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Formål 
Orientere styret om utarbeidet rapport for oppsummering av erfaringer fra NOR EMT. 
 
Sammendrag 
Regjeringen besluttet høsten 2016 å etablere et pilotprosjekt for et norsk EMT1. Helse og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 
Helsedirektoratet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å utvikle 
pilotprosjektet, hvor det skulle tilføres helseressurser til DSBs etablerte ordninger. De 
nye responsteamene skulle tilfredsstille kravene til WHO2 og EUs 
godkjenningsordninger for EMT. Oppdraget ble gitt til fra HOD til Helsedirektoratet i 
tillegg til tildelingsbrevet november 2016. 
 
Utvikling av ordningen med prosedyrer og utstyr skjedde med representanter fra de 
regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og DSB. Resultatet fra arbeidet er 
dokumentert i Standard Operating Procedures (SOP), med vedlegg for hver prosedyre, 
og utstyrslister. Det ble avholdt en øvelse som dannet grunnlaget for WHO-sertifisering 
av NOR EMT i januar - februar 2018. 
 
Det ble besluttet at det norske pilotprosjektet skulle evalueres etter 2 års drift, innen 
utgangen av 2019, og ble gjennomført av Helsedirektoratet. 
 
Regjeringen besluttet å videreføre NOR EMT piloten ut 2022. HOD har gitt oppdrag til 
Helsedirektoratet å lede utviklingen av den eksisterende NOR EMT piloten i samarbeid 
med DSB og de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet skal i samarbeid med DSB 
og RHF-ene følge opp punkter som er i all hovedsak er i samsvar med evalueringen fra 
2019. Videre har HOD besluttet at det skal gjennomføres en ekstern og uavhengig 
evaluering av NOR EMT senest innen 1. juni 2022, som grunnlag for å beslutte om 
ordningen skal etableres permanent fra 1. januar 2023. Evalueringen er gjennomført av 
KPMG og Neo Consulting, men Helse Nord RHF har ikke mottatt endelig rapport. 
 
AD-ene i RHF-ene ble i fellesmøte 30. august 2021 enige om å etablere en arbeidsgruppe 
som skulle oppsummere erfaringene fra NOR EMT. 

                                                        
1 Emergency medical team 
2 World health organisation 
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Helse Nord RHF har tatt initiativ til lede arbeidet med oppsummering av erfaringer fra 
NOR EMT og rapporterte tilbake til fellesmøte for AD-ene i RHF-ene 20. juni 2022 (se 
vedlagt rapport). Foreløpig godkjent konklusjon fra fellesmøte med AD-ene i RHF-ene 
var følgende: 
• AD-ane i RHF-a ser behov for vidare prosess både mot Hdir, DSB og HOD før ein 

konkluderer vidare innretning av NOR EMT, og øvrige ordningar, som krev 
internasjonalt engasjement og involvering av personell frå spesialisthelsetenesta. 

• AD-ane i RHF-a ber om at Helse Nord RHF går i dialog med Helse- og 
omsorgsdepartementet om eit oppdrag for å sjå dei internasjonale ordningane under 
eitt, sett frå spesialisthelsetenesta si side, og for å gi klare anbefalingar om korleis 
ordningane skal utviklast og organiserast i åra framover. I dette arbeidet vil ein 
involvere representantar frå HR, økonomi, fag og KTV. 

 
 
 
Vedlegg: Oppsummering av erfaringer fra NOR EMT - rapport 
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1. Bakgrunn 
Det vises til AD-møtet 30. august 2021, sak 077-2021 der AD-møtet ga de regionale 

helseforetakene følgende oppdrag: 

«AD-ane i RHF-a støttar at det blir etablert ei arbeidsgruppe som startar eit arbeid med å 

beskrive og oppsummere erfaringar frå RHF/HF med dei ulike teama og bruken av desse». 

 

Helse Nord RHF har tatt initiativ til lede arbeidet med oppsummering av erfaringer og 

vil rapportere tilbake til AD-møtet. Saken har også blitt behandlet i det interregionale 

fagdirektørmøtet.  

 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 

Helse Nord RHF: Jonny Brodersen og Nina Brå 

Helse Midt RHF: Steinar Bjørås 

Helse Vest RHF: Thomas Iversen 

Helse Sør-Øst RHF: Jostein Svendsen 

 

I arbeidsprosessen er det gjennomført et dialogmøte med Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet (Hdir), tillitsvalgte og møter 

med representant fra alle RHF. RHFene har selv vært ansvarlig for involvering av 

berørte helseforetak, tillitsvalgte og ledelsen i arbeidet med oppsummering av 

erfaringer. 

 

Det er lagt til grunn at det skal gjennomføres en ekstern og uavhengig evaluering av NOR 

EMT senest innen 1. juni 2022, som grunnlag for beslutning om permanent etablering av 

ordningen fra 1.1.2023. Siste evaluering ble gjennomført av Helsedirektoratet i 2019, og 

det er nå gjennomført en evaluering av KPMG og Neo Consulting på oppdrag fra HOD der 

utkast til rapport er lagt frem til RHFene. Utkastet til rapport peker på de forhold som 

denne oppsummeringen viser til, og i stort er RHFenes innspill til NOR EMT-piloten 

ivaretatt i denne rapporten. Denne evalueringen skal bidra til grunnlag for vurdering av 

en permanent ordning, og kan føre til at konseptet utvikles videre i et langsiktig og 

forutsigbart løp for alle parter.  

 

Det har vært tett dialog med KPMG og Neo Consulting, og Helse Nord RHF, i 

evalueringsarbeidet som de har utført på vegne av HOD. Alle innspill til oppsummering 

av erfaringer var kommet Helse Nord RHF i hende før utkast til rapport for evalueringen 

på oppdrag fra HOD ble ferdigstilt, og disse ble brakt videre til KPMG og Neo Consulting i 

deres kunnskapsinnhenting via intervjuer og workshop.  

 

Da krigen i Ukraina startet 24.02.22, ble det utfordrende å ferdigstille rapporten grunnet 

flere andre prioriterte oppdrag til helsesektoren. Derfor kommer denne rapporten 

senere enn planlagt, men de oppsummerte erfaringene kan gjenkjennes i utkast til 

evalueringsrapport fra KPMG og Neo Consulting, og dermed godt ivaretatt i 

evalueringsprosessen. 
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2. Innledning 
Aldri før er det registrert et større globalt humanitært behov. Verden opplever nå et 

stort antall alvorlige akutte kriser, krig og naturkatastrofer. Ifølge FNs kontor for 

koordinering av humanitære saker, UN-OCHA, hadde i mai 2015 77,9 millioner 

mennesker behov for humanitær bistand og omkring 172 millioner mennesker var 

påvirket av konflikt. Fra mai 2014 til april 2015 var seks ulike kriser kategorisert av 

Verdens helseorganisasjon (WHO) som type 3. Dette er WHOs høyeste kategorisering 
for kriser, og innebærer behov for omfattende respons. 

