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Sammendrag
Overordnet beredskapsplan for Finnmarkssykehuset HF ble vedtatt i Foretaksledelsen i
januar 2014. Denne overordnede planen legger grunnlaget for at Finnmarkssykehuset
HF vil være beredt til å håndtere ekstraordinære hendelser som oppstår i vårt
ansvarsområde.
Planen baseres på forutgående ROS-analyse for Finnmarkssykehuset HF 2014-2017
samt føringer fra Helse Nord og myndighetskrav forøvrig.

Beredskapsplanverket for Finnmarkssykehuset HF vil som de andre foretakene i Helse
Nord, ha en hendelsesbasert struktur og oppbygging. Denne overordnede planen danner
grunnlaget videreutvikling av beredskapsplanverket på klinikk og avdelingsnivå. I løpet
av 2014 vil prosessen med å tilpasse planverket til denne strukturen være gjennomført.

Med ovennevnt struktur og hendelsesbasert planverk er det et godt utgangspunkt for et
levende, gjennomgående beredskapsplanverk for hele foretaket.
Bakgrunn
Etter de siste års hendelser har beredskap fått et mye sterkere fokus. Dette gjenspeiler
seg også i vårt foretak. Oppdragsteksten fra Helse Nord på området gir tydelige signaler
på krav og forventninger til beredskapsfokus i foretakene.
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Med det som utgangspunkt har prosessen med å videreutvikle beredskapsplanverket i
foretaket synliggjort behovet for klar forankring av planverket, samt systematisering av
vedlikeholdsprosessen. Beredskap er et linjeansvar.

Systematisk arbeid med risiko og sårbarhet helt ned på avdelingsnivå danner grunnlaget
for utvikling av hendelsesbasert handlingsmønster i beredskapssituasjoner som
utfordrer vår evne til å yte nødvendig helsehjelp til befolkingen.
I denne prosessen har foretaket også innført ledelsesstøtteverktøyet helseCIM (Crisis
Management System) i katastrofeledelsen og kriseledelsene. Dette vil betydelige lette og
sikre kvaliteten på kommunikasjonen i beredskapssituasjoner både internt og i linjen.
Samtidig er vi i ferd med å innføre UMS (Unified Messaging System) som effektivt
varslingsinstrument i beredskapssituasjoner. Noe som vil gi flere hender, raskere i
beredskapssituasjoner.
Vurdering

Omstrukturering av beredskapsplanverket i Finnmarkssykehuset HF vil utfordre
organisasjonen på alle nivå. Forankringsprosessen har vekstvilkår, men utfordres
prioriteringsmessig i en prosjektmettet organisasjon. Kunnskaper rundt risiko og
sårbarhetsprosesser i organisasjonen er mangelfull og vil kreve læring. Det er tydelige
krav til kjennskap, øving og ikke minst evaluering av beredskapsplanverket, og det må
finnes rom til det i en ellers produksjonsorientert organisasjon.

Når det er sagt så skal vi i løpet av 2014 få på plass et gjennomgående, levende planverk
for Finnmarkssykehuset HF, som vil gjøre oss mye bedre rustet til å møte
ekstraordinære hendelser på alle nivå i organisasjonen. Økt kunnskap og forståelse
rundt risiko og sårbarhet i organisasjonen vil være nyttig også innenfor andre
områder/aktiviteter i foretaket. I tillegg vil den gjennomgripende strukturen gi
betydelige lettelser i fremtidig videreutvikling og vedlikehold av beredskapsplanverket
for foretaket.
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Innledning
Hensikten med beredskapsplanen er å sikre at Finnmarkssykehuset HF er beredt til å håndtere
ekstraordinære hendelser som oppstår i foretakets ansvarsområde. Med ekstraordinær hendelse
forstås hendelse som enten krever betydelig økt behandlingskapasitet eller hendelse som vesentlig
reduserer virksomhetens evne til å yte helsehjelp.
Denne beredskapsplanen bygger på ”Regional plan for helsemessig og sosial beredskap for Helse
Nord RHF”, Fylkesmannen i Finnmarks ROS-analyser 2014-2017, DSB, gjeldende myndighetskrav og
Finnmarkssykehuset HF Ros analyse 2014-2017. For Finnmarkssykehuset HF er kravene søkt møtt
gjennom følgende planverk:
Overordnet Beredskapsplan Finnmarkssykehuset HF (denne planen)
Beredskapsplaner for sykehusene/klinikkene i Finnmarkssykehuset HF
Vi skal i beredskapssituasjoner som medfører at antallet pasienter og andre berørte overstiger
normal kapasitet, raskt kunne legge om driften til å kunne prioritere, diagnostisere og behandle et
større antall pasienter enn ved vanlig drift. Samtidig skal vi kunne yte service til pårørende og
besvare henvendelser fra samfunnet forøvrig i forbindelse med denne type hendelser. Dette oppnås
ved å mobilisere personell, og ved å legge om driften i henhold til denne planen og underliggende
sykehus-/klinikkplaner.
Vi skal også være i stand til å yte nødvendig helsehjelp til befolkningen ved situasjoner der
Finnmarkssykehuset HF og/eller resten av samfunnet opplever utfordringer som kan påvirke evnen
og kapasiteten til å yte slik helsehjelp. Med dette menes i første rekke situasjoner som innebærer
svikt eller bortfall av kritisk infrastruktur som strøm, vann, tele-/datanett, sviktende forsyninger,
pandemi osv.
Opplæring og øvelser er en nødvendig forutsetning for vedlikehold av kompetanse som setter oss i
stand til å håndtere uforutsette hendelser og samvirke med andre aktører. Realistiske øvelser vil også
være et grunnlag for årlig revisjon av beredskapsplan. Øvelser og opplæring skal derfor prioriteres.

