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Mandat

• Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgaver i 
kommuner og helseforetak. Handlingsplanen skal høres og forankres i 
de lokale samhandlingsutvalgene og vedtas i strategisk 
samarbeidsutvalg. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med 
evaluering av mål/tiltak/effekt.

• Ansvar for videreformidling av informasjon til kommuner og 
helseforetak, og arrangere felles fagdager ved behov.

• Samarbeide med de øvrige fagrådene i Midt-Norge.



• Gjeldene handlingsplan, «Samarbeid om krise- og 
katastrofeberedskap og utvikling av den akuttmedisinske kjede i Møre 
og Romsdal», ligger til grunn for arbeidet utvalget har gjort nå. Faglig 
samarbeidsutvalg for helseberedskap har revidert den gjeldende 
handlingsplanen.

• I arbeidet er tidligere mål og tiltak i handlingsplan drøftet og 
gjennomgått. Justeringer er gjort for handlingsplan 2022 – 2025. 
Utvalget vil i planperioden arbeide videre med konkretisering og 
justering av tiltak og mål.



Bakgrunn

• Beredskapsarbeidet bygger på fire prinsipper (Ansvar, Likhet, nærhet 
og samvirke). Samvirkeprinsippet ble inkludert etter 22. juli, og 
pålegger parter i helsefelleskapet et «selvstendig ansvar for å sikre et 
best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet 
med forebygging, beredskap og krisehåndtering.» Ansvarsprinsippet
innebærer at partene har ansvaret for beredskapsforberedelser og 
håndtering av ekstraordinære hendelser som rammer 
oppgaver/funksjoner som partene har i oppdrag å utføre. 



Samfunnssikkerhet

Beredskap er også en del av kjeden 
samfunnssikkerhet. 
Samfunnssikkerhet er:

«samfunnets evne til å verne seg 
mot og håndtere hendelser som 
truer grunnleggende verdier og 
funksjoner og setter liv og helse i 
fare. Slike hendelser kan være utløst 
av naturen eller være utslag av 
tekniske eller menneskelige feil eller 
bevisste handlinger» 

(ST. meld.nr.10, 2016-2017). 



DSB: Alvorlige hendelser som kan ramme Norge

Analyser av krisescenarioer 2019

Konsekvenser for 
helseberedskapen for 
medlemmer i 
helsefelleskapet?



Konsekvens fordelt på konsekvenstyper per scenario

Konsekvenser for 
helseberedskapen
for medlemmer i 

helsefelleskapet?



For å levere helsetjenester trenger vi i tillegg til personell:



Klassifisering av kriser iht utvikling og avslutningshastighet 
(Typologi over krisers utviklingshastighet og avslutningshastighet (Engen et.al, 2016).

16.03.2022 10

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkhpiF7OvYAhWJGCwKHcMIAiwQjRwIBw&url=https://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorisme/al-qaida-ekspert-lett-aa-komme-i-kontakt-med-terrornettverk/a/10066411/&psig=AOvVaw3XYOFarfmUkqRDnLVj5vNF&ust=1516719888191406
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8xcug7OvYAhXPh6YKHX3NAE4QjRwIBw&url=https://forskning.no/forurensning/2014/01/kina-forurenser-oss&psig=AOvVaw3qMwDZ91auJhfQw28AQTgW&ust=1516719944947435


ROS-analyser på flere nivå – og ulike sektorer
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Samfunnssikkerhet og beredskap

https://ehelse.no/publikasjoner/overordnet-risiko-og-sarbarhetsvurdering-for-ikt-i-helse-og-omsorgssektoren
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risikoanalyse-av-legemiddelmangel/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/overordnede-risiko-og-sarbarhetsvurderinger-i-helse-og-omsorgssektoren
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/overordnede-risiko-og-sarbarhetsvurderinger-for-nasjonal-beredskap-i-helse-og-omsorgssektoren-2019
https://www.pst.no/globalassets/artikler/utgivelser/2020/pst_trusselvurdering_2020.pdf
https://nsm.no/getfile.php/133669-1592830841/Demo/Dokumenter/Rapporter/2019---nsm-helhetlig-digitalt-risikobilde.pdf
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klima-i-norge-2100
https://forsvaret.no/presse_/ForsvaretDocuments/Fokus2020-web.pdf
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/analyser-av-krisescenarioer-2019/
https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Sakspapirer/sak%2092-19%20Risiko%2010%20p%C3%A5%20topp.pdf
http://www.rostrondelag.no/app/resources/pdf/ROShovedrapport2019.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-beredskap/53.1.-ros/fylkesros.2017.pdf
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-s%C3%B8r-tr%C3%B8ndelag/_attachment/12039?_ts=15dcb459a0a
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/p1611089_nrb_delrapport_aakneset.pdf
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-nord-tr%C3%B8ndelag/_attachment/12033?_ts=15dcb37f736
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-m%C3%B8re-og-romsdal/_attachment/12032?_ts=15dcb1b2fb3
https://www.nkom.no/rapporter-og-dokumenter/ekomros-2019/_/attachment/download/1d662520-d3e9-40e2-8950-ec63e084c014:158b4769643926c4d6be90247638e3c40a1c7f92/EkomROS%202019%20-%20Nkom.pdf
https://www.stjordal.kommune.no/_f/p3/if0d6b826-9e35-4b30-98fa-6c33ef22d78e/ugradert-hovedrapport.pdf
http://eqshmr/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&DocumentID=283


MÅL

Vise til Handlingsplanen



Prioriterte områder

• Gjennomgå relevante ROS og sårbarhetsanalyser

• Vurdere gjennomføre fagdag



Hvordan spise en elefant?