 

2.1. Overordnet oppsummering av erfaringer fra NOR EMT 

Basert på erfaringene som er gjort etter at ordningen NOR EMT ble godkjent i februar 

2018 av WHO, ønsket de regionale helseforetakene å oppsummere erfaringer og 

identifisere utfordringer knyttet til denne ordningen. I tillegg er det ønskelig å belyse 

alle ulike team med helsepersonell i internasjonale operasjoner for så å se på 

muligheten til å samle ulike teamordninger i en felles vei inn. 

 

Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har 

i brev av 14.11.2016 gitt Hdir og DSB i oppdrag å etablere et Emergency Medical Team 

(EMT). EMT er et innsatsteam med helsefaglig kompetanse som kan benyttes ved 

internasjonale humanitære kriser og katastrofer. Det norske teamet, NOR EMT, baserer 

seg på DSBs etablerte ordninger for humanitær innsats, som suppleres med 

helsepersonell fra de nasjonale helseteamene.  NOR EMT tilfredsstiller kravene fra 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EUs godkjenningsordninger for Emergency 
Medical Teams (EMT). 

Teamene bygger på eksisterende beredskapsordninger i Norge, og er en ressurs i den 

nasjonale helseberedskapen, som beskrevet i ny Nasjonal helseberedskapsplan.  

NOR EMT består av til sammen ca. 60 spesialtrente helsepersonell rekruttert fra de 

nasjonale helseteamene, og personell fra DSB sin pool av internasjonale eksperter. Med 

responstid på 48 timer, sertifisert og standardisert, med utstyr og personell til bruk i 

akutte humanitære kriser og katastrofer.  

NOR EMT organiseres og forvaltes av DSB i samarbeid med Hdir, og er under ledelse av 
DSB på skarpe oppdrag. 

En norsk tverrsektoriell beredskapsordning skal kunne anvendes både ved nasjonale og 

internasjonale hendelser. For den nasjonale beredskapsplanleggingen ligger Nasjonalt 

risikobilde fra DSB til grunn. Scenarioene i DSBs nasjonale risikobilde er kategorisert 

som naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser, og omfatter blant annet flom, 

brann, skred, smitteutbrudd og skoleskyting.  
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Internasjonale akutte kriser som kan utløse behov for støtte fra et eventuelt norsk EMT 

vil ofte ha analoge scenarioer i DSBs nasjonale risikobilde. Erfaring fra internasjonale 

operasjoner vil også gi synergieffekt til en bedre nasjonal beredskap. I tillegg vil en 

tverrsektoriell beredskapsordning kunne utløses på tvers av helseregioner, samtidig 

som en internasjonal standardisering av EMT vil bidra til å sikre tilgang til og kvalitet på 

utenlandske ressurser ved en eventuell nasjonal krise. 

 

NOR EMT – etterspurt, langsiktig og forutsigbar internasjonal bistand   

Avtalen mellom Hdir, DSB og de regionale helseforetakene datert 28.06.21 regulerer 

NOR EMT ordningen. Den omfatter formål, rekruttering, ansettelse under oppdrag, 

varsling/mobilisering, økonomi, opplæring, helsesjekk, samarbeid og varslingsplikt.  

NOR EMT innebærer ikke deltakelse i et fastsatt beredskapsopplegg/vaktplan, men er et 

tillegg til de humanitære beredskapskonseptene UNDAC Support og Norwegian Support 

Team (NST) som DSB har utviklet og har ansvaret for. Med NOR EMT ble en helsemodul 
lagt til DSBs internasjonale humanitære beredskapsordninger.  

NOR EMT omfatter en pool av medisinsk personell som, etter å ha undertegnet en 

villighetserklæring, inngår i en frivillig ordning. Innen 48 timer etter varsel om oppdrag, 

stiller den enkelte seg til rådighet for å yte bistand i kriser eller katastrofer som utspiller 

seg internasjonalt. Rammen for helsepersonell og deltakelse i NOR EMT er en signert 

midlertidig avtale sommeren 2021 mellom partene som nevnt tidligere. Den 
midlertidige avtalen har ett års varighet. 

I og med at ordningen bygger på at det medisinske personellet deltar frivillig, og av den 

grunn signerer en villighetskontrakt, er ordningen helt avhengig av at man har tilgang 

på medisinsk personell som er villig til å stille på 48 timers varsel for deltakelse i 

internasjonale oppdrag. Det at ordningen helt og holdent bygger på frivillig deltakelse 

betyr at man må forvente at det stilles krav til den rammen det medisinske personellet 

har å forholde seg til. Usikkerhet og uklarhet om den enkeltes grunnleggende 

arbeidsrettslige rettigheter knyttet til perioden mellom avslutning av den midlertidige 

ansettelsen i DSB, og til man vender tilbake til egen ordinære jobb etter endt permisjon, 

har bidratt til at DSB har hatt noe utfordringer med å rekruttere frivillig helsepersonell 

til oppdrag under NOR EMT konseptet. Særlig har det vært knyttet uavklart risiko og 

usikkerhet opp imot mot ordninger i NAV for den enkelte ved returnering etter endt 

oppdrag.  

Rettighet ved sykdom gjennom NAV, vilkår/godtgjørelse knyttet til deltakelse, og 

mangel på forutsigbarhet for den enkelte, har gjort at en del av det medisinske 

personellet ga uttrykk for at det var så store mangler ved ordningen at de ikke har 

ønsket å stille opp som frivillige til NOR EMT oppdrag.  

Det kan være krevende i seg selv at NOR EMT baserer seg på at medisinsk personell skal 

inngår i ordningen på frivilling basis. Med raskt innvilget permisjon fra sin faste jobb (ha 

dette avklart med hovedarbeidsgiver), og møte på oppdrag på bare timer - eller få 

dagers varsel, for så å bemanne oppdrag i flere uker for internasjonal humanitær 
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innsats, er utfordrende. Skal Norge lykkes med NOR EMT så må rammene i en avtale der 

tre parter (RHF-ene regnes da som en samlet part) enes om innholdet, være slik at det 

ikke skaper usikkerhet om organiseringen, forvaltningen og den enkeltes rettigheter før, 

under og særlig etter gjennomført oppdrag. Internasjonale helseberedskapsordninger 

retter seg ofte mot samme kategori medisinsk personell, og uklarhet på et område kan 

raskt føre til ringvirkninger for andre beredskapskonsepter.  

