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Styresak 113–2022/6 Totalberedskapskommisjonen - 
høringssvar 

 
Formål 
Orientere styret om Helse Nord RHF sitt høringssvar til Totalberedskapskommisjonen. 
 
Sammendrag 
Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for 
å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør 
innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig 
samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Kommisjonens mandat omfatter hele 
samfunnssikkerhetsfeltet og hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til 
krig. Arbeidet med sikkerhet og beredskap omfatter blant annet utfordringer knyttet til 
terror, sammensatte trusler/hybride virkemidler, digital sikkerhet, forsyningssikkerhet 
for kraft, vann og mat, arealplanlegging, transportsikkerhet, helseberedskap, migrasjon/ 
flyktningstrømmer og sikkerhetspolitiske kriser. 
 
Kommisjonen er satt sammen av et bredt utvalg av medlemmer, deriblant 
administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae. 
 
Kommisjonen skal levere sin utredning i form av en NOU til Justis- og 
beredskapsdepartementet innen 5. juni 2023. 
 
For å få et kunnskapsgrunnlag om status og utfordringer innenfor beredskapsfeltet har 
kommisjonen behov for innspill fra et bredt spekter av aktører. 
Totalberedskapskommisjonen inviterte derfor relevante aktører til å komme med 
innspill til arbeidet, deriblant Helse Nord RHF. Innspillet er gitt i fastsatt skjema, og 
følger vedlagt. 
 
 
Vedlegg: Innspill til Totalberedskapskommisjonen fra Helse Nord RHF 
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Postadresse Besøksadresse Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6  etg postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 
Postboks 8005 Dep. 
0030 OSLO 
 
 
 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
 2022/463-5/820 Jonny Lennart Brodersen/ Bodø, 08.05.2022 
 

Innspill til totalberedskapskommisjonen fra Helse Nord RHF 
 
 
Helse Nord RHF takker for muligheten til å gi innspill til totalberedskapskommisjonen. 
Da vår administrerende direktør, Cecilie Daae, er medlem av kommisjonen, har Helse 
Nord RHF sett det formålstjenlig å behandle våre innspill gjennom en samlet 
ledergruppe uten at administrerende direktør har vært involvert.  
 
Helse Nord RHF har gitt innspill i henhold til tilsendt spørreskjema. 
 
 
Totalberedskapskommisjonen - spørreskjema  
 
Navn på virksomhet: Helse Nord RHF 
E-postadresse: postmottak@helse-nord.no 
 
Ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap  
1. Beskriv kort din virksomhets rolle, ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet 
og beredskap.  
Svar: 

 Ivareta sørge-for ansvaret for spesialisthelsetjenester til befolkningen 
i Nord-Norge og Svalbard. Ha beredskap for å kunne gi nødvendig og 
livsbevarende helsehjelp ved kriser i fred, krise og krig. 

 
 
2. Er din virksomhet involvert i pågående arbeid, for eksempel øvelser, evalueringer 
og/eller utredninger, som kan ha betydning for kommisjonens arbeid? Hvis svaret er ja, 
utdyp.  
Svar: Ja 

 Har ansvar for å koordinere spesialisthelsetjenestens deltakelse i 
sivile og militære øvelser. Herunder bl.a. Nasjonal helseøvelse, øvelse 
Cold Response, øvelse Barents Rescue, samt er involvert i de nasjonale 
helseberedskapsøvelsene som arrangeres av Helsedirektoratet.  
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 Har ansvar for å koordinere operative planer opp mot Forsvaret 
innenfor totalforsvarsrammen. 

 Tester ut liaison for Helse Nord RHF i Hærstaben  
 Prosjektleder for Prosjekt Blodberedskap - pilot Finnmark 

 
 
Endringer i risikoforhold  
3. Har din virksomhet synspunkter på hva som er de største utfordringene innen 
samfunnssikkerhet og beredskap på kort (2025) og lang (2040) sikt?  
a. Innen eget ansvarsområde/egen sektor  
Svar: 

