredskap skal 

etableres innenfor eksisterende budsjetter som allerede er hardt presset for de fleste 

helseforetakene, så vil beredskapen for de fleste helseforetakene være sårbar og i 

mange tilfeller ikke fungerende i reelle situasjoner, og heller ikke sikre pasientene 

nødvendig behandling og transport. 

 Mtp kriseutvalgets rådgivere, så mener Of at representanter for regionsykehusenes 

AMK og infeksjonsmedisinske miljø bør inkluderes, for å sikre nødvendig varsling og 

kommunikasjon, triage, behandling og transport av slike pasienter. 
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