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Styresak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og 

strømforsyning - oppfølging av styresak 46-2015/3 
 
 
Formål  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: 
Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og styring og kontroll av tilgang til 
helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler i styremøte, den 29. april 2015. 
 
I styresak 46-2015/3 var adm. direktørs vurdering og konklusjon oppsummert slik: 
Det er en felles erkjennelse i foretaksgruppen om forbedringsbehovet både innenfor 
beredskaps- og informasjonssikkerhetsområdet. Det er derfor tatt inn som eget punkt i 
Oppdragsdokumentet for 2015 at helseforetakene skal: 
 
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres for 

vann og strøm hver for seg. 
 

• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal behandles 
særskilt av helseforetakenes styrer innen 01.06.15. Styresaken skal beskrive om 
databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Eventuelle 
avvik skal være lukket innen 31.12.15. 

 
Denne styresaken omhandler oppfølgingen av første kulepunkt i adm. direktørs 
vurdering. 
 
Oppfølging i Helse Nord 
Helseforetakene har et selvstendig oppfølgingsansvar av forhold i eget helseforetak.  
 
Helse Nord RHF har prioritert oppfølgingen av helseforetakene i etablert styringsdialog 
og i felles fora. Helse Nord IKT er en underliggende organisatorisk enhet under Helse 
Nord RHF som i tillegg til styringslinjen er fulgt opp gjennom regionalt 
informasjonssikkerhetsforum og regionalt beredskapsutvalg. 
 
I etterkant av styrets behandling av styresak 46-2015/3 er det gjennomført møter med 
alle helseforetakene for å gjennomgå status i beredskapsarbeidet.  
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Planer 
Alle helseforetakene med underliggende sykehusenheter, Helse Nord IKT og 
Luftambulansetjenesten ANS har oppdatert overordnede beredskapsplaner.  
 
I tillegg til overordnede beredskapsplaner skal alle utarbeide underliggende 
hendelsesbaserte planer og tiltaks-/sjekklister. Dette er bare kommet delvis i gang i 
noen helseforetak, og vil ha hovedfokus i 2016. Både IKT, vann og strøm ansees som 
kritisk infrastruktur. 
 
Beredskapsplanene i Helse Nord er ikke godt nok harmonisert med hverandre, ei heller 
med kommuner, andre nødetater og samarbeidsparter. Det er derfor gjort eksplisitte 
tiltak i gjensidig varsling ved hendelser, utveksling av informasjon og læring hos 
hverandre fra reelle hendelser og øvelser. Bruk av krisestøtteverktøyet HelseCim og 
møter i regionalt beredskapsutvalg under RHF har også bidratt til dette. 
 
Helse Nord IKT har ikke døgnberedskap for andre hendelser enn intern IKT-svikt. Det 
er etablert kontaktliste som gjør at en raskt kan etablere bistand dersom varsling og 
anmodninger tilsier dette.  Tilsvarende system er det også i Sykehusapotek Nord HF. 
 
Underliggende planer i Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF må i hovedsak bygge 
på ROS-analyser i helseforetakene og hendelsesbaserte planer som viser 
berøringspunktene til IKT og legemiddelforsyning. Dette følges opp i 2016. 
 
IKT 
Helse Nord IKT har gjort ROS-analyser som i hovedsak er basert på tjenesteavtalene 
med hovedfokus på prioriterte kritiske systemer. Ny overordnet beredskapsplan ble 
godkjent i juni 2014. Der det er behov, skal det utarbeides scenario- og tjenestebaserte 
planverk basert på tjenesteavtaler og evt. risikovurderinger. 
 
Helseforetakene har nå innført rutiner, der Helse Nord IKT varsles ved alle hendelser 
der det etableres beredskap. 
 
Ikke alle helseforetak har gjort egne ROS-analyser for IKT-svikt, ei heller tiltaksplaner. 
Arbeidet pågår. 
 
Vann 
Det er kommunene som har ansvar for vannforsyningen til sykehusene. Kommunene 
har også ansvar for å sikre kvalitet og leveranse. Helseforetakene gjennomfører i tillegg 
egne rutinemessige tester av vannkvalitet.  
 