Revidert januar 2014

Administrerende Direktør
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1 Virkeområde, formål og operative organer
Beredskapsplanverket skal bidra til at Finnmarkssykehuset HF kan tilby befolkningen nødvendige og
forsvarlige helsetjenester også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.
Hvis et sykehus/klinikk ikke kan håndtere en oppstått situasjon, skal planverket bidra til at ressurser
fra øvrige klinikker og/eller andre aktuelle samarbeidsinstanser kan settes inn.
Beredskapsplanverket bygger på de grunnleggende prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet
og beredskap
Ansvarsprinsippet

Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret for
nødvendige skadeforebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og
iverksettelse av tiltak ved en krisehendelse.

Likhetsprinsippet

Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og
krig. De som utfører en samfunnsoppgave i fred, har også de beste
forutsetningene for å håndtere oppgavene ved en krise.

Nærhetsprinsippet

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.

Samvirkeprinsippet

Myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å
sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i
arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Ref (Stmeld.
(2011-2012) Samfunnssikkerhet)

Beredskapsplanen skal bidra til at Finnmarkssykehuset HF oppfyller krav til ledelse av en koordinert
helsetjeneste:







at det på skadested til enhver tid er en ledelse av helsetjenesten
at det er optimal kommunikasjon og samarbeide mellom helseforetakene og skadestedet
at det opprettholdes et korrekt situasjonsbilde av uhellet /katastrofen til enhver tid
at helseforetakets samlede helseberedskapsressurser utnyttes mest mulig effektivt. Dette
omfatter personell og materiell innen alle sykehus/klinikker i helseforetaket.
at samordningen mellom Finnmarkssykehuset HF, Finnmarkskommunene og samarbeidende
etater styrkes.
at kriseledelsen ved det sykehus som leder aksjonen:
o ser framover, vurderer situasjonen fortløpende og gir korrekte beslutninger om
hvilke tiltak som skal settes inn (strategisk ledelse av helseressursene)
o kan se hvilken administrativ støtte sykehusene må ha fra samfunnet for øvrig for å
gjennomføre sin del av en vellykket aksjon – og om nødvendig anmode LRS om dette

1.1 Rammevilkår og geografi.
Finnmarkssykehuset HF har ansvar for å gi befolkningen i Finnmark spesialisthelsetjenester.
Finnmark har et areal på 48 618 km², og en kystlinje på 6 841 km (inkl. øyer). Finnmark har til
sammen 19 kommuner. Pr. 2013 er det registrert 74 534 personer bosatt i fylket. Befolkningen i
fylket er samisk, norsk og kvensk. I tillegg kommer et økende antall innvandrere, spesielt med russisk
bakgrunn. Befolkningen er i hovedsak bosatt i punktbosettinger adskilt av store avstander. Fra øst til
vest i Finnmark er det 65 mil. 71 % av befolkningen bor i tettbygde strøk, mens 29 % bor i
sprettbygde strøk. Finnmark har som eneste fylke i Norge felles grense med Russland. Resten av
Finnmark grenser opp mot Finland og fylkets lange kyststripe ligger ut mot Barentshavet. Klimaet er
subarktisk og arktisk.
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Beredskapen i Finnmark må derfor planlegges med utgangspunkt i et stort areal, spredt bosetting
med store avstander mellom bosettingene, en etnisk sammensatt befolkning, hardt klima og en lang
og værutsatt kyststripe.