Det ble i våren 2021 krevende å bemanne NOR EMT etter internasjonale anmodninger, 

da personellet opplevde det som uklart hva angikk formaliteter ved ordningen. Helse 

Nord RHF tok derfor et initiativ til å få på plass en samarbeidsavtale mellom DSB, Hdir 

og RHFene som regulerte ordningen på et overordnet nivå. Dette var et 

oppfølgingspunkt fra evaluering som Hdir gjennomførte i 2019: «Ferdigstille arbeidet 

med samarbeidsavtalen mellom DSB og de regionale helseforetak og få den signert».  

Det har vært et samarbeid mellom DSB og Hdir ved jevnlige møter om NOR EMT, der 

RHFene ikke har vært representert. Dette på tross av at det i oppdrag 56 fra HOD står 

tydelig at: «Helsedirektoratet gis i oppdrag å lede utviklingen av den eksisterende NOR 

EMT piloten i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 

de Regionale helseforetakene (RHF)», samt videre oppnevnelse av flere 

oppfølgingspunkter der «Helsedirektoratet skal samarbeide med DSB og RHFene i 

oppfølgingen av følgende punkter». Det var derfor viktig for RHFene å få inn punkt 9d i 

den midlertidige samarbeidsavtalen mellom DSB, Hdir og RHFene som forplikter til 

møter mellom DSB, RHF og Hdir 1-2 ganger i året. Pandemien har sørget for krevende 

arbeidsforhold for både Hdir, DSB og RHFene, noe som trolig har påvirket fremdriften i 

oppfølging av oppdrag 56 fra HOD. Trolig vil en bedre oppfølging av oppdrag 56 fra HOD 

ført til en bedre prosess og utvikling av piloten da oppfølgingspunktene samsvarer godt 
med de oppsummerte erfaringer og evalueringen fra KPMG og Neo Consulting. 

 

3. Økonomi  
For temaet økonomi viser erfaringene totalt et samlet behov for å utarbeide en helhetlig 

økonomisk plan på NOR EMT. Samlede erfaringer innen økonomi løfter fram flere 

områder:  

• Behov for overordnet økonomisk plan for ledelse av bærekraftig drift og 

langsiktig planlegging. 

• At det er behov for risikoanalyse på økonomiske sårbarheter i helseforetakene 

ved å avgi personell sett i sammenheng med beredskap og daglig drift. 

• Det er nødvendig å etablere økonomi for daglig drift, og beredskap, i DSB, Hdir, 

og helseforetak. 

• Det bør synliggjøres økonomisk konsekvens for HFene ved å avgi personell til 

NOR EMT.  

• Behov for å utrede økonomisk grunnlag for å anskaffe alle typer nødvendig utstyr 

og plan for drift av beredskapslager. 
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• Det bør etableres økonomisk grunnlag for å gjennomføre øvelser og opptrening 

til skarpe oppdrag.  

Helseforetakene som avgir personell har behov for en plan på økonomisk kompensasjon 

for å dekke opp for vakansvakter. Foretakene som avgir personell til trening, øving og 

oppdrag får ikke dekket sine merkostnader når personellet er fraværende fra ordinær 
sykehusdrift.  

Erfaringer fra DSB viser behov for finansiering av infrastruktur og personlig bekledning, 

vaksineplaner, samlinger for opptrening, årlig trening samt reiseutgifter osv. Hvilke 
behov Hdir har identifisert, har ikke fremkommet i dette arbeidet.  

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• Nordlandssykehuset: Når våre medarbeidere skal delta i et NOR EMT oppdrag, 

må Nordlandssykehuset erstatte arbeidskraften i 6-8 uker. Som regel betyr dette at 

vi må bruke overtid og vakansvakter på øvrig personell i samme 

arbeidsplan/vaktlag for å dekke den manglende beredskapen eller at vi må leie inn 

personell for å erstatte den som drar. Dette gir Nordlandssykehuset økte utgifter i 

den perioden oppdraget varer. I tillegg har vi nå ved to oppdrag opplevd at 

teammedlemmer har blitt syke underveis i oppdraget, noe som har medført 

sykemelding over tid etter avsluttet oppdrag. Dette gir omkostninger for den 

enkelte medarbeider, men også for Nordlandssykehuset. De akuttmedisinske 

fagmiljøene er små og sårbare, og ressursen(e) som blir fraværende er vanskelig å 

erstatte. Dette gir ekstra belastning på en allerede utfordret beredskap og 

kollegium. Disse omkostningene er ikke dekket i dag, noe som gjør at det er 

vanskelig for mindre/middels store helseforetak å delta i NOR EMT, selv om vi har 

kompetent personell for oppgaven. Rettighetene både for arbeidstaker og 

arbeidsgiver, spesielt etter oppdrag bør derfor vurderes og endres slik at alle 
omkostningene dekkes. 

 

4. Forvaltning av personellet 
 

4.1. Arbeidsgiveransvar 
Det er ulike innspill også på forhold som omhandler arbeidsgiveransvar og 

forvaltningen av personell for beredskapen i NOR EMT. Det er behov for å utarbeide 

bærekraftige og langsiktige løsninger for fast struktur i forvaltning, drift og bemanning 

av NOR EMT: 

• Hvilket lovverk er det som gjelder på frivillighetskontrakten mellom NOR EMT og 

helseforetakene eller helsepersonellet? 

• Hva sier loven om beredskapskontrakter og ansettelse til drift av 

beredskapsteam? 

• Gjelder samme lovgrunnlag for de ansatte på alle oppdrag? 

Styremøte i Helse Nord RHF
24. august 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

434



 

 

• Hvor forvaltes overordnede avtaler rundt bemanning for helsepersonell til 

daglig? 

• Hvem skal lede driften og ha ansvar for ulike oppgaver til daglig? 

• Hvor besluttes det at personellet skal få tilbud om utreise?   

• Skal HFene være pliktige til å frigi personell, eller ha medbestemmelse for å 

ivareta egen beredskap? 

• Skal helseforetakene eie arbeidsgiveransvaret også når NOR EMT er ute på 

oppdrag? 

• Hvem forvalter forsikringsordninger og oppfølging av personell før, under og 

etter skarpe oppdrag? 

• Hvem beslutter det totale faginnholdet i øvelse og opptrening? Her er det mulig å 

etablere et helhetlig opplegg for beredskap, fag og oppfølging av personell. Som 
feks mental helse, vaksineprogram, fysisk helse, arbeidsavtaler med mer. 

• Hvordan sikres den medisinskfaglige støtten for helsepersonellet under oppdrag? 

 

Til daglig er helsepersonellet som bemanner NOR EMT ansatt i ulike helseforetak. Det 

framkommer ulike erfaringer og innspill litt ut fra hvilket nivå og organisasjon 
erfaringene representerer. 