 Nåværende sikkerhetspolitiske situasjon vil sette spor og trolig gi flere 
utfordringer fremover da vår samarbeidspartner i Nordområdene, Russland, 
nå ikke lengre er å anse som en samarbeidspartner. Samtidig ønsker USA å 
styrke sitt nærvær i nord med sin nye strategi «A Blu Arctic». Dette vil blant 
annet bety flere amerikanske overflatefartøy og undervannsbåter på 
patruljer i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, samt flere amerikanske 
fly på øvelser i internasjonalt luftrom. Når det gjelder Kina så har de i de 
senere årene økt sin oppmerksomhet om Arktis og publiserte blant annet sin 
første arktisstrategi i 2018. Vi ønsker herunder å vise til NSM sin 
formulering:  
«Strategisk posisjonering i forhold til ressurser og kontroll over 
nordområdene fører til økt militær og sivil aktivitet. Inntil sikkerhetsloven er 
fullt implementert og operasjonalisert, er forutsetningene for å oppnå 
forsvarlig sikkerhetsnivå mangelfulle» 

 Digitale trusler og angrep på IKT infrastruktur.  
 Forsyningskrise med mangel på legemidler, materiell og utstyr. Bortfall av- 

og mangler på kritisk infrastruktur (vann, strøm, drivstoff, etc.). Videre ser vi  
 En klar krypende krise ifm demografiutvikling. I 2023 blir det flere eldre 

(65+) enn barn og unge (0-19) for første gang i Nord-Norge – dette vil kunne 
treffe nasjonalt i 2030. Befolkningen i Nord-Norge utgjør en stadig mindre 
del av Norge, fra 11% i 1990 til nå 8,9% i dag. Kun 6 av 80 kommuner vokser 
– dette reduserer våre bevilgninger til å levere helsetjenester, selv om 
økningen av eldre skaper behov for styrkning av helsesektoren. Utfordrende 
å følge opp forventningene om et sterkt Nord-Norge som er av stor 
sikkerhetspolitisk betydning i nordområdene. 

 Klimaendringer. Temperaturen i Arktis øker to-tre ganger raskere enn det 
globale gjennomsnittet. Flere ganger har befolkningen på Longyearbyen blitt 
evakuert grunnet skredfare, i 2015 skred traff boligområde som førte til at 2 
mennesker mistet livet. Klimaendringer i form av issmelting i Polhavet 
medfører at Russlands, Canadas og USAs nordlige kystlinjer gradvis mister 
noe av den naturlige beskyttelsen som helårsisen inntil nylig har gitt dem. 
Utviklingen kan resultere i endrede trusselvurderinger og dermed 
militærstrategiske disposisjoner. Issmeltingen åpner også for mer 
kommersiell aktivitet i Arktis. Økt turisme og spesielt cruiseturisme og 
aktivitetsbasert turisme i nord medfører større sannsynlighet større ulykker, 
hendelser med masseskade langt fra nærmeste sykehus. Omfanget av denne 
aktiviteten må fortløpende vurderes. Og vi kan forvente hyppigere, og 
forsterkende, ekstremvær. 
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 Dagens normalsituasjon er et styringssystem med organisering av offentlige 
etater hvor det kan virke som at hver etat sub-optimaliserer med fokus på 
resultat/bunnlinje i egen silo uten at det finnes noen klare intensiver for å 
bruke ressurser på forhold som gagner helheten, og som bidrar til en bedre 
beredskap tverrsektorielt innenfor samfunnssikkerhet og 
totalforsvarsrammen.  

 Det bør øremerkes midler til beredskapstiltak og utvikling av 
beredskapskapasiteter som kan bidra samfunnssikkerhet og totalforsvaret 
på tvers av sektorer.  

 Justisdepartementets rolle som tverrsektoriell beredskapskoordinator bør 
vurderes da ansvaret for å ivareta helheten i samfunnssikkerhet og 
beredskapsplanlegging ikke har fungert optimalt så langt. Viser til Willoch-
utvalgets (1993) konklusjoner som pekte på å etablere et eget 
beredskapsdepartement, eller innenriksdepartement, med eget budsjett og 
ansvar for helhetlig tverrfaglig beredskapsplanlegging og etablering av 
felles sivile beredskapskapasiteter.  

 Ukrainasituasjonen har også satt fokus på behov for en tilstrekkelig 
egenberedskap i samfunnet. DSB anbefaler alle husstander i Norge om å ta 
grep for å bedre sin egen beredskap, slik at den enkelte/husstanden kan 
klare seg selv i minst tre døgn ved en hendelse. I en kostnads- og 
konsekvensanalyse av DSBs forslag til sivile beskyttelsestiltak i 20I9 
anbefalte DSB at anbefalinger om egenberedskap burde utvides og spisses 
med informasjon rettet mot det øvre krisespekteret. Dette for å gi 
sivilbefolkningen tilstrekkelig og relevant beskyttelse i ulike 
trusselsituasjoner ved sikkerhetspolitisk krise og krig. En ytterligere 
mulighet er å utvide antall dager fra tre til en uke, noe vi mener er en klok 
tilnærming da vi ser klare sårbarheter i dagens egenberedskap. 