Kommunale planer og prosedyrer er ikke godt nok kjent i helseforetakene. 
Helseforetakene har ikke i tilstrekkelig grad beredskapsplaner og avtaler med 
kommunene for kortvarig eller langvarig svikt i vannforsyningen.  To hendelser ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø høsten 2015 har aktualisert 
problemstillingen.  
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Helseforetakene følger nå opp arbeidet med ROS-analyser og planer, og tar initiativ 
overfor kommunene for å gjennomgå rutiner og vurdere behovet for å regulere 
samarbeidet i avtaler. Et eksempel på prinsipper som må avtalefestes er spørsmål om 
prioritet ved eventuell langvarig forsyningssvikt. 
 
Strøm 
Alle helseforetak har nødstrømsaggregater som testes regelmessig. Reelle hendelser 
har vist at disse fungerer godt. Finnmarkssykehuset Hammerfest har ved hendelse også 
fått strøm fra Statoils anlegg på Melkøya. 
 
Det har vært flere hendelser med svikt i strømforsyning som har gitt læring og 
forbedring i krisehåndtering. 
 
Det er likevel behov for å utarbeide scenario om langvarig svikt i strømforsyning og 
underliggende planer og tiltakskort for dette.  
 
Øvelser 
Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS øver 
beredskapsplaner i egen regi eller sammen med andre nødetater og samarbeidsparter. 
 
Svikt i kritisk infrastruktur som IKT, vann, strøm er sjelden hovedscenario eller som 
tema i andre scenarier. Dette er nå tatt opp slik at beredskapen på disse områdene blir 
øvd regelmessig fremover. 
 
Første halvår 2016 planlegges en regional øvelse om svikt i IKT-infrastruktur. 
 
Ledelse 
Alle helseforetak har satt et større ledelsesfokus på beredskap generelt og på ledelse 
ved svikt i infrastruktur. Dette er også forsterket ved reelle hendelser som har utfordret 
ledelsen spesielt med hensyn til beslutninger og myndighetsutøvelse. 
 
Oppsummering og veien videre 
Arbeidet med utarbeidelse av ROS-analyser og beredskapsplaner for IKT, vann og strøm 
er fulgt opp med utgangspunkt i Riksrevisjonens funn og kommentarer. Alle 
helseforetak i Helse Nord, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS har 
overordnede beredskapsplaner som oppdateres og øves jevnlig. Beredskapsplanene 
styrker organisasjonens evne til å håndtere hendelser, herunder svikt i kritisk 
infrastruktur.  
 
I henhold til Helse Nords planstruktur skal det utarbeides hendelsesbaserte 
beredskapsplaner og tiltakskort på disse områder. Dette arbeidet er påbegynt på noen 
områder, og vil tidligst kunne ferdigstilles i 2016. Dette må skje i samarbeid med 
leverandører av strøm og vann, og sammen med kommunale myndigheter.  
 
Muligheten for å legge inn øvingsmomenter for kritisk infrastruktur i øvelser med annet 
hovedtema, blir fortløpende vurdert. I 2016 planlegges regional IKT-øvelse. 
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Utveksling av planer og erfaringer fra hendelser og øvelser blir satt i system for å øke 
læringsutbyttet. Se vedlegg for en samlet oppsummering etter besøk i helseforetakene. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Adm. direktør er tilfreds med at arbeidet med utarbeidelse av ROS-analyser og 
beredskapsplaner for IKT, vann og strøm er fulgt opp i helseforetakene med 
utgangspunkt i Riksrevisjonens funn og kommentarer. 
 
Det gjenstår fremdeles arbeid, før alle avvik er lukket. Dette følges opp i 
Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, og vil rapporteres tilbake til styret 
gjennom tertialrapporter. Adm. direktør forutsetter med dette at styrene i de lokale 
helseforetakene følger opp at påtalte avvik lukkes, og at linjeorganisasjonen ivaretar 
arbeidet med løpende oppfølging av planverk. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Helse Nords beredskap 

innen IKT, vann og strømforsyning til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene lukker de gjenstående 

avvikene. Tilbakemelding til styret på avvikshåndteringen i underliggende 
helseforetak gis i tertialrapportene. 

 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann og strøm 

- oversikt pr. 20. november 2015 
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HELSE NORD: HELSEFORETAKENES BEREDSKAP INNEN IKT, STRØM- OG VANNFORSYNING 

Riksrevisjonens rapport| 

Rapporten påpeker mangler i beredskapsplaner i Helse Nord RHF, underliggende ROS-analyser, og i 

øving av planer. Det er innbyrdes variasjoner mellom helseforetakene.  

Riksrevisjonens rapport har vært grunnlag for en systematisk oppfølging av beredskapen generelt, og 

spesielt på områdene som Riksrevisjonen har gjennomgått. 