På et overordnet nivå kunne det være hensiktsmessig å avklare lovgivningen for å 

tydeliggjøre det formelle rundt arbeidsgiveransvar for helsepersonellet når de skal 

bemanne internasjonale helseteam.  

Arbeidsgiveransvaret kan være utfordrende å endre eller flytte på, og vil kreve en 

grundig juridisk vurdering. Norsk helsepersonell på oppdrag i helseteam er ansatt på 

grunnlag av norsk helselovgivning og utfører behandling av norske borgere med 

utgangspunkt i pasientrettighetsloven, helsepersonelloven, smittevernloven osv. Når 

norsk helsepersonell bemanner team for RescEU, er de omfattet av en avtale mellom 

Norge og EU, der EU fullfinansierer ressursen. Personellet er derfor ikke underlagt norsk 

helselovgivning, men her et særavtaleavtalefestet arbeidsforhold. 

Når norsk helsepersonell er på oppdrag med NOR EMT er oppdraget bestilt av et land og 

bistandsanmodning koordineres av WHO eller EU. Norge har ikke en avtale med de land 

som man da bistår, og heller ikke en klar avtale med det koordinerende ledd, som kan 

regulere evt. norsk helselovgivning i oppdrag. Derfor blir dette i utgangspunktet 
underlagt sivilbeskyttelseslovgivningen.  

Dagens ordning med permisjon fra hovedarbeidsgiver er likt med Forsvaret sin løsning 

som arbeidsgiver på oppdrag, øvelse og trening, men avgivelse av helsepersonell til 
Forsvaret er i betraktelig mindre skala enn NOR EMT. 

Det vil være formålstjenlig med en juridisk vurdering av arbeidsgiveransvaret, da en 

ansees det som mest hensiktsmessig at helseforetakene ivaretar arbeidsgiveransvaret 
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også under oppdrag dersom dette er mulig, men at helsepersonellet er underlagt DSB 

ifm kommando og kontroll. 

 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN HF): Arbeidsgiver ansvaret må ligge 

hos DSB siden personellet er ansatt der i oppdragsperioden samt i tiden etterpå, til 

de er ferdig med oppsummering av oppdraget eventuelt i en sykemeldingsperiode i 

etterkant dersom personellet er ute pga av skade eller sykdom. 

• Helse Vest: Arbeidsgiveransvaret skal ligge hos hovedarbeidsgiver både mellom og 

på oppdrag og at personellet avgis til NOR EMT som rådgivere, evt. med 

lønnskompensasjon fra DSB eller Hdir. Tillegg for utenlandsreise, risiko, etc. kan 

utbetales som tillegg til ordinær lønn i eget foretak. Under oppdraget er man under 
«command & control» fra DSB, men medisinsk underlagt Hdir. Hdir må styrkes her! 

 

4.2. Rekruttering 
Rekruttering er et svært viktig tema for å etablere robust plan for bemanning av NOR 

EMT. Helseforetakene, DSB og Hdir ønsker et tett eierskap til rekrutteringsprosessen.  

Det kan være flere punkter som bør standardiseres for å øke kvaliteten i 

rekrutteringsprosessen og samlede erfaringer peker på følgende: 

• Hvem har ansvar for å rekruttere og hvordan skal det utføres? 

• Hvilken kategori personell er det behov for å rekruttere fra 

spesialisthelsetjenesten?  

• Hvem leder og beslutter plan for utlysning og søknadsprosess? 

• Har helseforetakene mulighet til å påvirke forvaltning av egne ansatte i forhold til 

HFene sin risiko, sårbarhet og beredskap? 

• Felles rekrutteringsprosess i samarbeid med de andre beredskapsteamene som 

feks rescEU, Helseteam og Forsvaret? 

• Rekruttere mer systematisk i flere helseforetak med lokal, regional og nasjonal 

plan? 

• Klare krav i selektering for fysisk og psykisk skikkethet. 

• Plan for å håndtere samtidighetskonflikter i utkalling av team.  

DSB melder at det er kritisk lav andel tilgjengelig for å bemanne NOR EMT og at det ikke 

er gjennomført nyrekruttering på en god stund, som også kan skyldes pandemien. DSB 

mener det er ønskelig med en rundreise til foretakene for å informere om ordningen, 
men rekrutteringen skal i utgangspunktet foretas gjennom Hdir og RHFene. 

Hvilke kategorier personell det er behov for, er blant annet sykepleier, paramedic, 

jordmødre, gynekologer og allmennleger. Gjennom NOR EMT nivå 1 drives et 
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legekontor, og derfor behov for allmennleger. Dersom det er behov for mer spesialiserte 

tjenester, blir de ført til sykehus. Derfor er det sjelden behov for kirurger o.l. Hdir 

forventes å ha oversikten på hvilken kompetanse blant helsepersonell som er etterspurt, 

og det må derfor rekrutteres derfra. 

DSB ytrer at det er behov for å forbedre prosess og struktur for utkall av personell til 

øvelser og oppdrag. Det oppfattes at det er enkeltpersoner med høy motivasjon som går 

igjen på mange oppdrag, og at det ikke er systematisk belastning eller en helhetlig plan 

for å jevne ut belastning på enkeltpersoner og helseforetakene. 

En observert sårbarhet er eksempelvis at OUS bekler ca. 40% av personellet i Helseteam 

og NOR EMT, der en stor andel av personellet tilhører prehospitalt. Personellet er også 

tilknyttet flere beredskapskontrakter som for eksempel RescEU, URE og NMUH. Et viktig 

innspill til planlegging av rekrutteringsprosess til alle typer team for å etablere jevn 

belastning på enkeltpersoner og helseforetakene. Dette vil også gi økt gevinst i form av 
kunnskap og kompetanse tilbake til flere helseforetak enn i dag.    

 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• UNN HF: Det må være kontaktpersoner i alle de helseforetak som avgir personell til 

NOR EMT slik at arbeidsgiver er tidlig med i prosessen når man skal sette sammen 

team. Henvendelsen om evt oppdrag må komme samtidig til helseforetakene og 

personellet i NOR EMT, slik det har vært praktisert så får innsatspersonellet en 

henvendelse men arbeidsgiver blir «glemt» i den tidlige fasen. Skal det være slik at 

arbeidsgiver kan nekte en ansatt å reise på oppdrag? Da vil man fort komme opp i 

situasjoner at det blir vanskelig å etablere et team for oppdrag. HF må avgi men de 

skal få være med å bestemme hvem som skal kunne dra. Man bør avvikle URE 

helseteam og heller bygge opp NOR EMT slik at de blir mer robust enn de er i dag. 