 
 
b. Tverrsektorielt  
Svar: 

 Mye av det samme som overnevnte, men kan også tilføye væpnet konflikt, 
forsyningssikkerhet, energiberedskap, masseskadehendelser til havs, 
snøskredhendelser i Troms og på Svalbard, jordskred, Videre digitale trusler 
og angrep på IKT infrastruktur. Forsyningskrise med mangel på legemidler, 
materiell og utstyr. Frafall av og mangler på kritisk infrastruktur (vann, 
strøm, drivstoff, etc.). Når det gjelder de påpekte krypende krisene som den 
negative utviklingen innen demografi og klimaendringer, så vil også disse 
treffe tverrsektorielt. 

 Det stadig mer komplekse sikkerhetspolitiske trusselbildet innebærer at både 
statlige og ikkestatlige aktører bruker sammensatte virkemidler, som 
innebærer et bredt spekter av både militære og sivile handlinger i en 
målrettet, fiendtlig kampanje. Utviklingen de senere år har medført at skillet 
mellom konvensjonell og ukonvensjonell militær maktbruk er i ferd med å 
viskes ut, og at skillet mellom krig og fred er blitt mer utydelig. 

 FNs bærekraftmål setter krav til endring, og det er usikkert hva dette vil bety 
for beredskapen på lang sikt. Hva vil det f.eks. bety den økte bruk av elbiler ift 
robusthet ved påkjenninger, og hva skal beredskapsaktørene dimensjonere 
seg for i fremtiden?  

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

451



4 

 Samfunnssikkerhetsmeldingen fra 2020 peker på den komplekse fremtiden. 
Utfordringsbildet er grenseoverskridende, sektorovergripende og treffer 
myndigheter og private aktører på sentralt, regional og lokalt nivå. 
Samordning er derfor nødvendig for å: 

o sikre et enhetlig og harmonisert samfunnssikkerhetsarbeid på tvers 
av sektorer 

o unngå gråsoner og klargjøre ansvarsdeling for overlappende områder 
o sikre sammenhengende og integrerte tiltak og virkemidler 
o kunne fastsette tverrsektorielle prioriteringer på nasjonalt nivå 

 
 
 
Effektiv bruk av samfunnets samlede beredskapsressurser  
4. Har håndteringen av uønskede hendelser og kriser de senere årene, som for eksempel 
koronapandemien og Russlands militære angrep på Ukraina, synliggjort svakheter ved 
eksisterende organisering, beredskapsordninger og planverk, og eventuelle behov for 
endringer? Hvis ja, ber vi om at disse beskrives kort:  
a. Innen eget ansvarsområde/egen sektor  
Svar: 

 Når det gjelder Ukrainasituasjonen, har vi blitt spesielt oppmerksom på 
manglende planer for blodberedskap, produksjon av, og etterforsyning av 
blod og blodprodukter. Det er også generell stor mangel på 
evakueringskapasitet ved massetilstrømning av pasienter og uklarheter for 
hvem som har ansvaret for å skaffe kapasiteter til masseevakuering av 
pasienter utenom områder hvor det pågår stridshandlinger. 

 Når det gjelder pandemien så har det vært krevende i forhold til å bygge opp 
beredskap i henhold til nasjonale krav, samtidig som vi i mindre utstrekning 
ble rammet av pandemien mht. innleggelser osv. frem til senhøsten 2021. 
Krav til beredskap og effekter av nasjonale tiltak har forsterket våre 
utfordringer mht. transport, personell, grenseproblematikk, utstyr, logistikk, 
«vær og vind» og vår regionale særegenhet som burde tilsi langt større 
interesse for regionale nasjonale perspektiver og analyser – Norge er ikke 
«ett land». Utvikling av en regional «AKS» ref. DSB sin AKS som utdyper i 
større grad enn Statsforvalteren sin fylkesROS og er forankret på et høyere 
nivå, vil være en retning i gå. 

