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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2022 
 
 
 

Sak 031-2022 

Regional beredskapsplan – rullering 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 

 
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene i 

regionen og private ideelle sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 2. mars 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
 
Hensikten med denne styresaken er å orientere styret om: 

• De viktigste prinsippene som legges til grunn i beredskapsplanverket 
• Endringene som er gjort i denne rulleringen 

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Hovedtrekk i beredskapsplanverket 

Lov om helsemessig- og sosial beredskap (Lov 23. juni 2000, nr. 56) og tilhørende «Forskrift 
om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid» (For 23. juli 2001, nr. 881) gir 
hjemmel og føringer for beredskapsarbeidet i de regionale helseforetakene med 
underliggende enheter. Loven omfatter også private som i henhold til lov eller avtale tilbyr 
helse- og sosialtjenester til befolkningen, samt private som uten formell tilknytning til 
kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og 
sosialtjenester mv.  
 
Nasjonal helseberedskapsplan gir grunnleggende og utdypende føringer for organiseringen 
av helseberedskapen i Norge. Denne planen redegjør for en rekke fagspesifikke lover og 
forskrifter, som også legger føringer eller har betydning for beredskapsarbeidet. Den 
regionale beredskapsplanen er strukturert i tråd med Nasjonal helseberedskapsplan. 
 
Det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenestens beredskapsforberedelser og 
beredskapsarbeid er, i tråd med ansvarsprinsippet og øvrige bestemmelser i 
helselovgivningen, tillagt det regionale helseforetaket. Dette ansvaret ivaretas gjennom den 
vedlagte regionale beredskapsplanen og ved at helseforetakene oppfyller sitt lovpålagte 
ansvar. Planverket for Helse Sør-Øst bygger på nasjonale og regionale ROS-analyser, 
nasjonale krisescenarier og trusselvurderinger. 
 
Helseforetakene er selvstendige rettssubjekt. Iht. ansvarsprinsippet har den som har 
ansvaret for en tjeneste, også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den 
utøvende tjeneste, herunder finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 
 
Det enkelte helseforetak har det daglige og operative ansvaret for at befolkningen har 
tilgang på nødvendige tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer: 

• Overordnet ansvar for at den enkelte institusjon/virksomhet har gjort de 
nødvendige beredskapsforberedelser, herunder etablert planverk både for eksterne 
og interne kriser/katastrofer, samt gitt tilstrekkelig øving og opplæring til sitt 
nøkkelpersonell  

• Overordnet ansvar for at institusjoner/virksomheter i samme helseforetak har 
samordnet sine planverk 

• Ansvar for etablering av en overgripende beredskapsplan som beskriver 
rollefordeling, varslingslinjer etc. innenfor det aktuelle helseforetak 
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Private ideelle sykehus skal etablere egne beredskapsplaner på lik linje med 
helseforetakene. Ressursene til disse sykehusene inngår som en del av den regionale 
beredskapen. Mindre institusjoner som ikke er sykehus, skal ha etablert beredskap for 
interne hendelser (brann, evakuering, svikt i teknisk infrastruktur, intern varsling etc.). 
Disse institusjonene vil også kunne inngå i de ressurser regionen kan være i behov av ved en 
stor krise/katastrofe.   
 
Om rulleringsarbeidet 

Forrige rullering ble forelagt styret i februar 2020, sak 007-2020. Nødvendige korrigeringer 
foretas løpende i nettversjonen av planen. I september 2020 ferdigstilte Helse Sør-Øst RHF 
en delevaluering av håndteringen av covid-19-pandemien. Delevalueringen og erfaringer fra 
andre hendelser og øvelser, herunder også Nasjonal helseøvelse 2020, har gitt grunnlag for 
revisjon av regional beredskapsplan med alle tilhørende delplaner. I tillegg viste 
delevalueringen av pandemihåndteringen behov for å etablere nye regionale delplaner 
innen områdene kommunikasjon, bildediagnostikk og laboratoriefag samt regional 
beredskapsplan for økt behandlingskapasitet. Det er ikke foretatt endringer som endrer 
planens innretning eller prinsipper.  
 
Regionalt beredskapsutvalg har vært referansegruppe og gitt vesentlige bidrag i 
rulleringsarbeidet og således ivaretatt kontakten til helseforetakene.  

 
Av de viktigste endringene pekes det på følgende: 

• Planen er ajourført på grunnlag av nye opplysninger og endrede forhold, inkludert 
erfaringer og evalueringer fra øvelsen Trident Juncture 2018 og SARS-CoV2-
pandemien. 