Ved utvidelse av NOR EMT så kan man i den anledning rekruttere fra de som 

allerede er selektert til URE Helseteam. 

• Nordlandssykehuset HF: Med etablering av RescEU i tillegg til NOR EMT (og URE 

helseteam), med en betydelig overlapp av medarbeidere mellom dem, ser vi det som 

en sannsynlig utfordring at det kan oppstå samtidighetskonflikter mellom 

deltakelse i ulike team. F. eks hvis medlemmer av RescEU teamet er i sin «vaktuke» 

samtidig som det kommer et NOR EMT oppdrag, vil det være vanskelig å erstatte ev 

RescEU team medlemmer som skal ut på NOR EMT oppdrag. Dette er en nasjonal 

utfordring, da vi kjenner til at det er en stor del overlapp mellom disse ulike 
teamene i alle regionene. Teamene bør derfor samordnes/sees på i sammenheng. 

Den største utfordringen med dagens ordning er å sikre nok forutsigbarhet og 

fleksibilitet både for deltakerne i teamet og for Nordlandssykehuset HF som 

arbeidsgiver. Tidsfristene for å svare ut deltakelse i et oppdrag er korte, og i et 

middels foretak som Nordlandssykehuset kan fravær av f. eks 1 barnelege få store 

konsekvenser for arbeidsplanene under oppdragets varighet (6-8 uker). I tillegg er 

alle våre teammedlemmer ressurspersoner i sine respektive fagmiljø, noe som ofte 
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forårsaker omkostninger i forhold til andre oppgaver (vaktlinjer, undervisning, 

deltakelse i ulike prosjekt/utvalg, osv 

• St Olavs Hospital HF: Det må være EN felles ansvarlig for de som reiser ut 

sammen. Arbeidsgiver har plikter, og må ha mulighet til å ivareta sikkerhet under 

oppdrag. Primærarbeidsgiver «leier» ut personell til DSB – som har det formelle 

arbeidsgiver ansvaret og pliktene for personellet som er ute – inntil personellet er 

«fit to duty»/ «friskmeldt» etter hjemkomst. 

• Helse Vest: NOREMT vil være rekrutteres fra de regionale teamene. Og NOREMT 

må økes betraktelig dersom en kort responstid skal kunne påregnes. Ut-alarmering 

må gå via HF med kopi til RHF. Så må HF kunne vurdere om de kan avgi personellet 

det er snakk om. Medisinske teamledere bør inn i prosessen der man selekterer og 
bestemmer teamsammensetning.  

 

4.3. Arbeidsavtale 

Det er ulike erfaringer og innspill til hvem som skal eie personell og arbeidsavtale med 

noen forslag til løsning, og endel spørsmål.  Erfaringer viser ulike behov og innspill til 

forhold som angår arbeidsavtale og arbeidsgiveransvar: 

• Nasjonal, regional og lokal samkoordinering for helhetlig forvaltning av 

personell. 

• Avklare arbeidsgiveransvar i sin helhet. 

• Eie personellet i helseforetakene for kvalitet i styring og arbeidsgiveransvar. 

• Faste kontaktpunkt og/eller kontaktpersoner i alle ansvarsnivå. 

• Arbeidsavtale bør være en del av rekrutteringsprosessen. 

Det er behov for å videreutvikle kvalitet i avtaleverk og rutiner. Det bør finnes klare 

prosedyrer som beskriver alle teamene i felleskap, også særegenheter som er ulike. I 

tillegg er det behov for å revidere avtalen med DSB for å forbedre formaliteter knyttet til 
arbeidsgiveransvar, rettigheter og plikter. 

Det kan være hensiktsmessig med en standard avtale for helsepersonell i alle typer team 

i beredskapsordninger/internasjonale operasjoner uavhengig av oppdragsgiver. Og med 

tilleggsavtaler der det for eksempel er identifisert høy risiko og/eller behov for særskilte 

beredskapstillegg. 

Det kan eventuelt utarbeides tilleggsavtaler ved behov for enkeltoppdrag eller ulike 

beredskapsteam. Det kan være en ide å benytte forsvarets avtale med helsepersonell 
som et utgangspunkt for det videre arbeidet.  

DSB og Hdir er enige i at vi bør tilstrebe en lik avtale for alt helsepersonell for beredskap 

i utenlandsteam. DSB mener også det er et poeng at nivået holdes på et akseptabelt nivå. 

De er lønnsdrivere og ønsker først og fremst at frivillige organisasjon skal bidra, og kun 

tre inn når andre kapasiteter er uttømt, eller responstiden er krevende. Den kan gjerne 
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gjøres generell med differensiering av risikonivå, eller en generell generisk INTOPS-

avtale. Pr nå er alle NOR EMT oppdrag lagt til det høyeste nivået da det ikke er så stor 

økonomisk forskjell, men dette vil kunne vurderes dersom Forsvarets løsning er mulig å 

benytte for alt helsepersonell i utenlandsteam. 

 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• St Olavs Hospital HF: Intopsavtale – innhold og vilkår for helsepersonell i 

internasjonale operasjoner. 

Pågående arbeid med Intopsavtale, St. Olav ikke er kjent med resultatet av dette 
arbeidet 

St. Olav ønsker EN avtale som beskriver plikter og rettigheter for ansatte, 

primærarbeidsgiver og ansvarlig for utsending. 

Primært ønsker St. Olav at personell gis tjenestefri med grunnlønn og 

gjennomsnittsberegnet variable tillegg som faktureres DSB månedlig. Dette vil sikre 
at lønn ikke blir stanset ved utsendelse slik som skjedde ved utreise til Samoa. 

Primærarbeidsgiver kan fakturere 20 % overhead for å kompensere for 

merkostnader med innleie som ofte vil bli overtid 100%. 

DSB ansetter og betaler utenlandstillegg utover lønn fra primærarbeidsgiver. 

Dette vil sikre at personell får utbetalt lønn, unngår avbrudd pensjonsinnbetaling, 

og har grunnforsikring fra primærarbeidsgiver. 

St. Olav mener at personell som sendes ut, og er til disposisjon for arbeidsgiver sju 

dager i uka, skal ha betalt to dager med lønnet tjenestefri for hver uke de er utsendt. 

Årsak: søvnmønster, ivareta egen familie, forebygge risiko for feil behandling i jobb 

når de er tilbake, tid til samtale med kollegastøtte 

Forsikring må ivaretas 

Arbeidsgiveransvar varer til personellet er «fit to duty» i egen jobb. 

Sykehus som har personell sendt ut må utpeke familiekoordinator som har ansvar å 

være kontaktperson for familier som har noen sendt ut. 