1.2 Forutsetninger.
Finnmarkssykehuset HF har ved krise- og katastrofesituasjoner internt og eksternt en operativ rolle.
Ved katastrofer og situasjoner med masseskader vil Kirkenes og / eller Hammerfest sykehus og /eller
Klinikk psykisk helsevern og rus etablere kriseledelser. Alle institusjoner som eies og drives av
Finnmarkssykehuset HF skal ha planer for intern beredskap (Pasientskader, brann, pandemi,
datasvikt m.v.). Disse skal i den grad det er mulig samordne beredskapen med den kommunale
planen hvor institusjonen er lokalisert. Medisinsk personell, utstyr og sengeplasser ved disse
institusjonene skal stilles til rådighet/samordnes med den kommunale beredskap i vertskommunen
så langt det er mulig.
Finnmarkssykehuset HF skal videre være en veiledningsressurs og en aktiv samarbeidspartner for å
heve beredskapen i kommunene.

1.3 Operative organer.
I en krise- eller katastrofesituasjon har Finnmarkssykehuset HF følgende operative organer:


Katastrofeledelsen for Finnmarkssykehuset HF.



Kriseledelse ved Hammerfest sykehus



Kriseledelse ved Kirkenes sykehus



Kriseledelse ved Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinikk prehospitale tjenester og senter for drift og eiendom er en naturlig del av klinikkens
operative organ ved kriser og katastrofer og derfor er det ikke hensiktsmessig at disse har egne
operative organer.

2 Ansvar for beredskapsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF
Administrerende Direktør har ansvar for at Finnmarkssykehuset HF har en kriseberedskap som er
tilpasset foretakets geografiske og faglige ansvarsområde og basert på realistiske og oppdaterte
risikovurderinger.
Oppgaven ivaretas til daglig av Klinikksjefene og beredskapsrådgiver i samråd med sentralt
beredskapsutvalg.
Beredskapsrådgiver skal i samråd med sentralt og lokalt beredskapsutvalg på vegne av foretakets
ledelse, bidra til at denne planen er oppdatert og til enhver tid tilpasset den organisasjon som gjelder
i foretaket. Beredskapsrådgiver har også ansvar for at det drives opplæring og arrangeres øvelser på
overordnet nivå slik at organisasjonen er forberedt på å fungere som skissert i planen.
Den enkelte klinikksjef har ansvar for at klinikkene har utarbeidet klinikkvise beredskapsplaner som
er tilpasset de oppgaver enheten kan/skal yte og som klart beskriver hvilke oppgaver ulike enheter
og funksjoner har i en beredskapssituasjon, hvordan de skal utføres og av hvem. Klinikksjef har også
ansvar for at de enkelte medarbeidere kjenner sin funksjon i forhold til planen og at medarbeiderne
får den nødvendige opplæring, øvelse og trening.
Den enkelte ansatte har ansvar for å sette seg inn i de oppgaver vedkommende vil kunne bli satt til
under en beredskapshendelse i henhold til denne planen. Behov for opplæring meldes tjenestevei.
Personell som er beordringspliktig plikter å la seg registrere, samt å stille seg til disposisjon.
Vedkommende personell plikter å medvirke til at nødvendige opplysninger for registrering og
disponering kan skaffes til veie. (Lov om helsemessig og sosial beredskap §4-2)
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3 Ansvar for planverk
Alle beredskapsplaner på foretaksnivå for Finnmarkssykehuset HF skal godkjennes av Adm. Direktør.
Det sentrale beredskapsutvalget har det overordnede ansvaret for alle beredskapsplaner og ROSanalyser i Finnmarkssykehuset HF. Utvalget har et spesielt ansvar for å samordne alt
beredskapsplanverk og gjøre det kjent for alle ansatte.
Det lokale beredskapsutvalget har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde alt beredskapsplanverk i
eget sykehus/klinikk. Det lokale utvalget skal lage opplæringsprogram for det operative planverket,
gjennomføre øvelser, koordinere planverk med andre nødetater, kommuner og andre parter i
beredskapsarbeidet.
Revidering av beredskapsplan – foretaksnivå gjøres årlig. Hovedrevisjon gjennomføres synkronisert
med Helse Nords regionale planverk. Ansvarlig er sentralt beredskapsutvalg.
Beredskapsplaner på klinikknivå skal revideres årlig. Ansvarlig lokalt beredskapsutvalg.
Underliggende ROS-analyser skal revideres forut for hovedrevisjon.
Gyldig versjon av alt beredskapsplanverk er tilgjengelig via intranett og det er den enkelte leders
ansvar at utskrevne kopier og andre elektroniske kopier er gjeldende.