 Medevac har vist seg under Ukraina å være sårbart, og vil ikke være 
tilstrekkelig robust ved større påkjenninger 

 Det er behov for videre utvikling av helhetlig behandlings- og 
evakueringskjede i hele krisespekteret, herunder en masseskadesituasjon. 
Dette vil kreve en større tverrsektoriell tilnærming da flere ressurser må 
samordnes og koordineres, ikke bare inn under helse og forsvar, men også 
fylkeskommunen ifm transportberedskap, Avinor, Bane Nor, 
luftfartsselskaper, togselskaper, Hurtigruten osv. 

 Når det gjelder den generelle helseberedskapen, er det behov for å 
videreutvikle den psykologiske beredskapen, noe vi har sett behov for under 
påkjenninger både fra pandemien, og nå under Ukrainasituasjonen. 
Psykososiale konsekvenser som traumer o.a. må påaktes mer enn det som 
tradisjonelt har vært gjort til nå. 
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 Det er også behov for å se mer brann og redning under helseoppdrag, som 
blant annet under pandemien har hatt for lite fokus. Det samme gjelder 
tenkningen, og bruken av Urban Search And Rescue og First Responder 

 Det er viktig å vurdere om det er tilstrekkelig helseberedskap på Svalbard, 
eller om det er for sårbart. Ved ulykker eller akutte hendelser vil det være 
behov for jetflykapasitet for å sikre rask håndtering. 

 Samordning og koordinering innenfor helsesektoren er utfordrende med 
forskjellige klare styringslinjer ift kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Bør vi gjøre som våre naboland og samle 
helsetjenesten? 

 Vi ser nå prioriteringsutfordringer når flere ting skjer på en gang, pandemi, 
etterslep i spesialisthelsetjenesten og håndtering av Ukrainasituasjonen. 

 Det er behov for styrke kommunene i planer og tiltak for å utvide egen 
kapasitet, og for kunne ta imot høyt antall pasienter som utskrives fra 
sykehus under større og evt. langvarige kriser. 

 
 
b. Tverrsektorielt  
Svar: 

 Behov for bedre kapasitet for felles langsiktig planlegging og 
alternativplanlegging på departementsnivå, samt evne til delegering av 
myndighet fra departementsnivå og nedover. 

 Manglende planer for samferdselsberedskap. Det burde stilles krav til ferger, 
hurtigbåter, busser og fly til at de raskt skal kunne omgjøres fra ordinær 
passasjertransport til medisinsk evakuering med bårepasienter dersom en 
skal legge til grunn en tilstrekkelig totalberedskap i hele krisespekteret. 

 Det er etter vår mening ikke tilstrekkelig fokus på spesielle problemstillinger 
knyttet til urbefolkningens behov i krise og alvorlige beredskapssituasjoner 

 Det er behov for et større fokus på nødnett og kommunikasjonsmidler på 
tvers av sektorer, nødetater og sivil-militært. Det stilles større krav til 
utnyttelse av muligheter, samtidig som at det er en tilstrekkelig 
grunnsikring. Hvordan skal dette håndteres med dagens nødnett før ny 
løsning er på plass, og hva skal ligge i den nye løsningen? Hvordan skal 
fremtidens nødnett sørge for et sikkert samvirkesamband, og hvordan 
redundante systemer skal sikres ved behov for annen kommunikasjon? Vi har 
nå sett etter oppstart av krigen i Ukraina at behovet for gradert samhandling 
har økt, men løsningene er i mindre grad tatt i bruk i det sivile, noe som 
utfordrer håndtering og oppfølging av sivilt beredskapssystem (SBS) kontra 
beredskapssystemet for forsvaret (BFF) 

 Erfaringsmessig så langt har en sett at SBS og BFF ikke nødvendigvis henger 
så godt sammen som man kanskje forventer når det gjelder iverksettelse av 
tiltak, håndtering og oppfølging. Hvordan skal en sikre at dette henger 
sammen også i en krisesituasjon og blir utført med størst mulig effekt? 
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5. Hvilke elementer i beredskapen anser din virksomhet at fungerer godt i dag, og 
antas også å kunne fungere godt for å møte fremtidige utfordringer?  

Svar: 
 Evnen til samarbeid og fleksibilitet for å finne løsninger på komplekse 

utfordringer, herunder legge om virksomhet og koordinere ressurser, har 
blitt forbedret og fungert godt i vår virksomhet 

 22. juli rapporten viste til ressursene som ikke fant hverandre. Vi har 
gjennom pandemien funnet hverandre i større grad enn tidligere, og det 
er viktig vi tar vare på det gode samvirke, relasjoner og møtearenaer og 
viderefører dette for å håndtere neste store hendelse, som ingen vet hva 
blir. 