Universitetssykehusene må i forkant legge begrensning mtp hvor mange fra hver 

avdeling/klinikk/sykehus som kan reise 

Når DSB sender forespørsel til personell om oppdrag, så må nærmeste leder/tilsv få 

kopi av henvendelsen. 

Primærarbeidsgiver må kunne sette begrensning på maks antall deployeringer per 

år/to år (for eksempel hver ansatt kan maksimalt delta på oppdrag EN gang 
annenhvert år.)  

Nok personell i poolen for å sikre at hver enkelt ikke må reise ut for ofte. 
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Ingen personell må anmodes om å reise i 12 mnd etter hjemkomst fra oppdrag pga 

belastning på avgivende avdeling. (Ansatte som står på beredskap gir i hovedsak 
ønske om å reise 2 x per år) 

Dialogen må gå med primærarbeidsgiver, ikke regionalt helseforetak 

• Helse Sør Øst: Hvis du spør arbeidstagerne vil de mene at arbeidsgiver skal være 

den samme som under det daglige arbeidet – dette gir arbeidstager økt sikkerhet 
mtp rettigheter og forsikringsordninger når de er ute på oppdrag med NOR_EMT. 

For arbeidsgiver er punktet over også viktig hvis man skal hensyn ta livsløpet til en 

ansatt. For å ha motiverte ansatte er det viktig med trygge rammer, og 

forutsigbarhet. Dette gjelder i høyeste grad arbeidsgiver også. Det er utfordrende å 

stille mannskaper til rådighet når det er usikkerhet/uenighet rundt hva som er 

rammevilkårene ved utsendelse.  

I oppdragsdokument til HF fra RHF er oppgaven beskrevet, uten at vi som 

arbeidsgiver opplever at vi har rammer for en slik beredskap. Arbeidsavtalene som 

vi er bundet til beskriver hvordan ansatte skal kunne erstattes på kort tid over inntil 

6 uker +.  Dette fordrer at vi har et overskudd av ansatte. Slik er det ikke i den 

virkelige verden 

Helse Sør Øst Arbeidsgiver må også kunne føle seg trygg på at rammevilkår, 

rettigheter og plikter samt reell mulighet til å kunne avslå at arbeidstagere skal 
måtte dra ut med NOR EMT. 

I vår klinikk har vi opplevd at det blir utøvet politisk press for å påvirke frislipping 

av ansatte dersom det ikke melder seg tilstrekkelig med frivillige fra poolen.  

Denne bindingen er uheldig, bygger ikke tillit, og medfører at ordningen vil 

utfordres med å ha støtte i de kliniske miljøene. 

 

5. Helse, miljø og sikkerhet 
Det er viktig at helsepersonellet blir tilstrekkelig ivaretatt før, under og etter oppdrag, 
noe som kan bli utfordret ved bytte av arbeidsgiveransvar. 

 

5.1. HMS før oppdrag 
For å være sikker på at det utarbeides et kvalitetssikret vaksineprogram som ivaretar 

alle ansatte i internasjonale team er det nødvendig med en god plan for vaksinering og 

inngående kunnskap om hvilke risikoer som er tilstede i de ulike områdene personellet 

reiser ut på oppdrag til. For å bemanne denne typen team er det nødvendig med 

vaksiner, og det bør derfor ikke være anledning til å avstå fra vaksineprogrammet. 

Det er også viktig at det er et system for helsesjekk av personellet som skal bidra på 
oppdrag, og helsestatus for den enkelte må derfor vøre tilgjengelig ved selektering. 
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5.2. HMS under oppdrag 

Det framkommer det at teamene i NOR EMT i all hovedsak administrerer seg selv uten 

støtteapparat som for eksempel administrativ støtte, prest, bedriftshelsetjeneste etc 

tilstede på skarpe oppdrag. Det er all grunn til å sette søkelys på hvorvidt dette er godt 

nok. Og det er all grunn til å vurdere risiko og behov for stabsfunksjoner samt hvordan 
sammensetning av denne kan tenkes å se ut. 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• Helse Sør Øst: Arbeidstagere må kunne føle seg sikre på at de blir ivaretatt 

før, under og etter oppdrag. Hvis de ikke vil det bli utfordrende å beholde 

rekruttering etter et par turer med NOR EMT 

• Nordlandssykehuset HF: Teamet er godt organiser/profesjonelt og det 

oppleves som en stor trygghet og ha DSB og HDIR bak seg i de oppdragene som 

personell i Nordlandssykehuset har bidratt inn i. Teammedlemmene blir satt i stand 

til å delta i oppdragene gjennom trening, kompetanseheving og utstyrsjekk. Dette er 

til forskjell fra medlemmene i URE helseteam, som bortsett fra deltakelse i Barents 

Rescue-øvelser, hverken har en større organisasjon i ryggen eller systematisk 

trening og opplæring. 

Medarbeiderne som deltar i NOR EMT skaffer seg en erfaring som vi ser er nyttig, 

også ved andre situasjoner lokalt/nasjonalt.  

Det oppleves som positivt både for medarbeidere og arbeidsgiver å få bidra med 
kompetanse inn i større internasjonale katastrofer og kriser 

 

5.3. HMS etter endt oppdrag 
Det er en sårbarhet vedørende oppfølging av personell etter gjennomført oppdrag. DSB 

sørger for en samtale med lege/psykolog, samt helsesjekk ved bruk av forsvaret. Hdir 

kan også komme med ytterligere ønskede tiltak, som feks PCR ifm oppdrag i Italia o.l, og 

bistår med dette. Når personellet er har vært gjennom utsjekk fra oppdrag kan de 
gjenoppta sitt daglige virke hos Helseforetakene.  

Det kan herunder være nyttig å se på samvirke når det gjelder oppfølging av 

helsepersonell i internasjonale operasjoner på tvers av ordningene. Avtale med FSAN og 

stressmestringsteam fra forsvaret kan være aktuelt som en ressurs for ivaretakelse av 
personell etter endt oppdrag. 