4 Risiko- og sårbarhetsanalyse/beredskapsanalyser
Beredskapsplanverket for Finnmarkssykehuset HF skal bygge på forutgående analyser om mulige
uønskede hendelser (ROS-analyse Finnmarkssykehuset HF 2014-2017). I tillegg til egen ROS-analyse
baserer Finnmarkssykehuset HF sitt planverk på ”Regional plan for helsemessig og sosial beredskap
for Helse Nord RHF”, Fylkesmannens ROS-analyser og signaler fra regionalt beredskapsutvalg. I tillegg
vil løpende ROS-analyser i foretaket i fbm. endringer i risikobilde, avvikshåndtering og evaluering av
øvelser kunne påvirke beredskapsplanverket.
Klinikkene skal gjennomføre egne risiko- og sårbarhetsanalyser som deres beredskapsplaner baseres
på. Dette gjøres årlig i fbm. revisjon av beredskapsplanene på klinikknivå.
Avdekket risiko og sårbarhet reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak.
Beredskapsplaner skal sikre en tilstrekkelig produksjon av tjenester ved mulige hendelser knyttet til
avdekket risiko og sårbarhet.

4.1 Hendelser og sviktsituasjoner (scenarioer)
ROS analysen for Finnmarkssykehuset HF har avdekket følgende hendelser og sviktsituasjoner
(scenarioer) som Finnmarkssykehuset HF og/eller sykehusene/klinikkene skal ha beredskapsplaner
for:















Massetilstrømning til sykehus
CBRN-ulykke
Pandemi
Ekstremvær
Svikt i kraftforsyning
Sikkerhetstrussel
Tilstrømning av pasienter fra større hendelser utenfor fylket/landet
Brann på sykehus/sykehusnært
Svikt i legemiddelforsyning
Svikt i vann og avløp
Svikt i drivstofftilførsel
Svikt i medisinsk forbruksmateriell
Svikt i forsyning av gasser og trykkluft
Svikt i oppvarming, ventilasjon, kjøleanlegg
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Scenarioplanene utformes etter samme standard for hvert sykehus/klinikk, men med
nødvendige tilpasninger.

5 Planverkets oppbygging og planverk på foretaksnivå
Planverket er delt i foretaksnivå og klinikknivå. Innenfor klinikkene er planverket delt opp i forhold til
internt organisering.

Planene tar høyde for plutselige ekstraordinære hendelser som vil innebære ekstraordinær
belastning, samt intern og eksterne hendelser som vesentlig reduserer Finnmarkssykehuset HF evne
til å yte helsehjelp.
Brannvernberedskap og HMS-planer er koordinert med alle brukere av bygningsmassene i
Finnmarkssykehuset HF. Enheter som har farlige materiale (smittefare/strålefare) sikrer at planlagt
handling ved utilsiktet hendelser ikke utsetter andre brukere for unødig fare.

5.1 Beredskapsplaner – foretaksnivå
Beredskapsplan på foretaksnivå (denne planen) beskriver rammeverket og ansvar for
beredskapsplanverket i foretaket. Kravene og oppdragsteksten fra Helse Nord RHF og tilhørende
lovverk er inkludert og tydeliggjort. I tillegg defineres beredskapsnivå, -ledelse, varsling og
overordnet håndtering av hendelser, samt krav og forventninger til samordning, opplæring/øvelser
og revisjon.
Vedlegg:
Regional Beredskapsplan Helse Nord 2013 -2016
Varsling fra helseforetaket til andre instanser
Beredskapsdokumenter som bør finnes i papirversjon
ROS-analyser – Finnmarkssykehuset HF 2014-2017
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5.2 Beredskapsplaner sykehus/klinikk nivå
Beredskapsplaner for klinikknivå skal gi nødvendig utdypning og presiseringer av forhold som berører
et sykehus/klinikk. Planverket skal være enkelt å finne frem i, og det løses best gjennom å ha et
hendelsesbasert planverk knyttet til de hendelser/scenarioer identifisert i ROS-analysene. Planverket
skal også tydelig beskrive oppgaver og ansvar relatert til hvilket beredskapsnivå hendelsen er på.
Klinikksjef avgjør hvilke underliggende avdelinger, enheter som skal ha egne planer eller inngå som
en del av klinikkens beredskapsplan.
Det er en forutsetning at ansatte har tilgang til relevante planer og vedlegg i oppdatert tilstand på de
steder hvor det er behov for umiddelbar tilgang til planer. Se vedlegg Beredskapsdokumenter som
bør finnes i papirversjon.

