
  

 

 

Møtedato: 2. februar 2022 
Arkivnr.:       Saksbehandler:     Dato:  
2022/67-8   Jonny Brodersen    21.1.2022 

 

Styresak 8-2022/4 Nasjonale øvelser 2022 

 
 
Formål 
Orientere om øvelser som berører helseforetakene i Helse Nord i løpet av 2022 
 
Sammendrag 
Det er tre større nasjonale øvelser som gjennomføres i 2022. Alle øvelsene berører 
helseforetak i Helse Nord. 
 
1. Øvelse Cold Response 22 (CR22)  

• CR22 en norskledet øvelse hvor forsvaret har invitert allierte og partnernasjoner 
til å delta. Det vil være deltakelse fra 28 nasjoner, inkludert Sverige og Finland. 
Totalt ca 35000 militært personell fordelt på land- luft- og sjøstyrker. 

• Forsvaret ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er ansvarlig for 
planleggingen. 

• Øvelsen berører alle helseregionene, men Helse Nord er mest berørt. 
• Feltøvelsen (FTX) gjennomføres i perioden 21. mars – 1. april 2022 i området 

Ofoten – indre Troms, og omtrent 12000 soldater deltar på feltøvelsen. 
• På bakgrunn av en risikovurdering Helse Nord RHF har utarbeidet sammen med 

Luftambulansetjenesten HF og FOH, planlegger Forsvaret å etablere egen 
luftambulansekapasitet med et Bell helikopter på Bardufoss. 

• Norge er vertsland for øvelsen og ansvarlig for vertslandsstøtte, herunder å yte 
nødvendige helsetjenester til NATOs styrker så lenge de er i Norge. 

• Helse Nord har fått oppdrag fra Hese- og omsorgsdepartementet om å sørge for 
at tjenestegjørende militært personell under NATO-øvelsen Cold Response 2022 
gis tilgang til spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering fra norske 
myndigheter. 

• Helse Nord RHF utarbeider et vertslandsstøttedokument på vegne av 
Helsetjenesten i samarbeid med de andre RHF. I dette dokumentet inngår 
prosedyrer for koordinering mellom AMK og Forsvaret, herunder også 
prosedyrer for flyging med luftambulansehelikopter i militære 
restriksjonsområder uten tidstap. 

• Det er planlagt en mindre samhandlingsøvelse mellom Narvik sykehus og US 
marines under feltøvelsen. Dato ikke fastsatt. 

• Forsvaret har utarbeidet gode planer for Covid-19 smittevern basert på 
erfaringer fra alliert vintertrening 2021 og tilhørende smitteutbrudd. Det er 
planlagt ukentlige statusmøter mellom Forsvaret, Helse Nord, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Statsforvalterne i Nordland, Troms 
og Finnmark, samt berørte kommuner frem til øvelsen er ferdig. 
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• Det er tatt et initiativ fra traumeteamet i UNN Tromsø om å gjennomføre en 
massetilstrømningsøvelse i samarbeid med Hæren i løpet av feltøvelsen. 
Avventer endelig beslutning fra ledelsen på UNN. 
 

2. Øvelse Arctic Reihn/Nasjonal Helseøvelse 2022  
• Arctic Reihn 2022 er internasjonal EU-finansiert øvelse hvor mange aktører vil 

delta. Nasjonal helseberedskapsøvelse og Nasjonal atomsikkerhetsøvelse vil være 
en del av samme øvelsespakke. Øvelsen vil dreie seg om håndtering og 
minimering av konsekvenser av ulykker som involverer radioaktivt materiale. 
Dette blir et spennende scenario hvor lokale, nasjonale og internasjonale aktører 
vil øve sammen i høye bølger, med sjeldne agens og med mulighet for læring på 
mange plan. 

• Planlegging ledes av Direktoratet for sikkerhet og beredskap. 
• Ulykke med reaktordrevet fartøy utenfor Bodø. Redningsaksjon dag en og 

forurensningsscenario dag to.  
• Øvelsen gjennomføres som kompetanseløp, CPX, Feltøvelse 1 og 2 og to tabletop-

øvelser. 
• Feltøvelsene gjennomføres i Bodø 4.-5. mai 2022. Helse Nord RHF sammen med 

Statsforvalteren i Nordland har på vegne av Helsedirektoratet ansvaret for 
scenarioutvikling for helsespillet på feltøvelsene.  

• Nordlandssykehuset blir sterkt involvert. De er veldig motivert for å øve CBRNE 
planverket sitt. De er også interessert i å øve samhandling med Forsvarets 
feltsykehus. Enighet om at Helsedirektoratet anmoder FOH om å involvere Brig N 
San bn til å delta med et feltsykehus og markører til øvelsen. 

• Deltakelse fra Portugal, Sverige, Finland og Danmark. Muligens også Russland, 
men ikke avgjort. 

 
3. Øvelse Barents Rescue 22  

• Barents Rescue er en øvingsserie som har vært arrangert siden 2001 som en del 
av Barentssamarbeidet og har som hovedmål å forbedre beredskapen og 
samarbeidet mellom deltakerlandene. Den består av en sivil rednings- og 
beredskapsøvelse og relaterte aktiviteter med deltakelse fra Finland, Norge, 
Russland og Sverige. Ansvaret for arrangementet går på omgang hvert tredje år 
blant disse fire landene. Norge har ansvaret for å arrangere Barents Rescue i 
2022. 

• DSB leder den praktiske planleggingen, i tett samarbeid med direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet. 

• Helse deltar med Nordlandssykehuset og helseteam. Det vurderes også deltakelse 
fra NOREMT 

• Scenario inneholder flere ulykkeshendelser. Redning i bratt lende, flyulykke i 
strandsonen, ulykke i tunnel, radioaktiv stråling etc. 

• Deltakelse fra Russland, Sverige og Finland. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Øvelsesvirksomheten i 2022 og planleggingen er spesielt ressurskrevende for Helse 
Nord RHF og Nordlandssykehuset HF. Det forventes imidlertid godt utbytte for 
helsetjenesten og er viktig for å sikre god beredskap. 
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Foretaksmøtet viste til atomberedskapsøvelsen Arctic Reihn 2022. Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet leder planleggingen og gjennomføringen av øvelsen, og 
Helseøvelsen 2022 vil være en integrert del av denne. De regionale helseforetakene 
forventes å delta aktivt både i feltøvelsen og øvelsen for beslutningstakerne, og må sette 
av tilstrekkelig tid og ressurser til deltakelsen.  
 
Foretaksmøtet viste også til NATO-øvelsen Cold Response 2022. Norge er vertsland for 
øvelsen og ansvarlig for vertslandsstøtte, herunder å yte nødvendige helsetjenester til 
NATOs styrker så lenge de er i Norge. 
 
Når det gjelder øvelse Barents Rescue, har Helse Nord et stående oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (foretaksmøte 2016) om å legge til rette for god beredskap, 
øvelser og helsesamarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i 
Russland, Finland og Sverige. 
 
Helse Nord RHF er sterkt delaktig i planlegging av alle disse øvelsene og har også 
involvert berørte helseforetak i planleggingsfasen. Øvelsene er en del av 
oppdragsdokumentet til helseforetakene i 2022. 
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