Det har også vært uttrykt særlig bekymring fra personell med tanke på til uavklart risiko 

og usikkerhet opp imot mot støtteordninger fra NAV. 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• UNN HF: Hvordan sørge for tilstrekkelig oppfølging av personellet etter 

gjennomført oppdrag – Her hviler ansvaret på DSB all den tid de har arbeidsgiver 

ansvaret i forbindelse med oppdrag. Selv om personellet kommer tilbake til sin 

arbeidsplass etter endt oppdrag mener jeg DSB fremdeles skal ha et ansvar med 

oppfølging i etterkant av ett oppdrag. 
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• Nordlandssykehuset HF: En tilgrensende utfordring til forrige kulepunkt er 

risikoen for at medarbeidere som deltar i NOR EMT blir langvarig eller varig 

arbeidsufør etter oppdrag, og hvilke ordninger som i dag eksisterer for å veie opp 

for denne risikoen. Hvis f. eks en medarbeider pådrar seg MRSA smitte som ikke lar 

seg sanere eller ESBL smitte, vil det ha stor innvirkning på medarbeiderens 

arbeidsevne. Det samme gjelder uønskede hendelser som kan oppstå under oppdrag 

i deler av verden som er betydelig mindre stabil enn i Norge. I verste fall ved slike 

situasjoner vil medarbeideren ikke kunne gå tilbake til klinisk virksomhet – noe som 

vil være et stort tap for den enkelte, men også for arbeidsgiver. Det må derfor 

etableres bedre forsikringsordninger som dekker denne risikoen fult ut, i tillegg til 

en organisasjon som kan følge opp teamdeltakerne psykososialt i ettertid. 

• Helse sør Øst: Vi vet veldig lite om hvordan forsikringssaker vil bli håndtert dersom 

det skulle bli nødvendig. Ofte vil «sykdom» som ansatte opplever etter NOR-EMT 

oppdrag komme snikende, og ikke alltid være lette å knytte til noe konkret. Dette er 

tema for en del frustrasjon. 

Dersom psykisk elle somatisk sykdom kan knyttes til utsendinger med NOR EMT, 

bør det ikke heftes merbelastninger på de kliniske avdelingene som har NOR EMT 

medlemmer i sin ansattgruppe. 

Langtidsoppfølging vil kunne bli nødvendig !  

Eksempel : Hva blir løsningen for en kirurg som pådrar seg multiresistente 

bakterier, under NOR EMT oppdrag og dermed ikke kan gå tilbake til daglig 

arbeid?  

Eksempel: Hva hvis en sykpleier får PTSD og ikke takler sitt daglige arbeid. Hvem 

følger opp dette? 

 

6. Aktivere beredskap og forberede oppdrag 
 

6.1. Aktivere de frivillige til oppdrag 
Ved NOR EMT oppdrag, sendes det ut en forespørsel fra DSB til personellpoolen, samt 

varsling også til HF, RHF og Hdir. Personellet som er tilgjengelig, blir deretter behandlet 

av Hdir som selekterer personellet som skal bidra i NOR EMT. Dette gjøres ikke av DSB. 

Det er Hdir som har den helsefaglige kompetansen til å kjenne personellets kapasiteter 

basert på anmodningen. Dette bør da skje i samråd med RHF, og en stabsordning der 

RHFene er inkludert vil være formålstjenlig for selektering av personell. For eksempel 

kan dette være en stabsordning som blir aktivisert ved anmodning om bistand, der Hdir, 

DSB, RHF og helseteammedlem (primært SMO) møtes og sørger for en god prosess med 
utvelgelse av personell til oppdrag. 

Ved Helseteam er det også Hdir som selekterer personellet og også her bør man vurdere 

en slik stabsordning. 
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Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• Helse Vest: Oppdragstid: Mulighet for flere team som avløser hverandre. Seks uker 

er lenge, 2 x 4 uker er enklere å få til i hverdagen. NOREMT vil være rekrutteres fra 

de regionale teamene. Og NOREMT må økes betraktelig dersom en kort responstid 

skal kunne påregnes. Ut-alarmering må gå via HF med kopi til RHF. Så må HF 

kunne vurdere om de kan avgi personellet det er snakk om. Medisinske teamledere 

bør inn i prosessen der man selekterer og bestemmer teamsammensetning.  

• Helse Sør Øst: Følge avtalte linjer. Det oppfattes som illojalt når enkeltmedlemmer 

lenge før oppdraget kommer i linja, vet hvem som er ønsket av DSB/HDIR eller 

andre.  

Dersom disse funksjonene skal kunne eksistere er man avhengig av at både 
arbeidstagere og arbeidsgivere opplever ordningen som noe positivt.  

Da må man:  

- Unngå store uttak i enkelte miljøer. Unngå gjentatte uttak i de samme 
miljøer 

- Avklarte rammer, forutsigbare avtaler der man ikke risikerer å bli presset til 

innrømmelser/avgivelse av personell hvis noe for eksempel skulle være politisk 

viktig. 

- Gode planer for inn .og utdeployereing av ansatte. (dvs overgangene) 

- Informasjon 

- Aklarte økonomiske vilkår for ansatte OG arbeidsgiver.  

- Følge linjer 

- Unngå å bli presset til avgivelse av personell. 

 

6.2. Opptrening 

Totalt ser man nytten av samordning/samvirke mellom DSB og Hdir knyttet til 

helsesjekk, opptrening og øving av personell, der det som er felles for teamene, kan tas 

sammen. Spesialiserte moduler kan tas enkeltvis der dette er nødvendig. Det bør også 
vurderes mer samordning for lager og utstyr på tvers av ordningene. 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• Helse Vest: Medisinsk utstyr må gås grundig gjennom og oppdateres. Det er behov 

for utskifting av uegnet utstyr og oppdatering på enkelte steder. Trenger faglig 

samling med diskusjon. Medikamenter må gås ytterligere gjennom og ulike pakker 

for ulike typer oppdrag settes sammen, modulbasert. Engangsutstyr: Justering av 

ulike typer, bl.a. ikke behov for store mengder multi-lumen SVK, etc. 

 

Fra EMT 1 til EMT 2? Noen er klare for at NOR EMT oppgraderes til en EMT 2 slik 

at vi kan fylle en større rolle når vi ikke er en del av en større operasjon. Samtidig 
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må vi kunne reise ut som en EMT 1, med større allmennmedisinsk kompetanse der 

det er nødvendig. 

 

6.3. Risikovurderinger 

Når det gjelder Helseteam, er det UD som er oppdragsgiver og foretar risikovurderinger, 

og tiltak, for personellet som reiser ut. I utgangspunktet fungerer det slik at ambassaden 

ber om URE, som består av en fra Hdir, og en lege + andre etater (politiliaison etc) 

dersom det er behov. 

Hvis URE vurderer situasjonen slik at det er behov for helseressurser, ber de om 

Helseteam. Da vil Hdir anmodes om å stille med Helseteam, og de sørger for utsendelse i 

dialog med RHF ifm innmeldt personell på lister. Disse helseteamene kan kun benyttes 

til norske borgere, og kan også benyttes i Norge, og trenger derfor ikke å gå gjennom UD. 

Derfor blir det unyansert å kalle disse URE Helseteam. 

Helseteamene blir støttet av URE-ordningen på stedet for ivaretakelse av sikkerhet o.l. 

gjennom UD. 