6 Beredskapsnivå, varsling og ledelse
Beredskapsledelse er i utgangspunktet et linjeansvar.
Ved opplagt krisesituasjon der foretakets kapasitet vil bli utfordret skal vakthavende akutt-overlege i
samråd med andre vakthavende overleger iverksette adekvat beredskapsnivå uten forsinkelse.
Vakthavende akutt-overlege leder katastrofearbeidet inntil den blir avløst av leder Kriseledelsen ved
klinikken hendelsen oppstår.
Viderevarsling skal være beskrevet i beredskapsplan ved den enkelte klinikk. Se beredskapsplan for
kriseledelsen på klinikknivå og Katastrofeledelsen Finnmarkssykehuset HF

6.1 Kriseledelse / Katastrofeledelse
Kriseledelsen har fokus på håndtering av hendelsen ved det enkelte sykehus/klinikk, og bistår
innsatsledelsen med å prioritere ut fra tilgjengelige ressurser. Innsatsen planlegges og koordineres i
kriseledelsen slik at den samlede krisehåndteringen blir best mulig. Kriseledelsen vurderer også
situasjonen frem i tid og ivaretar kontakt med kommuner, andre nødetater og andre
samarbeidspartnere. Medlemmer i kriseledelsen vil variere avhengig av hendelsestypen.
Kriseledelsen etableres ved det/de sykehus det er utløst beredskapsalarm.
Katastrofeledelsen på foretaksnivå har rollen som taktisk/koordinerende ledelse for hele foretaket.
Det er katastrofeledelsen på foretaksnivå sin oppgave å se på de langtrekkende virkningene av
hendelsen samt legge strategier for å minimalisere skaden. Videre vil denne ledelsen fokusere på
fortsatt drift tross situasjonen og koordinere aktivitet på tvers av sykehus og helseforetak.
Katastrofeledelsen på foretaksnivå har også det overordnede ansvar for mediehåndteringen. Ved
utløst gul eller rød beredskap skal alltid katastrofeledelsen på foretaksnivå varsles og medlemmene
vurdere behovet for å sette katastrofeledelsen.

6.2 Tiltak ved hendelser
Enhver hendelse som krever beredskap ut over normal drift skal håndteres i hht. en fast tiltaksliste






Beslutte beredskapsnivå
Varsling og oppmøtested
Etablere beredskapsfunksjoner og arbeidsoppgaver
Vedlikeholde kapasitet
Avvikling og etterarbeid
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6.3 Beslutte beredskapsnivå
Finnmarkssykehuset HF benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød
beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner. Ved utløst beredskap på
et av sykehusene skal foretaksledelsen, AMK-Finnmark og de andre klinikkene varsles.
Beredskapsnivåene er beskrevet slik:
GRØNN
beredskap

Kriterie:

 De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og
normalbelastning er tilstrekkelig.

Tiltak:

 Normal drift (vakt, bakvakt, hjemmevakt, beredskapsplan,
varslingsplan, traumeteam).
 Vurdere varsling/forsterkning av akutt-intensiv, administrativ stab,
teknisk, kriseledelse.
 Økt beredskap ved andre sykehus lokalt, regionalt eller nasjonalt som
kan få konsekvenser for Finnmarkssykehuset HF/sykehuset
 Ektremvær som kan få konsekvenser
 IKT-svikt som kan medføre betydelige driftsutfordringer
 Svikt i intern infrastruktur

Eksempel

GUL
beredskap

Kriterie:

Tiltak:

RØD
beredskap

 Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for
ekstraordinære ressurser.
 Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og
det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.
 En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der
situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak
i deler av organisasjonen.
 Traumeteam innkalles.
 Kriseledelse ved den/de klinikker hendelsen berører etableres
 Kriseledelsen på foretaksnivå informeres og etablering vurderes.
 Varsling iht varslingsplan klinikk.
 Relevante enheter bemanner opp.
 Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

Kriterie:

 Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe

Tiltak:







Kriseledelse etableres ved den/de klinikker hendelsen berører.
Kriseledelse på foretaksnivå etableres.
Varsling iht varslingsplan.
Relevante enheter bemanner opp.
Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen.

Beredskapsnivå besluttes av vakthavende overleger eller kriseledelsen ved den klinikken hendelsen
berører.

