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Formål/sammendrag 
I denne styresaken legges fram forslag til plan for regional plan for helsemessig og 
sosial beredskap for perioden 2013-2016. Planen er en rullering av tidligere plan, jf. 
styresak 22-2009.  
 
Planen beskriver ansvarsstruktur og varslingslinjer i kriser og katastrofer. Den stiller 
også krav til planverk og oppfølging i helseforetakene. I vedlegg beskrives oppgaver og 
rutiner mer detaljert på noen områder. Disse kan oppdateres fortløpende ved behov, 
slik at planen kan holdes à jour til enhver tid. 
 
Formålet med planen er å redde liv, og gi god behandling og hjelp, når kriser og 
katastrofer rammer befolkningen, i tråd med kjerneverdiene kvalitet, trygghet og 
respekt. 
 
Nærmere om planen 
Lovverk, ansvars- og varslingslinjer er i hovedsak ikke endret siden forrige planperiode.  
Ny loveendring er endring i kommunehelsetjenesteloven og 
spesialisthelsetjenesteloven om plikt til å inngå tjenesteavtaler om beredskap og om 
øyeblikkelig hjelp. Kravene til planlegging og oppfølging i helseforetakene er ytterligere 
presisert. Planen er først og fremst endret i vedlegg som gjelder legemidler og 
legemiddelforsyning samt IKT.  
 
Ny avtaler om grensepassering for ambulanser mellom Norge og Russland, og om 
samarbeid om ambulansetjenester mellom Helse Nord, Nordbotten i Sverige og 
Lappland i Finland er tatt inn i planen. 
 
Det foreslås opprettet et nytt regionalt beredskapsutvalg(REBU) under Helse Nord RHF 
som skal bidra til koordinering og oppfølging av beredskapsarbeidet i Helse Nord.  
 
Avsnitt i forrige plan som omhandler intern kriseberedskap i Helse Nord RHF er tatt ut. 
Det er under utarbeidelse en egen intern beredskapsplan for Helse Nord RHF. 
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Oppfølging 
Beredskapsplanene i helseforetakene er under revisjon i 2013, og denne planen gir 
premisser for helseforetakenes planer. I 2013 deltar Helse Nord i planlegging og 
gjennomføring av øvelse Barents Rescue 2013. Krisestøtteverktøyet HelseCIM 
implementeres i år. Det er også igangsatt samarbeid mellom flere aktører om å 
arrangere en større øvelse på Svalbard i 2014, der også helseberedskapen inngår. 
 
Helsedirektoratet har startet opp et nasjonalt prosjekt for oppfølging av alle 
identifiserte utfordringer som følge av evalueringer etter terrorhendelsene 22. juli 
2011. I helsetjenesten gjelder dette i hovedsak varsling og kommunikasjon, innad og 
mellom nødetater. Nasjonalt nødnett er under utbygging. 
 
Helsedirektoratet har gjennomgått lagring og forsyning av legemidler, og foreslått noen 
endringer. Disse er til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, og er ikke vurdert 
i denne planrulleringen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Planen er gjennomgående oppdatert ut fra kjente forutsetninger. Planen med vedlegg 
forutsettes løpende oppdatert, dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetninger, 
eller det som følge av utviklingsarbeid blir behov for utfyllende beskrivelser eller 
presiseringer. Regionalt beredskapsutvalg (REBU) vil være et viktig samarbeidsorgan i 
oppfølging av planen. Planen anbefales godkjent. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Regional plan for helsemessig og sosial 
beredskap i Helse Nord 2013-2016 slik den ble lagt frem i denne styresaken.  

 
2. Det opprettes et regionalt beredskapsutvalg (REBU) under Helse Nord RHF, med 

mandat og sammensetning slik dette er beskrevet i planen. Kostnadene innarbeides 
i budsjett 2014. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional beredskapsplan 2013-2016 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. februar 2013 
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