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Det finnes i dag ingen nasjonal plan for blodberedskap i fred, krise og krig, hverken i Forsvaret eller i 
sivile etater. Helseberedskapsrådet opprettet derfor i 2017 en arbeidsgruppe for blodberedskap. 
Arbeidsgruppen bestod av følgende medlemmer:  
 

 
 
Målet for arbeidet var etablering av et nasjonalt system for blodberedskap. I mandatet for 
arbeidsgruppen ble hensikt med arbeidet beskrevet som følger:  

- Sikre Norge som nasjon adekvat tilgang på blod og blodprodukter ved krise og krig. 
- Etablere et felles omforent system som ivaretar Forvarets totale behov for blodprodukter. 
- Bedre beredskap ved større sivile katastrofer/terrorangrep og samtidig bedre blodberedskap 

ved geografisk isolerte virksomheter. 
 
 
Arbeidsgruppen sin rapport ble presentert på møte i Helseberedskapsrådet 21. november 2019. 
Tabell 1 oppsummerer anbefalingene som ble gitt i rapporten.  
 
 
  



 
Tabell 1. Oppsummering av anbefalinger i rapport fra Helseberedskapsrådets 
arbeidsgruppe for blodberedskap «HELHETLIG BEREDSKAP FOR BLOD OG 
BLODPRODUKTER I FRED, KRISE OG KRIG» 
 

 

 Kunnskap og bevissthet omkring behovet for velfungerende blodberedskap må 

styrkes lokalt, regionalt og nasjonalt.  

 Tiltak for å sikre blodberedskap må inkluderes i relevante lover og forskrifter. 

 Det må utarbeides robuste planer for blodberedskap lokalt, regionalt og nasjonalt 

som inkluderer 

 rutiner for håndtering av blodbehov ved livstruende blødning og 

masseskadehendelser 

 nasjonale standarder for drift av blodbank i krise og krig  

 krav til beredskapslagre for tappeutstyr, blodposer og 

transfusjonsutstyr 

 etablering av systemer for blodlogistikk ved krise og krig   

 

 Det må etableres samarbeidsavtaler mellom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) 

og sivil helsetjeneste om blodberedskap og militær etterforsyning av blod.  

 For å sikre gjennomføring av gitte anbefalinger anbefales det at det opprettes et 

nasjonalt senter for blodberedskap som inkluderer sivil og militær 

transfusjonstjeneste samt militær logistikk-kompetanse. Det anbefales at dette 

senteret får ansvar for å implementere og vedlikeholde anbefalinger fra denne 

rapporten.  

 

 

 
Etter gjennomgang anså Helseberedskapsrådet at bare deler av mandatet var møtt i den leverte 
rapporten og ønsket at system for ivaretakelse eller beredskapssystem ved større sivile 
katastrofer/terrorangrep ble ytterligere beskrevet. Sekretariatet i Heleberedskapsrådet anmodet 
derfor Forsvarets sanitet (FSAN) om at de fortsatte arbeidet med å oppfylle de punktene som var 
beskrevet i mandatet og kom tilbake med forslag til tiltak. FSAN gav oppgaven med å konkretisere 
arbeidsgruppens rapport til Norsk Militært Blodprogram.  
 
 
 
 
 
 



 
Norsk Militært Blodprogram presenterte sin rapport på møte i Helseberedskapsrådet 16. juni 2020.  
 
Norsk militært blodprogram bygget sin konkretisering på følgende prinsipper: 

- Internasjonale og nasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med livstruende 
blødning anbefaler tidlig balansert blodtransfusjon. For å sikre lik tilgang på beste behandling 
uavhengig av hvor man er i Norge, skal det derfor etableres systemer for å sikre tidlig 
balansert transfusjon i alle ledd av den medisinske behandlingskjeden. 

- System for blodberedskap i krise og krig forutsetter at det er utviklet et system for beredskap 
i fredstid. Hverdagsberedskap danner basisen i et slikt system og må etableres og øves slik at 
den kan oppskaleres etter behov i krise og krig.   

 
FSAN foreslår at det etableres et system for nasjonal blodberedskap som bygger på prinsippet om 
selvforsyning. For å sikre nasjonal blodberedskap må det etableres et desentralisert system for 
fremskaffelse av blod til alle type scenario. 
 
Norsk militært blodprogram presenterte flere kortsiktige og langsiktige mål for arbeidet med 
nasjonal blodberedskap, men fokuserte sin presentasjon særlig på to konkrete mål som er viktige for 
å komme i gang med arbeidet:  

 
Nasjonalt senter for blodberedskap.  
Jamfør rapporten «Helhetlig beredskap for blod og blodprodukter i fred, krise og krig» bør senteret 
etableres i tilknytning til en regional blodbank med erfaring fra militært-sivilt samarbeid innenfor 
fagområdet militær transfusjon og blodberedskap. Forsvarets Sanitet anbefaler at Nasjonalt Senter 
for Blodberedskap legges til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) ved Haukeland 
universitetssjukehus i Bergen. 
 
 
Finnmarksprosjektet.  
For raskt å kunne komme i gang med etablering av desentralisert blodberedskap, ble det foreslått å 
opprette et prosjekt for nasjonal blodberedskap der første del gjennomføres i Finnmark. Prosjektet 
skal gjennom utdanning og trening gjør lokalsykehusene (inkludert Svalbard) og kommunene i 
Finnmark bedre rustet til å kunne starte tidlig balansert blodtransfusjon til denne pasient kategorien. 
I prosjektet skal det gjennomføres kursing av relevant helsepersonell og opprettes rutiner for tapping 
og transfusjon av blod. Prosjektet ble foreslått etablert som et pilotprosjekt etablert i samarbeid 
mellom Nasjonalt senter for blodberedskap, transfusjonstjenesten ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge, Finnmarksykehusene, prehospital helsetjeneste og kommunehelsetjenesten. 

 
 
 

Status per oktober 2020:  

Saken er videresendt fra Helseberedskapsrådet til Helse og Omsorgsdepartementet.  

Helse Nord har vedtatt gjennomføring av pilotprosjekt.   
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