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Styresak 98–2022 Regional beredskapsplan for Helse Nord, 
revisjon 
Vedlegget til saken er u. off. jf. offl. § 24, 3. ledd og 
gjelder informasjon som kan lette straffbare 
handlinger.  
Administrasjonen foreslår at styret behandler saken i 
lukket møte jf. hfl. §26a andre ledd nr. 3. 

 

Formål 
Styrets behandling av regional beredskapsplan for Helse Nord 
 
Beslutningsgrunnlag 
Regional beredskapsplan for Helse Nord er nå revidert og klar til behandling. Regional 
beredskapsplan gir overordnede rammer for helseberedskap i sektoren og skal bidra til 
å verne befolkningens liv og helse gjennom å sikre at befolkningen tilbys nødvendige 
spesialisthelsetjenester ved kriser og katastrofer i fredstid, og ved sikkerhetspolitisk 
krise og krig.  
 
Planen inneholder relevant informasjon om ansvarsforhold og ressurser som tilligger 
virksomhetene og gjelder for Helse Nord RHF og alle underliggende virksomheter.  
 
Krav og føringer som er lagt inn i planen skal gjenspeiles i beredskapsplanverket til 
helseforetakene i Helse Nord slik at beredskapen framstår helhetlig og samordnet. Når 
beredskapssituasjoner inntreffer er det vesentlig at planverket tas i bruk og følges. 
Varsling og hendelseshandtering skal samordnes slik at foretaksgruppen kan levere 
nødvendige spesialisthelsetjenester og være en robust og forutsigbar beredskapsaktør i 
det lokale, regionale og nasjonale bildet. 
 
Planen bygger på de etablerte prinsippene for beredskap i Norge, som ansvar, nærhet, 
likhet og samvirke. 
 
Revisjonsarbeidet har vært ledet av direktør for sikkerhet og beredskap, og i mars 2022 
ble et arbeidsutkast sendt til foreløpige innspill fra medlemmene i REBU. Kapittel 7 
Varsling var tema i samarbeidsmøte med konsernstillitsvalgte og -verneombud 16. juni 
2022. Alle innspill er nå vurdert og innarbeidet i versjonen som forelegges 
drøftingsmøtet. 
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Med grunnlag i oversikter over risikoområder og hendelser, skal det på noen områder 
utarbeides delplaner som er spesialiserte beredskapsplaner og systemer underordnet 
den regionale overordnede planen. Noen av disse er allerede ferdigstilt mens andre ikke 
er påbegynt. Et eksempel er Regional beredskapsplan IKT. 
 
Det videre arbeidet av delplaner vil bli avklart, og vil sikre medvirkning i 
arbeidsprosesser for de ulike planene og hvordan arbeidet mest hensiktsmessig 
organiseres. 
 
Problemstillinger 
Implementering av beredskapsplanverk er et ledelsesansvar på alle nivå. Regional 
beredskapsplan bygger på Nasjonal helseberedskapsplan. Planen omhandler sentrale 
tema i beredskapsarbeid og hendelseshåndtering som roller, ansvar, beredskapsledelse, 
varsling og samhandling. Beredskapsplaner skal være risikobaserte, oppdaterte, 
samstemte (inkl. til høring) og gjenstand for planmessige øvelser, inkl. samhandling med 
øvrige beredskapsaktører. Helseforetakene forutsettes å følge ordinære ordninger i 
forhold til å involvere vernetjeneste og tillitsvalgte på relevante temaområder for 
risikoanalyser, tiltaksplaner osv. i sine beredskapsplanverk.  
 
Beredskapsledelse. 
Når en beredskapssituasjon inntreffer og kriseledelse settes skal arbeidet utføres i 
henhold til planverk og tiltakskort. HF-ene skal i sine planverk også beskrive 
vernetjenestens rolle ved beredskapshendelser som inntreffer samt dele relevant 
informasjon. Eksempel her kan være hendelser der arbeidsmiljø, fysisk utstyr eller 
bygninger er eller vil kunne bli påvirket og hvor tiltak er aktuelt.  
 
Øvelser og læring.                                                                                                                              
Helseforetakene har ansvar for at egen organisasjon, og egne ansatte er lært opp og øvet 
i sine funksjoner, i samhandling og samarbeid med andre. Opplæringsaktiviteter skal 
være kunnskaps- og ferdighetsbaserte og gjennomført aktivitet skal dokumenteres. 
Rullerende øvingskalendere er et aktuelt verktøy for å sikre god planlegging og 
gjennomføring av beredskapsøvelser. Øvelser og hendelser skal evalueres.  
 
Ledelsens gjennomgang vil dokumentere og rapportere at aktivitetene faktisk 
gjennomføres. 
 
Totalforsvaret og sivilmilitært samarbeid. 
Spesialisthelsetjenestens rolle og ansvar i totalforsvaret og det sivilmilitære 
samarbeidet beskrives i overordnede regional beredskapsplan. En egen delplan på 
temaet skal utarbeides.  
 
Styrets rolle 
Regional beredskapsplan beskriver ikke styrets rolle og ansvar i beredskapssituasjoner, 
hvilket bør gå frem av planen. I tillegg bør administrasjonens og kriseledelsens 
fullmakter ved kriser i Helse Nord være tydelig beskrevet. Dette arbeidet bør snarlig 
gjennomføres og skrives inn i en revidert versjon. 
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Forankring i helseforetakene 
Regional beredskapsplan Helse Nord er behandlet i REBU (Regionalt beredskapsutvalg) 
og FRIS (Regionalt fagråd for informasjonssikkerhet) i juni 2022. Planen skal til 
orientering til direktørmøte i Helse Nord i september 2022. Forankring i 
helseforetakene er sentralt for videre implementering av planen i foretaksgruppen.  
 
Medbestemmelse 
Regional beredskapsplan for Helse Nord vil bli blir drøftet med de konserntillitsvalgte og 
-verneombud i Helse Nord RHF, 17. august 2022. Protokoll fra drøftingen vil bli 
ettersendt til styret.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Spesialisthelsetjenesten er en viktig aktør både i å forebygge og håndtere 
beredskapshendelser, og en viktig samarbeidspart i totalforsvaret og det sivilmilitære 
samarbeidet. De siste års opplevelser med en rekke beredskapshendelser som langvarig 
pandemi, digitale trusler og hendelser, klimaendringer, økt fokus på risiko for 
forsyningssikkerhet på ulike områder og sikkerhetspolitiske utfordringer gjør at Helse 
Nord og helseforetakene kontinuerlig må ha fokus på beredskapsarbeid med 
risikovurderinger, oppdaterte planverk, opplæring og øvelser. 
 
Revisjonen av den regionale beredskapsplanen må derfor ferdigstilles raskt, og 
planverket godkjennes og publiseres for å kunne implementeres i helseforetakene.  
 
Administrasjonen vil komme tilbake med en beskrivelse av styrets ansvar og rolle i 
beredskapssituasjoner for videre diskusjon, før denne blir en del av revidert regional 
beredskapsplan. 
 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner den regionale beredskapsplanen for Helse Nord. 
 
 
Bodø, 12. august 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: Regional beredskapsplan for Helse Nord, revisjon – u.off. jf. offl. § 24, 3. ledd 
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