Oppfølging av rapporten 

Helse Nord RHF har fulgt opp rapporten i styringsdialog med helseforetakene og i Regionalt 

beredskapsutvalg. Det er også stilt krav i Oppdragsdokument 2015 både om å utarbeide 

risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) innenfor kritisk infrastruktur, og å gjøre tiltak for å 

ivareta lovkrav om informasjonssikkerhet.  

Regionalt forum for informasjonssikkerhet er gitt et tydeligere mandat for å følge opp 

Riksrevisjonens rapport.  

Rapportering om gjennomføring av oppdragsdokumentet vil skje i årlig melding 2015. 

Administrerende direktør redegjorde i styresak 46-2015 om sin forventning til at 

helseforetakene i løpet av 2016 har lukket de svakheter som Riksrevisjonen har påpekt i sin 

rapport, og at avvik var lukket innen 31.12.2015. 

Helse Nord RHF har i 2015 hatt møter om sikkerhet og beredskap med alle helseforetak, 

Luftambulansetjenesten ANS og Helse Nord IKT. Disse har hatt et videre perspektiv enn de 

områder som er avgrenset i Riksrevisjonens rapport.   

Arbeidet med ROS-analyser og planer vil fortsette i år og neste år. Denne saken er derfor en 

underveis orientering om status og planlagte aktiviteter. 

Generelt 

Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS har overordnede 

beredskapsplaner. Disse er tilpasset organisasjonsstrukturen i helseforetaket slik at de 

beskriver forholdet mellom kriseledelse på HF-nivå og enhetsnivå (klinikk/sykehus). 

Alle helseforetakene er i gang med å utarbeide underliggende scenariobaserte planer og 

tiltak. Det er enighet om 11 slike scenarier/type hendelser. Disse er lagt inn i 

rapporteringsmalene i krisestøtteverktøyet HelseCIM.  

Alle øver regelmessig sitt overordnede planverk. De fleste øvelser gjelder mange skadde, 

både fordi dette er de vanligste hendelsene og fordi dette først og fremst utfordrer kapasitet 

i egen virksomhet, og samhandling mellom sykehus og helseforetak og med andre 

nødetater. Ingen har i senere tid gjennomført øvelser med hovedscenario svikt i kritisk 
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infrastruktur, eks, IKT, vann eller strøm. Dette har også i liten grad vært lagt inn som 

øvingsmomenter i andre øvelser. Det gjennomføres imidlertid rutinemessige tester av 

nødstrøm, vannkvalitet og innenfor IKT. 

Alle gjennomfører imidlertid rutinemessige tester av nødstrømaggregater, vannkvalitet og 

IKT-systemer. 

Reelle hendelser der det har oppstått brudd i strømforsyning og IKT har gitt læring og 

medført varige forbedringstiltak. 

I dialog med helseforetakene er det enighet om følgende tiltak: 

 ferdigstille underliggende planer innen utgangen av 2016, basert på oppdaterte ROS-

analyser 

 regional øvelse i 2016 om IKT svikt 

 legge inn øvingsmomenter for svikt i IKT, strøm- og vannforsyning i 

beredskapsøvelser  

 utarbeide felles øvingskart for å sikre at alle planer øves og gir læring for hele Helse 

Nord. 

 helseforetakene må etablere dialog med kommuner for å samordne planer, og inngå 

avtaler med (verts)kommuner om beredskap og forsyningssikkerhet for vann og 

strøm, herunder testing av utstyr og øvelser. 

 Helse Nord IKT skal varsles når helseforetak etablerer beredskap uavhengig av type 

hendelse. 

 samarbeide regionalt ROS-analyse og planer for legemiddelberedskap i 2016 i et 

felles prosjekt 

 Felles problemstillinger tas opp i Regionalt beredskapsutvalg). 

Nærmere om de enkelte helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS 

Finnmarkssykehuset 

ROS-analyser og planer 

Det er utarbeidet ROS-analyser på foretaksnivå 2014-2017, og med utgangspunkt i denne har 

sykehusene gjennomført ROS-analyser på 15 hendelsesområder i 2014-2015. Det pågår ROS-

analysearbeid på avdelings-/enhetsnivå på aktuelle hendelser. 

Overordnet beredskapsplan ble godkjent i 2014. Det er utarbeidet underliggende hendelsesbaserte 

beredskapsplaner for massetilstrømning, høyrisikosmitte, brann og CBRNE (Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear, and high yield Explosives) ulykker. Resterende er planlagt ferdigstilt i løpet av 

2016. 