 Vi ser et stort preg av samvirke under pandemien, men tror fortsatt vi har 
mer å gå på når det gjelder samordning sektorene mellom. Vårt 
samarbeid med statsforvalterne i vår region har blitt utrolig tett og bra, 
og gir et svært godt grunnlag for både samvirke og samordning ved neste 
krise. Det er også opprettet god dialog med FOH og Hærstaben knyttet til 
siv-mil samarbeid og totalforsvar. 

 Vi må i større grad ta hensyn til styrker og svakheter på tvers av sektorer, 
og samvirke dem imellom, for å håndtere det vi kan kalle for 
«gråsoneproblematikk». 

 
 

6. Har din virksomhet erfaring med at samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 
innen eget ansvarsområde/egen sektor og/eller tverrsektorielt ikke er effektivt? 
For eksempel om det er områder der vi har parallell eller overlappende 
organisering, uklare ansvarsforhold eller ressurser og kapasiteter som man 
sjelden eller ikke benytter. Hvis svaret er ja, har din virksomhet forslag til 
endringer?  

Svar: 
 Den tverrsektorielle tilnærmingen av tiltak og konsekvenser knyttet til 

håndtering av pandemien har vært mangelfull, og det bør gis et høyt 
fokus. Koronakommisjonens rapport viser også til dette og anbefaler 
et sektorovergripende system som fanger opp hvordan risikoen i de 
ulike sektorene påvirker hverandre gjensidig. Mener det her bør sees 
på tiltak som i større grad kan operasjonalisere dette. BUB og 
Samvirkekonferansene til DSB har i stor grad vært like, og det er 
mange av de samme aktørene på disse møtene. De har i all hovedsak 
lagt til grunn informasjonsveksling, noe som selvfølgelig har vært 
veldig nyttig, men man har ikke hentet ut potensialet til en mer 
tverrsektoriell vurdering av målrettede tiltak i håndteringen av 
pandemien. Koronakommisjonen peker også på dette, og at det er 
uheldig at flere arenaer skal samordne tverrsektorielle hensyn 
samtidig, og anbefaler revisjon av mandatet til BUB slik at det kommer 
tydeligere frem omfang og karakter, spesielt knyttet til andre 
samordningsarenaer. 

 Nå under Ukrainasituasjonen er det Kriseutvalget for Atomberedskap 
som håndterer hendelsen, med mange av de samme aktørene som 
tidligere. Organisering og håndtering av CBRNe området i Norge 
(inkludert dimensjonering, nå har vi sett hvor krevende det er med en 
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B-hendelse, hvordan står det til med helseberedskap for de øvrige 
bokstavene jfr. jodmangel osv.) bør gjennomgår. Herunder vurdere om 
det nødvendig med eget kriseutvalg for hver enkelt bokstav? 

 Viser forøvrig til funn i 22-juli kommisjonens rapport: «Evne til å 
koordinere og samhandle har vært mangelfull. Det haster med å ta tak 
i de grunnleggende utfordringene». Hvor langt har vi kommet ref. funn 
i koronakommisjonens rapport? 

 
 

7. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er basert på de grunnleggende 
prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Mener din virksomhet at 
prinsippene bør endres eller utvikles? Hvis svaret er ja, utdyp.  

Svar: 
 Samvirkeprinsippet bør utvikles videre for å sikre et enda mer 

forpliktende samarbeid om tverrsektorielle planer og prioriteringer, 
og som inkluderer selskaper som Telenor, Avinor, og andre 
leverandører av kritiske tjenester ( eks. innen strøm og drivstoff). Når 
det gjelder ansvarsprinsippet, så har dette blitt veldig utfordret under 
pandemien, samt også Ukrainakrisen, der ansvarsprinsippet virker til 
å kunne begrense samordning og koordinering mellom sektorene 

 
 
 
Internasjonalt og nordisk samarbeid  

8. Er det spesielle internasjonale forventninger og forpliktelser for norsk beredskap 
som din virksomhet mener kommisjonen bør ha kunnskap om?  

Svar: 
 Det er et eksisterende samarbeid over landegrensene om bruk av 

prehospitale ressurser. 
 
 

9. Beskriv kort hvordan utenlandske ressurser og bistand kan bidra i håndteringen 
av hendelser innen eget ansvarsområde.  