6.4

Varsling og oppmøtested

Varsling om økt beredskap skjer via UMS, telefon, SMS, HelseCIM, e-post og/eller intranett. Hvordan
varslingen skjer, vil avhenge av type hendelse, omfang, grad av hast og hvem som skal varsles.
Overordnet varslingsplan
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Hovedredningssentral

Melding
om
ulykke

Regional AMK

Politi

AMK-Finnmark

Brann

112

113

110
Lokal ambulanse
(bil,båt,fly)

Klinikk(ene)
hendelsen angår
Katastrofeledelse
Finnmarkssykehuset HF

Legevakt

Kriseledelse Helse
Nord RHF

Alle meldinger om større eller mindre ulykker fra lokalt helsepersonell, politi, brannvesen,
redningssentral, publikum eller sentralbord blir tatt hånd om av AMK-Finnmark.
AMK-Finnmark skal ha rutiner som sikrer at de til enhver tid har oppdaterte oversikter over relevante
beredskapsressurser i sitt område, herunder:







Kontaktpunkter i den enkelte institusjon og innen helseforetaket.
Ambulansetjeneste
Kontaktpunkt for oversikt over kommunale ressurser (normalt LV-sentralene)
Private virksomheter med betydelige beredskapsressurser
Sivilforsvarets ressurser
Andre etaters ressurser

Regional-AMK (R-AMK) skal ha en total oversikt over regionens ressurser.
For varsling utenom Finnmarkssykehuset HF; se Varsling fra helseforetaket til andre instanser.
Alle behov for bistand fra nasjonale beredskapsressurser gjøres via RHF.
Primærvarsling skjer i henhold til fastsatte manuelle varslingsrutiner. Ved behov for utvidet varsling
benyttes UMS. Hvem som skal varsels avhenger av hendelsestype og avdelingens/enhetens
kriseplanverk.
Det er klinikksjefen som er ansvarlig for at det finnes ajourførte lister med navn og telefonnummer
for alt personell tilgjengelig i klinikken.
Ansatte møter opp på avtalt sted i henhold til sin enhets beredskapsplan.

6.5 Etablere beredskapsfunksjoner og arbeidsoppgaver
I beredskapssituasjoner vil det være behov for å etablere noen ekstraordinære beredskapsfunksjoner
som faller utenom vanlige linjeoppgaver. Det kan være pårørendetjeneste, trafikkdirigering,
kontamineringsstasjon, koordineringsfunksjoner, logistikk, budbringertjeneste etc. Disse
funksjonene skal være beskrevet i beredskapsplanverket for den aktuelle hendelsen ved klinikkene.
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6.6 Vedlikeholde kapasitet
I avdelings-/enhetsplanverket skal det beskrives hvordan enhetene/avdelingene skal vedlikeholde sin
kapasitet dersom situasjonen blir langvarig og krever økte ressurser over tid.

6.7 Kommunikasjon ved pågående hendelser
Gode informasjonstjenester er viktige i en krisesituasjon. Informasjonstjenestene har to
hovedhensikter avhengig av situasjonen:





Ved medisinske / kirurgiske katastrofer der sykehusene faktisk mottar pasienter er
hovedoppgaven å informere egen organisasjon, pårørende og presse/media om tilstanden til
de forulykkede (i samråd med politiet) og hvordan situasjonen håndteres på de ulike nivåer i
organisasjonen.
Informasjon vedrørende redningsarbeidet og etterforskning av ulykkesårsaker er politiets
ansvar. Ansvar for dødsbudskap og frigivelse av navn på omkomne tilligger politiet.
Ved hendelser som skaper uro i befolkningen (smitte, terror, gassutslipp, mangel på
legemidler eller annet medisinsk utstyr etc.), er hovedoppgaven å lede henvendelser til
riktige kilder, gi nøktern og riktig informasjon innenfor eget ansvarsområde, og bidra til å
unngå krisemaksimering og unødig angst. Finnmarkssykehuset HF informerer kun om egne
pasienter. Informasjonsansvaret ellers ivaretas av kommunens informasjonsberedskap lokalt,
av fylkesmannen regionalt og av nasjonale organer ved nasjonale kriser.

Se Overordnet plan for informasjon ved beredskap og kriser.
I beredskapssituasjoner skal e-postadressen beredskap@helse-finnmark.no benyttes ved
informasjonsutveksling mellom beredskapsledelse i foretaket, andre helseforetak, Helse Nord RHF.