Det er utpekt kontaktpunkter mellom Finnmarkssykehuset og kommuner, og utveksling av 

beredskapsplaner og ROS-analyser pågår. Foreløpig er ikke samarbeid innarbeidet i tjenesteavtaler. 
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Ledelse:  

I planen skilles mellom strategisk og operativ ledelse. Klinikksjefene sitter i strategisk ledelse. 

Dette er øvd. HelseCIM er godt implementert. Det er laget egne maler internt for 

situasjonsrapporter. Overordnet varslingssystem og beredskapsnivåer er i orden. 

Helseforetaket har et beredskapsutvalg som har månedlige møter. Finnmarkssykehuset er 

representert i Fylkesmannen i Finnmarks beredskapsråd. 

Øvelser 

Finnmarkssykehuset gjennomførte en øvelse Ebola i 2015. 

Finnmarkssykehuset deltar i Øst- og Vest Finnmarks øvingsutvalg (drives av politiet), der det 

meldes og planlegges felles øvelser. Lokal redningssentral (LRS) er aktiv på dette. 

AMK er alltid med i øvelser, og prehospitale tjenester deltar i samhandlingsøvelser med brann, 

politi, sivilforsvar og kommuner rundt om i fylket. Det gjennomføres årlig stor øvelse helt inn i 

sykehuset – denne veksler mellom de to sykehusene annet hvert år. Det er budsjettert med kr 

200 000 til interne øvelser pr år. Hammerfest har gjennomført Isbjørnøvelse, og øvelse Melkøya, 

og har øvd kriseledelse. 

 Sykehusene samarbeider med andre om etablering av pårørendesenter; inkl. rus og psykiatri. 

Avtalen om grensepassering av ambulanser er virksom. Denne skal øves i nov 2015. 

Planverk blir implementert og øvd ut over rutinemessige tekniske systemtester.  

HFets beredskapsutvalg møtes hver måned. Helseforetaket er blitt bedre på evaluering og læring 

og hull tettes i oppfølgingen. 

IKT, vann og strøm: 

Det er god kontroll på strøm. Prøvd ved hendelser. En har aggregatdrift. Aggregatene følges opp, 

bl.a. med reelle belastningstester. 

Vann: Kommunalt vann. Kvalitet baseres på kommunens kvalitetskontroll. Det er eget 

kommunalt vannreservoar i Kirkenes basert på 36 t normalforbruk. Både Hammerfest og 

Kirkenes har avtale med kommunen om prioritering av vann. Finnmarkssykehuset har prøvd 

rutiner vedrørende stengt vanntilførsel. Reservoaret renses årlig. 

IKT: DIPS utfordres stadig på nødrutiner. Finnmarkssykehuset har startet gjennomgang av 

planverket til Helse Nord IKT. Det etableres eget IKT team i Finnmark ved hendelser, men dette 

er ikke trenet. Fremover vil Helse Nord IKT bli varslet fast når Finnmarkssykehuset setter 

kriseledelse. 

Dersom UNN har IKT-hendelser som berører regionfunksjoner blir Finnmarkssykehuset varslet. 

HelseCIM: Øves og fungerer, også for stedfortredere inkl. psykisk helse. 
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Vakttelefon er knyttet til funksjon – ikke til person. Det er satelittelefoner i Hammerfest og 

Kirkenes. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

ROS-analyser og planer: 

Overordnet beredskapsplan er utarbeidet. Arbeidet med underliggende planer er i gang. 

Masseskade, pandemi og IKT er prioritert i 2015. 

Planer behandles fortløpende i styret når disse er ferdig utarbeidet. Hittil har styret behandlet 

overordnet planverk og planene for masseskade ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. 

Beredskapsplanene for IKT-svikt er så godt som ferdig og vil bli implementert innen nyttår. Det 

planlegges med sikte på at beredskap skal være tema på ett av styreseminarene i 2016. 

I FylkesROS for Troms fremgår det at det er robuste systemer og høy forsyningssikkerhet for 

vann og strøm. Det pågår imidlertid høy bygningsaktivitet i Breivika og det har vært flere 

episoder med bortfall av vann, forurenset vann og strømsvikt. Arbeid med overordnede planer 

for disse scenarioene er derfor prioritert opp. 

UNN vil utarbeide liste over kommuner, private virksomheter og leverandører det er inngått 

avtale med. (Vertskommune, Statoil og ENI, Tromsø Lufthamn o.a.) 