Svar: 
 Nærmeste tidskritiske ressurs kan være i naboland 
 Bistand under større hendelser der vi i egen region/land ikke har 

tilstrekkelig kapasitet 
 Det er i dag et regulert nordisk samarbeid for behandling av 

brannskade ( I Norge er det Haukeland Universitetssykehus som har 
nasjonal funksjon). 

 Utenlandske medisinske evakueringskapasiteter 
 Utenlandske akuttmedisinske kapasiteter 
 Utenlandske medisinske kapasiteter på behandling av brann- og 

røykskader 
 Utenlandske kapasiteter på behandling av hypotermi  
 Utenlandske kapasiteter på behandling av dykkersyke 
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10. Mener din virksomhet at det er behov for å endre innretningen av Norges 
samarbeid med andre land og organisasjoner når det gjelder samfunnssikkerhet 
og beredskap?  

Svar: 
 Gitt dagens situasjon ser man det nødvendig å styrke det nordiske 

samarbeidet på nasjonalt og regionalt nivå. 
 Bør etablere nordiske produksjons- og lagerløsninger. Dette gjelder 

spesielt frysetørret plasma som er sårbart med kun en leverandør i 
Europa (Tyske Røde Kors). Blodposer og transfusjonsutstyr 
produseres kun i Asia (India, Kina). Dette er også for sårbart. Nordisk 
produksjon- og lagerløsning på dette er også ønskelig. 

 Det er behov for et fokus på helseberedskap gjennom det arktiske 
samarbeidet, spesielt nå som Barentsamarbeidet for tiden er i all 
hovedsak terminert. Her har Norge muligheter som formannskap i 
Arktisk Råd fra 2023. 

 
 
 
Sivilt-militært samarbeid  

11. Beskriv kort sivilt-militært samarbeid/totalforsvarsrelaterte oppgaver som egen 
virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i.  

Svar: 
 Oppdrag fra HOD – utvikle operative beredskapsplaner koordinert 

med Forsvaret – testet ut planverk på Cold Response og Polaris Gram 
 Felles prosjekt med Forsvaret for å styrke blodberedskap med bruk av 

fullblod vha etablering av vandrende blodbanker med nødblodgivere 
og tappesteder i kommuner og militære sykestuer langt fra nærmeste 
blodbank. 

 Utvikling av felles planverk på etterforsyning av blod og 
blodprodukter. 

 Utnytte synergier gjennom etablering av felles regionale/lokale 
beredskapslager for legemidler, medisinsk utstyr og materiell, samt 
dra nytte av samarbeidsavtalen om anskaffelser av medisinsk utstyr 
og legemidler som nylig ble inngått mellom Sykehusinnkjøp HF og FLO 
(Forsvarets logistikkorganisasjon) 

 Gjennomføre felles øvelser med Forsvaret for å lære hverandre bedre å 
kjenne mht kapasiteter, roller og ansvar. Spesielt mtp å 
utvikle/forbedre samhandlingsevne i fred, krise og krig (f.eks. Cold 
Response og øving av regional liaisonfunksjon) 

 Eksempel på samarbeid er bistand fra Forsvaret til vaksinering under 
Covid 19 pandemien. 

 Vertslandsforpliktelser på helse (HNS) 
 Bidra med spesialisthelsetjenester i hele krisespekteret 
 Videreutvikle operativt planverk på kommunikasjon, herunder NBN og 

nødnett 
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12. Er det spesielle utfordringer knyttet til det sivil-militære 
samarbeidet/totalforsvaret som din virksomhet mener bør løses ved endret 
innretning av samarbeidet/endret virkemiddelbruk?  

Svar: 
 Sterkere overordnet nasjonal styring gjennom konkrete oppdrag til de 

ulike sektorer og virksomheter som inngår. Økt prioritet med 
øremerkede midler til kapasiteter som bidrar inn i 
Totalforsvarsrammen kan bidra til dette arbeidet. 

 
 
Offentlig-privat samarbeid  

13. Beskriv kort offentlig-privat samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap 
som egen virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i.  

Svar: 
 Avtaler med private leverandører om kjøp av spesialisthelsetjenester 
 Avtaler med Norsk Redningsselskap om ambulansebåter 
 Avtaler med private leverandører av ambulansehelikopter og 

ambulansefly 
 

14. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-private samarbeidet som din 
virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret 
virkemiddelbruk?  