6.8 Avvikling, etterarbeid og evaluering
Den som til enhver tid er ansvarlig for hendelsen har myndighet til å avblåse beredskapssituasjonen.
Normalt vil det være den øverste Katastrofe-/kriseledelsen som er satt som foretar denne
beslutningen og den formidles videre til sykehusene/klinikkene, som igjen videreformidler til
avdelingene/enhetene. UMS varsling, e-post, intranett er naturlige kanaler for en slik varsling.
6.8.1 Etterarbeid generelt
Etter alle større beredskapshendelser og alle større øvelser der hele eller deler av
beredskapsorganisasjonen ved et sykehus/klinikk eller hele Finnmarkssykehuset HF er involvert, skal
det foregå styrt etterarbeid. Hensikten med dette er at alle ledd i organisasjonen får samlet de
erfaringer aksjonen eller øvelsen har gitt, slik at vi kan lære av hendelsen/øvelsen.
I tillegg skal det avdekkes om innsatspersonell har vært utsatt for ekstreme fysiske og/eller psykiske
belastninger i forbindelse med katastrofearbeidet slik at formelt etterarbeid eller debrifing må
iverksettes for disse gruppene.
6.8.2 Organisatorisk etterarbeid
Katastrofeledelsen er ansvarlig for at foretaket deltar med representanter fra katastrofe/kriseledelsen og eventuelt andre enheter i felles oppsummeringsmøter med andre etater etter
aksjoner/øvelser.
Ved større aksjoner skal det også arrangeres formelle oppsummeringsmøter internt ved foretaket.
Alle enheter som har vært involvert har møterett og -plikt. Formålet er å få fram umiddelbare
reaksjoner og erfaringer på krisearbeidet og samarbeidet internt i Finnmarkssykehuset HF. Lokalt
eller sentralt Beredskapsutvalg vurderer i ettertid erfaringene i forhold til beredskapsplanen.
Avdelinger eller enheter som har vært spesielt involvert eller belastet under aksjoner bør arrangere
avdelingsinterne oppsummeringsmøter. Klinikksjef/avdelingsleder er ansvarlig for at slike tiltak blir
iverksatt.
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6.8.3 Intern Rapportering
Etter større beredskapssituasjoner og øvelser skal alle klinikker som har vært involvert i aksjonen,
skriftlig rapportere følgende via helseCIM:
Kortfattet beskrivelse av:







Klinikkens oppgaver og innsats under aksjonen (Hvem, hva, hvor, når, hvorledes).
Anonymisert oversikt over antall pasienter behandlet ved/av ulike enheter med
alvorlighetsgrad og, hvis mulig, med en resultatvurdering. Dette gjelder også ved interne
beredskapssituasjoner der hendelsen kan ha fått negative konsekvenser for enkeltpasienter
eller grupper av pasienter. I slike tilfeller fylles i tillegg ut vanlige avviksrapporter i tråd med
foretakets kvalitetssystem.
Positive og negative erfaringer med samarbeidet med andre klinikker.
Erfaringer med klinikkens innkallingsrutiner og eventuelle forslag til endringer.
Eventuelle forslag til endringer i beredskapsplanverket.

Klinikksjef har ansvar for at rapport sendes sentralt beredskapsutvalg ved leder, innen én uke etter
den aktuelle aksjon eller øvelse.
6.8.4 Debrifing av innsatspersonell
Kriseledelsen har ansvar for å vurdere den totale belastningen de forskjellige grupper
innsatspersonell utsettes for under en pågående aksjon for å unngå seinskader av psykisk karakter
hos personellet.
De enkelte klinikksjefer melder evt. behov for krisepsykiatrisk bistand til katastrofeledelsen,
eventuelt til leder av sentralt beredskapsutvalg dersom behovet oppstår etter at aksjonen er
avsluttet. Arbeidstakere melder individuelle behov tjenestevei.

7 Samordning av beredskapsplaner
Finnmarkssykehuset HF forutsetter at den enkelte kommune har oppdatert sine beredskapsplaner
(Jfr. Tjenesteavtale nr. 11 ”Omforente beredskapsplaner og planer for en akuttmedisinske kjede”).
Vertskommuner kan forvente å overta pasienter fra spesialisthelsetjenesten i de tilfeller at det må
frigjøres mye kapasitet ved sykehusene.
Finnmarkssykehuset HF beredskapsplan søkes samordnet gjennom kontakt med:












Helse Nord RHF
Helseforetak i regionen
Fylkesmannens beredskapsråd
Hovedredningssentralen
Politiet
Sivilforsvaret
Brannvesenet
Kommuner
Forsvaret
Internasjonalt ved Russland og Finland
Private spesialisthelsetjenester i fylket

8 Kompetanse, opplæring, øvelser
Det er et lederansvar å sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanene er øvet
og har nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse.
Opplæring og deretter regelmessige øvelser er en nødvendig forutsetning for forbedring og revisjon
av beredskapsplanverket. Regelmessige øvelser er også en forutsetning for oppbygging og
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vedlikehold av kompetanse og for forsvarlig samvirke mellom nødetatene, med andre HF i Helse
Nord og mellom sykehus/klinikker i Finnmarkssykehuset HF.