Ledelse: 

Det er laget plan for hvordan agere og lede når det oppstår alvorlige hendelser, 24/7. Dette 

gjelder også all infrastruktur. Det er utarbeidet tiltakskort som er styrende for 

ledelseshåndteringen på de ulike nivåer. Leder for vann- og strømforsyning inngår i strategisk 

ledelse. 

Øvelser 

I 2015 er det gjennomført øvelse om høyrisikosmitte, massetilstrømning av pasienter og 

deltakelse i øvelse Barents rescue i Finland. Det er ikke gjennomført kontrollerte øvelser på IKT, 

vann eller strøm, men UNN har hatt reelle hendelser som er analysert og tatt læring av. 

IKT, Vann og strøm:   

Det er ikke laget detaljerte beredskapsplaner for svikt i vann- og strømforsyning. Sikkerhet i drift 

følges opp i linjen til Drift- og eiendomssenteret. Det er etablert vaktordning 24/7.  

Det er ikke avtale med leverandører om forsyning og prioritering, men det vil bli tatt initiativ til 

møte med vertskommunene mhp vannforsyning.  

I UNN Tromsø er det er flere ledningsnett for vann inn.  

Beredskapsplan for IKT er utarbeidet og implementeres innen årsskiftet. Erfaring fra reelle 

hendelser inngår i grunnlaget.  
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Nordlandssykehuset HF (NLSH) 

ROS-analyser og planer: 

Overordnet ROS-analyse ble sist gjort i 2012/2013 i regi av innleid konsulent for bortfall av kritisk 

infrastruktur. Det er gjennomført ROS-analyser ved driftsendringer (eks. nybygg- Lofotkraft).  

NLSH har overordnede beredskapsplaner ved alle lokasjoner for bortfall av kritisk infrastruktur 

samt brann og evakuering, som jevnlig revideres og oppdateres. For NLSH Lofoten er det i tillegg 

utarbeidet planverk for langvarig bortfall av strøm, samt evakuering av Lofoten sykehus.  

Alle 4 sykehusenhetene har katastrofeplanverk (eksterne uønskede hendelser). Det gjenstår 

imidlertid noe harmonisering av planene.  

Det er etablert lokale utøvende team, og ansvar følger linjestrukturen. Når beredskap settes i HF 

er det på samme nivå som ute hos sykehusenhetene, og beredskap settes tidligere enn hva som 

var vanlig før. Det er utarbeidet planer for masseskader og for pandemi/ smittespredning. Det er 

også utarbeidet eget planverk for mottak av Ebolasmittede. 

Samordning og harmonisering av planer med kommuner og andre aktører skjer i hovedsak 

gjennom høringer til planer, og gjennom øvelser. NLSH deltar i utarbeidelse av 

evakueringsplaner i Bodø by. 

Samarbeidet med kommuner er ikke forankret i tjenesteavtaler. 

Det er etablert et tettere systematisk samarbeid med Salten Brann som beskrives i planer og tas 

inn i øvelser.  

NLSH deltar i stab for Hovedredningssentralen Nord-Norge.  

Øvelser 

Det øves regelmessig mellom sykehusenhetene, og med andre nødetater (brann, politi). 

Flyplasser og havner øves. Det er behov for å øve tettere med kommunehelsetjenesten. Det blir 

lett at spesialisthelsetjenesten påtar seg kommunale oppgaver på skadested. Det er ønskelig 

fremover å øve på tvers av helseforetak. 

Det blir gjennomført brann og evakueringsøvelser i avdeling ved alle lokasjoner ved NLSH. 

Øvelser for bortfall av vann og strøm er satt opp i øvingsplan for 2016, ved alle lokasjoner.  

Planverket for mottak av ebolasmittede ble øvd . Denne øvelsen ble gjennomført i samhandling 

med Sivilforsvaret. 

IKT, vann og strøm 

NLSH har godkjente planer for bortfall av strøm, vann og IKT. 

Når det skjer brudd i kritisk infrastruktur i UNN som berører regionale funksjoner varsles NLSH. 
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Helgelandssykehuset 

ROS-analyse og planer 

Det er i 2014 gjennomført overordnet ROS-analyse og utarbeidet beredskapsplan for helseforetaket. 

Det er også gjort særskilt ROS-analyse for IKT, strøm og vann og utarbeidet tiltaksplan. 

Beredskapsplaner for massetilstrømning av pasienter, IKT, strøm og vann er under revisjon. 

Det er startet arbeid med å samordne Helgelandssykehusets beredskapsplaner med kommunale 

planer. Disse vil bli forankret i tjenesteavtale. 