For NOR EMT er det DSB som foretar risikovurderinger for personellet, noe som er 

hensiktsmessig. Helse er ikke oppsatt med kompetente ressurser for å gjennomføre slike 

risikovurderinger, og bør derfor fortsette å støtte seg på de ulike fagmyndigheter. 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• Helse vest: Planlegging og gjennomføring av oppdrag: Nødvendig med 

forhåndsgodkjenning for framtidige oppdrag i Regjeringen, slik at avgjørelse om 

utreise kan tas på et lavere, faglig nivå. Dette vil redusere responstiden og gjøre oss 

mer mobile, raskere. Økonomisk trygghet krever en større sum lokal valuta med 

første team. Haiti var skandaløs med tanke på hvordan man forsøkte å hente inn 

cash lokalt. 

Opplæring og trening. Varierende i hvilken grad alle teammedlemmer har hatt 

sikkerhetskurs etc. 
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7. Utfordrende styringslinjer og ledelse 
Det er utfordrende å skape en oversikt over de ulike linjene mtp anmodninger, oppdrag 

og bidrag. Helse Nord RHF har forsøkt å illustrere dette ved denne figuren: 

 

Figuren viser en kompleks oversikt på aktører i ulike departement, organisasjoner og 

foretak. Alle har ulike oppgaver i arbeidet med ledelse og organisering av ulike 

ordninger for helsepersonell som skal yte internasjonal humanitær bistand. 

Departementene har helt klart et samordningsbehov for å etablere felles situasjonsbilde 

for å lede, etablere avtaler, avklare ansvarsfordeling og klargjøre hvilket departement 

som har ansvar innen ulike ansvarsområder. I neste ledd vil det være behov for å se på 
enhetlig ledelse av alle typer oppgaver som omhandler arbeidet. 

En felles stabsordning mellom RHFene, DSB og Hdir vil kunne gi mulighet for god ledelse 
og styring, samt kunne redusere ulike risikoer på alle områder.  

I tillegg kan det etableres og videreutvikles drift for forbedring av kvalitet i arbeidet på 

forvaltning av personell på mange områder som for eksempel rekruttering, helsestatus, 
vaksiner, trening og øving. 

Det kan være synergieffekter på felles øvelser og samtrening uavhengig team, på 

moduler som har likt innhold, og så kan det være særskilte forhold som krever mer, som 
f.eks. RescEU og smittevern. Kan skape god oversikt over kompetanse og tilgjengelighet. 

Forvaltningen av de internasjonale beredskapsordningene, særlig NOR EMT, rescEU-

ambulansefly og Helseteamene bør innrettes slik at det er mulig å vurdere oppfølging, 

drift og utvikling innenfor en samlet ramme, og en bør derfor se på hvordan dette kan 
ledes og organiseres i praksis. 
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8. Lager og utstyr 
Hdir administrerer lager til Helseteam og URE. DSB administrerer lager til NOR EMT – 

bortsett fra legemidler. Dette administrer Hdir gjennom lager i sykehusapotek eller FHI. 

Det vil være formålstjenlig å samordne lager/utstyr for helsepersonellet for å få ut 

synergieffekter. En mulighet kan være at DSB har lager for NOR EMT, der også 

Helseteam kan hente ut utstyr, og så supplerer Hdir etter uttak. DSB og Hdir er positive 
til å se på mulighet for felles løsning for lagring av utstyr. 

 

Sitat fra helseforetakene ved innhenting av erfaringer: 

• UNN HF: Bør en ha felles lager for de ulike teamene – nei, og heller begrense til ett 

team det vil se NOR EMT. De har nå mye erfaring fra forskjellige oppdrag samt de 

har god opplæring i blant annet hvordan man skal oppføre seg i risiko området slik 

som i Haiti. URE helseteam er ikke vært ute på oppdrag og slik jeg ser det vil de 

heller aldri bli brukt. Det er en umulig oppgave å motivere personell med det 

bakteppe til å være med i ett team 

 

9. Kommunikasjon 
Det kan være hensiktsmessig å etablere et fast system med plan for ledelse og drift av 

kommunikasjon for alle medisinske team som skal yte internasjonal medisinsk bistand. 

Det er mye politisk makt i internasjonal humanitær bistand som i all hovedsak bør 

forvaltes profesjonelt med ansvar på et sted. Dette er også viktig for å skjerme den 

enkelte teamdeltager. Det kan vær nyttig å beskrive dette i arbeidsavtalen slik at den 

enkelte ansatte blir sitt ansvar bevisst i forhold til taushetsplikt og personvern for 
kollegaer og pasienter. 

 

10. Veien videre 
Organisering av internasjonale helseteam med nasjonal bemanning av helsepersonell er 

ut fra oppsummering av erfaringer komplekst. For at organisering av helsepersonell kan 

gjennomføres på en god måte, bør det være en god struktur, herunder vurdere å 

etablere nasjonal driftsmodell for å samle drift av internasjonale helseteam. I 

oppsummeringene fra de ulike aktørene, kommer det fram at det er behov for å etablere 

klarhet og et godt system for NOR EMT, og andre ordninger for helsepersonell i 

internasjonale operasjoner.  

Det fremstår ut fra de samlede erfaringene at det er behov for tydelige linjer på 

kommando og kontroll, samt arbeidsgiveransvar. Det bør derfor tilstrebes avklaringer 

rundt forventninger, roller, ansvar og myndighet for de ulike ordningene og en bør søke 

å oppnå synergieffekter på tvers av ordningene. 

De funn og anbefalinger fra utkast til rapport fra KPMG og Neo Consulting, er i stort i 
overenstemmelse med oppsummeringen av erfaringer som er gjort av RHFene.  

Styremøte i Helse Nord RHF
24. august 2022 - innkalling og saksdokumenter - offentlig utgave

446



 

 

Det vil likevel være en krevende prosess å få gjennomført tilstrekkelige tiltak på kort tid, 

og det må derfor forventes at dette er et arbeid som vil strekke seg i hvert fall ut 2022. 

Sentralt i denne prosessen er RHFenes medvirkning, da dette synes og vært for svak så 

langt i utviklingen av NOR EMT, og har derfor skapt utfordringer for vårt helsepersonell. 

Det vil derfor være en forutsetning at forbedringsarbeidet med NOR EMT gjøres i tett 

samarbeid mellom Hdir, DSB og RHFene, og at alle ordningene sees i sammenheng. 

 

Vedlegg 
1. Evaluering av Emergency Medical Teams (NOR EMT), Hdir 2019 

2. Tillegg nr. 56 - Oppdrag om videreføring av pilot med tverrsektoriell 

beredskapsordning med helseteam til bruk internasjonalt og nasjonalt - 

Emergency Medical Team (NOR EMT), HOD 2020 
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