8.1 Opplæring
Administrerende Direktør har overordnet ansvar for at opplæring i beredskapsarbeid inngår som en
del av opplæringen av nyansatte, og for at Finnmarkssykehuset HF har en plan som ivaretar
opplæring i beredskapsarbeid. Den som har personalansvaret har ansvar for at opplæring blir gitt til
den enkelte ansatte.
Som et minimum skal sykehusene/klinikkene:



Gjennomgå beredskapsplanene med sitt personale en gang i året.
Gjennomføre opplæring, repetisjon og øvelser tilpasset klinikkens risiko og sårbarhet

Alle ansatte skal:



Få opplæring i handling i egen avdeling ved alarm/beredskapshendelse
Bli gjort kjent med klinikkens beredskapsplanverk

8.2 Øvelser
Administrerende direktør planlegger og gjennomfører årlig øvelser slik at foretakets samlede
organisasjon er i stand til å handle i henhold til denne planen. Øvelser bør søkes gjennomført med
andre enheter i foretaket, nødetater og kommuner for å samhandle om scenarioer. Sentralt
Beredskapsutvalg skal utarbeide en årlig opplæringsplan med tilhørende budsjettramme.
De enkelte klinikker er ansvarlige for å planlegge og arrangere klinikkinterne øvelser med fokus på
klinikkens oppgaver og funksjon. Øvingsplan meldes til sentralt beredskapsutvalg.
Varslingsøvelse via UMS for alle ansatte og/eller katastrofe- og kriseledelse skal gjennomføres
minimum årlig. Fullskalaøvelser inkludert tverretatlig felles øvelse skal forsøkes gjennomført hvert 2.
år. Regelmessige deløvelser for den akuttmedisinske behandlingskjeden skal gjennomføres.
Klinikkene skal avholde minimum en øvelse innen brannvern årlig.
Saneringsøvelse og trening i bruk av vernedrakt skal avholdes årlig.
Øvelser evalueres i samsvar med punkt 6.3.

9 Registrering av personell
9.1 Varsling og tilkalling av ansatte
henholdt til Helse- og sosialberedskapsloven §1-4 første punkt, plikter Finnmarkssykehuset HF å ha
en oversikt over personell som kan beordres ved en krisesituasjon.
Klinikkene skal utarbeide en varslingsplan som beskriver varsling av beredskapsalarm til de som skal
alarmeres/varsles i klinikken. Gruppevarslingssystemet UMS benyttes til varsling utover traumenivå.
Ansatte plikter å oppgi kontaktinformasjon som gjør rett varsling mulig (jfr. LOV 2000-06-23 nr 56:
Lov om helsemessig og sosial beredskap § 4.2).

9.2 Pasienter og pårørende
Avdelingene skal sikre at tilstrekkelig skriftlig personopplysninger er tilgjengelig.
Se Nødrutiner ved driftsstans i DIPS PR20261
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10 Kvalitetssikring av beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid
10.1 Revisjon av planverk (både på foretaks- og klinikknivå)
Planverket skal gis et nytt revisjonsnummer hver gang det gjøres endring. Planverket skal revideres
årlig, med hovedrevisjon hvert 3. år jf. pkt. 3.
Revisjon/tilsyn
Beredskapsplanverket kan bli gjenstand for ekstern revisjon/tilsyn, og det skal gis all den hjelp og
støtte for gjennomføring av revisjon/tilsyn.
Behov for internrevisjon antas dekket gjennom årlig revisjon av planverket.
Resultatovervåking
Følgende kvalitetsindikatorer er lagt til grunn for evaluering av beredskapsplanverket
1. Beredskapsutvalg(ene)
Sammensetning/representasjon i utvalgene, antall møter pr år, antall møter med eksterne
samarbeidspartnere
2. Beredskapsplanverk
Andel beredskapsdokumenter som er revidert i løpet av året
3. Øvelser
Antall gjennomførte øvelser, type, antall involvert, evaluering
4. Hendelser
Antall gjennomførte hendelser, type, område, antall involverte, konsekvens, sannsynlighet for at
hendelse vil oppstå på nytt, risiko, tiltak som er iverksatt for å redusere sannsynligheten for
tilsvarende hendelse
Data samles ved utgangen av året og rapporteres til foretaksledelsen. Foretaksledelsen rapporterer
videre til regionalt foretak i sin årlige melding jfr. Regional beredskapsplan Helse Nord

Relaterte dokumenter







Regional Beredskapsplan Helse Nord 2013 -2016
Samarbeid mellom lokal AMK og regional AMK ved katastrofer
Samhandlingsavtalen med kommunene, tjenesteavtale 11
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven).
Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om
helsemessig og sosial beredskap
Nordisk helseberedskapsavtale
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