 
 
 
Offentlig-frivillig samarbeid  

15. Beskriv kort offentlig-frivillig samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap 
som din virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i.  

Svar: 
 Samarbeidsavtaler med Røde Kors og Norsk folkehjelp om beredskap 

 
16. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-frivillige samarbeidet som 

din virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret 
virkemiddelbruk?  

Svar: 
 Det kan vurderes om frivillige organisasjoner som har en rolle i 

beredskapen (Eks. Røde Kors og Norsk Folkehjelp) bør ha et årlig 
beredskapstilskudd fra Staten som sikrer forutsigbarhet og 
forankring. 

 
Særskilte beredskapsordninger  

17. Har din virksomhet synspunkter på særskilte ordninger innen enkelte 
beredskapsområder, som for eksempel kriseutvalget for atomberedskap og 
beredskapsutvalget for biologiske hendelser? Med særskilte ordninger menes 
bl.a. egen organisering og rutiner for samarbeid, ledelse, koordinering, ansvar og 
oppgaver, i stedet for fellesordninger som benyttes ved alle typer 
krisesituasjoner. Hvis svaret er ja, utdyp.  

Svar: 
 Viser til svar på spørsmål 6. 
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Forsyningssikkerhet  
18. Kommisjonen skal vurdere hvilke felles planforutsetninger1 som skal legges til 
grunn for arbeidet med å ivareta forsyningssikkerheten, herunder innenfor digitale 
tjenester, energi (kraft- og drivstofforsyning) og verdikjeden for mat.  
a. Har din virksomhet synspunkter på behovet for felles planforutsetninger og hvordan 
disse eventuelt bør utformes?  
Svar: 

 Spesialisthelsetjenesten i Norge er i stor grad avhengig av importert 
materiell 

 Virksomheten må gis prioritet for å kunne oppfylle kravet om 
nødvendig og livsbevarende helsetjenester under større kriser 
(Helsetjenesten som kritisk samfunnsfunksjon) 

 Forsyningssikkerhet i helsesektoren – fra «just in time til just in case»? 
Helse er nok bedre på beredskap enn egenberedskap og det vil være 
formålstjenlig med et nordisk samarbeid på vaksiner, 
legemiddelproduksjon, smittevernutstyr, medisinsk teknisk utstyr o.a. 

 
 
b. Har din virksomhet ansvar for beredskapsordninger, for eksempel lagerhold for 
bestemte typer produkter/varer? Hvis svaret er ja, beskriv kort ordningen.  
Svar: 

 Ja. Ansvar for legemidler, materiell og utstyr 
 
c. Har din virksomhet synspunkter på behovet for og forslag til endringer i eksisterende 
beredskapsordninger?  
Svar: 

 Her bør det vurderes nasjonale tiltak som gir økt robusthet og lengre 
utholdenhet når det er svikt i forsyningen til Norge, og vi har ingen 
eller liten egenproduksjon av tilsvarende produkter. Som nevnt 
tidligere bør en tilnærme seg et sterkere nordisk samarbeid for å øke 
robustheten innen forsyningssikkerhet. 

 
Digital sikkerhet  
19. Er det noen særlige utfordringer innen digital sikkerhet som kan ha konsekvenser 
for samfunnssikkerhet og beredskap i tiden fremover og i takt med teknologiske 
utviklingstrekk? Hvis svaret er ja: Har din virksomhet forslag til tiltak som vil kunne 
redusere disse utfordringene?  
Svar: 

 Droneteknologien og bruk av droner utvikles raskt, og gir 
sikkerhetsmessige utfordringer i tilgang til, og bruk av, informasjon. 
Det samme gjelder utviklingen av IoT. 

 Det er et tverrsektorielt løft når det gjelder bruk av ny teknologi, men 
ikke en lik tverrsektoriell tilnærming når det gjelder økt 
grunnsikkerhet for bruk av ny teknologi. 