Det arbeides med å ferdigstille beredskapsplaner i løpet av 2015. 

Ledelse 

Det er utarbeidet egen prosedyre for kriseledelse. 

Øvelser 

Det er i 2015 gjennomført tre øvelser; bl.a. øving av traumeteam og massetilstrømning av pasienter. 

En av øvelsene var initiert av politiet. Under øvelse Barents rescue 2015 ble det øvd lokalt 

psykososialt team for pårørende. 

IKT/Strøm/vann 

Med bakgrunn i gjennomførte ROS-analyser er det utarbeidet egne tiltaksplaner og prosedyrer. 

Helse Nord IKT 

ROS-analyser og planer 

Det er gjort ROS-analyser som i hovedsak er basert på tjenesteavtalene med hovedfokus på 

prioriterte kritiske systemer. 

Ny overordnet beredskapsplan ble godkjent juni 2014. Der det er behov skal det utarbeides scenario- 

og tjenestebaserte planverk basert på tjenesteavtaler og evt. risikovurderinger. 

Ledelse 

Roller og ansvar for kriseledelsen i HN IKT er beskrevet.  

Det er ikke utarbeidet plan for bistand eller samarbeid med helseforetak når det er hendelser som i 

utgangspunktet ikke er en IKT hendelse. Helseforetakene har imidlertid besluttet at HN IKT skal 

varsles ved alle hendelser der det settes beredskap. 

Øvelser 

Det ble i 2014 gjennomført varslingsøvelse og test av HelseCIM, og intern beredskapsøvelse i 2014. 

I 2016 ønskes en regional IKT-øvelse. 
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Sykehusapotek Nord 

ROS-analyse og planer 

Det er utarbeidet ROS-analyse og intern overordnet beredskapsplan. ROS-analyse bygger på 

nasjonale analyser, og på analyser i helseforetakene. Beredskapsplanen er foreløpig ikke 

harmonisert med planer i de andre helseforetak.                       

Det er lagt opp til å etablere samme varslingsrutiner overfor HN IKT som øvrige helseforetak.  

Beredskapen er i hovedsak relatert til legemidler, og blir ikke omhandlet i denne saken. 

Luftambulansetjenesten ANS 

Dette er et felles eid selskap av de regionale helseforetakene. 

ROS-analyser og planer 

Det er i 2012 utarbeidet ROS-analyse for den totale luftambulansetjenesten. Denne er nå under 
revisjon. Det er også utarbeidet en egen ROS-analyse i 2014 for Flykoordineringssentralen, som er 
samlokalisert med AMK sentralen på UNN. I forbindelse med miljøsertifiseringen (NS EN-ISO 14001) 
ble det i 2013 laget en egen ROS analyse og beredskapsplan ved miljøutslipp til vann, luft og jord. 
 
Selskapets beredskapsplan ble fremmet som en egen styresak i 2013. Planverket oppdateres jevnlig 
og hvor siste revisjon innholdet læring fra øvelse Svalbard 2014.. 
 
Beredskapsmessige forhold i luftambulansetjenesten er beskrevet i egen rapport (2010). Denne 
beskriver bl.a. samhandling med AMK-sentraler og Hovedredningssentralene.  
 
Beredskapsplanen er ikke fullstendig harmonisert med planene i helseforetakene. 
 
Alle de fire regionale helseforetakene har inngått en avtale med seks landsting i Sverige om 
grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter. . Luftambulansetjenesten berøres også av 
ambulanseavtale mellom Helse Nord RHF og regioner i Nord-Sverige og Nord-Finland. 

 
IKT, strøm og vann 
 
Flykoordineringssentralen har planer for svikt i IKT og telefonsystemer basert på ROS-analyser. 
Medisinskteknisk verksted, lokalisert i Trondheim, kan benytte manuelle system ved bortfall av IKT. 

 
Det er nødstrøm ved noen av basene. 
 
Øvelser 
 
Luftambulansetjenesten ANS og Flykoordineringssentralen deltok i Øvelse Svalbard 2014. Den 

interne evalueringsrapporten etter øvelsen, er fremmet som en egen styresak i 2014. 

Ambulansehelikopter lokalisert i Helse Nord RHF (Brønnøysund, Evenes og Tromsø) deltar flere 

ganger i året på ulike beredskapsøvelser lokalt. Alle slike øvelser godkjennes av 

Luftambulansetjenesten ANS i forkant. 
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