• Samarbeid og samordning mellom RHF-ene er nærmere beskrevet 
• ROS-analysen er gjennomgått og oppdatert 
• Varslingskapitlet er redigert 
• Varslingsrutiner innen CBRNE-området er endret i tråd med oppdaterte 

kontaktpunkter 

Nærmere om delplanene til regional beredskapsplan 

• Allerede etablerte delplaner: 
- Prehospital beredskapsplan (under revidering) 
- Regional beredskapsplan for pandemi og alvorlig smittsom sykdom 
- Regional plan for IKT-beredskap 
- Regional plan for forsyningsberedskap 
- Regional plan for beredskapsmessig personellplanlegging 
- Regional plan for legemiddelberedskap (under revidering) 
- Regional plan for sivilt-militært samarbeid 

 
• Nye delplaner 

- Regional beredskapsplan for økt behandlingskapasitet (under utarbeidelse) 
- Regional beredskapsplan for bildediagnostikk og laboratoriekapasitet (under 

utarbeidelse) 
- Regional plan for kommunikasjon 
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Overnevnte delplaner følges opp uavhengig av regional beredskapsplan. Planene er 
tilgjengelig på Helse Sør-Østs hjemmesider.  
 
Videre planarbeid 
Det arbeides kontinuerlig med videreutvikling av regional beredskapsplan og tilhørende 
delplaner. Grunnlaget for dette er bl.a. endringer i lov og forskrift, nasjonale planer, føringer 
gitt i foretaksmøte og erfaringer fra hendelser og øvelser. Frem mot neste rullering og 
fremlegg for styret i Helse Sør-Øst RHF vil det bl.a. bli arbeidet videre med oppfølging av 
Nasjonal helseøvelse 2022, evt. endringer i helseberedskapsloven og endringer som følge av 
erfaringer fra pandemihåndteringen.  
 
Øvingsaktivitet  
Det pågår omfattende øvingsaktivitet på flere nivåer i helseforetakene og i samarbeid med 
andre nødetater og relevante aktører. Det gjennomføres også årlige diskusjonsøvelser for 
administrerende direktører i Helse Sør-Øst. De siste to øvelsene har omhandlet 
datasikkerhet og håndtering av tilsiktede digitale hendelser. Årets øvelse er innenfor 
rammen av den Nasjonale helseøvelsen og atomberedskapsøvelsen Arctic RHEIN. Erfaringer 
fra øvelser og hendelser gjennomgås i regionalt beredskapsutvalg.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst skal bidra til å verne befolkningens liv og helse 
gjennom å sikre at nødvendige spesialisthelsetjenester kan tilbys befolkningen ved kriser og 
katastrofer i fredstid og under krig. Planen bygger på de etablerte prinsippene for 
beredskapsarbeidet i Norge, som ansvar, nærhet, likhet og samvirke, og introduserer ikke 
endrede forutsetninger eller ansvarsforhold. 
 
En grunnleggende forutsetning for god beredskap og krisehåndtering er at virksomhetens 
daglige drift er sikker og robust (jf. bl.a. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten). Det legges til grunn at helseforetakene/de private ideelle sykehusene 
har systemer for risikoerkjennelse og for å håndtere risikoen i ordinær drift. 
 
Det understrekes at beredskapsplanlegging og håndtering av beredskapssituasjoner er et 
ledelsesansvar. Beredskapsplaner på alle nivåer i helsetjenesten skal inngå i virksomhetens 
kvalitetssystem og skal rulleres og øves årlig.  
 
Det er administrerende direktørs vurdering at den regionale beredskapsplanen 
tilfredsstiller det regionale helseforetakets og helseforetakenes/de private ideelle 
sykehusenes behov. Planen bidrar til at regionens samlede spesialisthelsetjenesteressurser 
kan utnyttes mest mulig effektivt ved en krise eller katastrofe og tydeliggjør hvilke roller og 
hvilket ansvar det regionale helseforetaket, helseforetakene og relevante samarbeidsparter 
har. Planen tilrettelegger således for en tydelig kriseledelse. Videre bidrar planen til å styrke 
samordningen innen helsetjenesten og med samarbeidende etater.  
 
Planen, med tilhørende delplaner, vil oppdateres ved alle større endringer i forutsetninger 
for beredskapsplanleggingen. I tillegg vil planene være gjenstand for en kontinuerlig 
forbedringsprosess som sikres gjennom revisjoner.  
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Administrerende direktør anbefaler at styret tar regional beredskapsplan til etterretning. 
Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene i regionen 
og private ideelle sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  

• Regional beredskapsplan 
 
Utrykte vedlegg:  

• Ingen 
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