 
Øvelser  
20. Har din virksomhet synspunkter på bruk av øvelser i samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet og eventuelle behov for endringer når det gjelder følgende forhold?  
a. Planlegging/tilrettelegging  
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b. Gjennomføring  
Svar: 

 Viktig at alle viktige momenter/forhold innen sikkerhet og beredskap 
blir øvd, og at personell blir trent. Vi øver ofte på det samme, og så er 
det forhold som blir øvd for sjeldent. 

 
c. Evaluering  
d. Oppfølging av læringspunkter  
Svar: 

 Det er nå kommet sterkere nasjonale krav til oppfølging av 
læringspunkter fra øvelser og reelle hendelser, og til dokumentasjon 
på oppfølging, noe som er bra. Det har vært mange evalueringer som 
ikke er fulgt opp, noe som gjør at en får samme læringspunktet 
gjentatte ganger, så nå bør det fokuseres på oppfølgingen av 
læringspunktene slik at en oppnår forbedring. 

 
e. Relevans og nytte – er det god sammenheng mellom det vi øver og slik vi håndterer 
hendelser i praksis?  
Svar: 

 Ja i stor grad, så lenge en sørger for etterlevelse av 
beredskapsprinsippene. 

 
Evaluering av hendelser  

21. Har din virksomhet synspunkter på bruk av evalueringer av håndtering av 
hendelser og behov for endringer når det gjelder følgende forhold?  

a) Planlegging/tilrettelegging  
b) Gjennomføring  
c) Oppfølging av læringspunkter  
Svar: 
Evalueringer blir gjerne sammenstilt tverrsektorielt, mens oppfølging av 
læringspunkter blir lagt tilbake til de sektoransvarlige. Det har vært for lite på 
fokus på oppfølging av læringspunkter og det er også behov for en mer 
tverrsektoriell tilnærming til oppfølging av læringspunktene slik at disse faktisk blir 
fulgt opp av de ansvarlige. 
 
Tilsyn på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet  

22. Har din virksomhet synspunkter på tilsyn virksomheten er gjenstand for, eller 
utfører, og behov for endringer når det gjelder følgende forhold (presiser hvilke 
tilsyn dere har synspunkter på)?  

a) Tilsyn er basert på risiko og vesentlighet  
b) Tilsyn identifiserer og avdekker reelle sårbarheter  
c) Tilsynsetatene er samordnet og koordinert  

d)   Kravgrunnlag har god struktur og er skrevet i et godt og klart språk  
e)  I hvilken grad funn (brudd på krav og merknader) følges opp  
 
 
Forebygging  

23. Har din virksomhet synspunkter på den forebyggende delen av 
beredskapsarbeidet og eventuelle behov for endringer i tiltak og virkemidler?  
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Risikoaksept  

24. En sentral del av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet handler om å ta 
stilling til hva som er akseptabel risiko og å avveie ulike hensyn. Det vil alltid 
være en avveining mot annen ressursbruk, og i tillegg må ikke beredskapstiltak 
uforholdsmessig gripe inn i grunnleggende menneskerettigheter og 
rettsstatsprinsipper. Har din virksomhet synspunkter på avveininger og 
kryssende hensyn som gjør seg gjeldende når beredskapen skal utformes og 
dimensjoneres i årene fremover?  

 
Prioritering  

25. Hva mener din virksomhet bør prioriteres i samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet gitt strammere økonomiske rammer, og et mer komplekst 
trussel- og utfordringsbilde i årene som kommer? List opp de viktigste tiltakene. 
Dette kan omfatte prioritering av enkelte tiltak foran andre, så vel som forslag til 
endringer innenfor dagens ordninger og systemer.  

Svar: 
 Fokus og realisering av totalforsvaret, som også vil øke 

samfunnssikkerheten 
 Styrke beredskap i nordområdene gjennom økt egenberedskap og et 

sterkere nordisk og arktisk samarbeid 
 Lagring av legemidler, materiell og utstyr for å øke utholdenhet 
 Tverrsektoriell digital grunnsikring 

 
Vurderinger av tiltak og virkemidler  
26. Ser din virksomhet behov for tiltak innenfor eget ansvarsområde og/eller 
tverrsektorielt, som kan løses ved bruk av følgende virkemidler:  
a. Lovregulering  
Svar: 

 Gjennomgå om lovgrunnlaget er tilstrekkelig sett i et totalforsvars- / 
tverrsektorielt perspektiv. 

b. Økonomiske styringsvirkemidler  
c. Endring i organisering  
Svar: 

 Gjennomgå organisering av beredskapsplanarbeid og operativ 
beredskapshåndtering på nasjonalt nivå; mellom departementer, 
direktorater og avdelinger/organisatoriske enheter. 

d. Pedagogiske virkemidler /kompetanse  
e. Teknologiske virkemidler  
 
Andre problemstillinger og informasjon som er relevant, men som ikke fremgår 
av spørreskjemaet? 
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Vennlig hilsen 
 
 
Jonny Lennart Brodersen 
direktør 
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