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Eksempler på 
hendelser



22. juli – når en 
nasjon settes 
på prøve

Helsetjenesten bestod prøven i stort

Mange læringspunkter ble identifisert

Godt tverrsektorielt samarbeide om oppfølgingen



Ebola – når 
verdenssamfunnet 
settes på prøve • Ebola utbruddet i 2013-15 viste at verdenssamfunnet 

ikke var beredt

• Norge bidro med kompetanse, personell og utstyr

• Evalueringen viste behov for bedre forberedte 

systemer både internasjonalt og nasjonalt



Vi har et endret 
sikkerhetspolitisk 
landskap



Kompleks og 
global sårbarhet
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Nasjonal 
helseberedskaps-
plan

«Helsedirektoratet skal, 
etter delegasjon fra HOD, 
forestå nasjonal 
koordinering av helse-
og omsorgssektorens 
innsats og iverksette 
nødvendige tiltak når en 
krisesituasjon truer eller 
har inntruffet»



Lov om helsemessig 
og sosial beredskap 
m/forskrifter av 23. 
juni 2000 

Lov om kommunal 
beredskapsplikt, 
sivile 
beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelses-
loven) av 25.juni 
2010



Lov om spesialisthelsetjenester

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om folkehelsearbeid

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om vern mot smittsomme sykdommer

Lov om helsemessig og sosial beredskap

Regelverk for 

helsetjenesten 

og helsemessig 

beredskap



1. Fra fokus på 
krig til fokus på 
kriser/katastrofer

Vi foreslår at forebyggingsperspektivet tydeliggjøres i 

lovteksten

Det kan være nødvendig å bruke enkelte av lovens 

fullmakter for å dempe konsekvenser eller avverge utvikling 

fra f.eks. krise til katastrofe 

Foreslås videreføring av at Kongen beslutter om lovens 

fullmakter skal tre i kraft

Fullmaktene foreslås lagt til Helsedirektoratet, for å kunne 

foreta videredelegasjon



2. Loven er 
oppdatert ift 
dagens helse- og 
omsorgstjeneste

Fastlegeordningen, helse- og omsorgstjenesteloven, 

folkehelseloven og samhandlingsreformen kom etter 

dagens lov ble vedtatt. Forslag til revidert lov er oppdatert 

ift disse lovene/endringene

Forslaget til revidert lov er oppdatert ift de nye eierformene i 

helse- og omsorgstjenesten og nye virksomheter i 

helseforvaltningen



3. Eksterne 
støttefunksjoner 
inkluderes

Støttefunksjoner kjøpes i stor grad fra private aktører 

(håndverkere, renovasjon, teknisk bistand, renhold mm) 

Vi mener det er behov for at revidert lov sikrer helse- og 

omsorgstjenesten nødvendige tjenester/bistand fra private 

aktører under kriser/katastrofer eks. innen IKT



4. Fullmakter 
foreslås lagt til 
bl.a. kommuner 
og RHF

Det foreslås at bl.a. kommuner og RHF mv. kan:

• Pålegge eget personell å:

• bli i tjenesten ut over ordinær arbeidstid

• møte opp på anvist sted for å utføre sitt arbeid

Fullmakten er begrenset til syv dager av gangen

Det foreslås at kommuner kan:

• Kreve avstått til eie eller bruk rettigheter og eiendeler for  

beredskapsformål



5. Tydeliggjøring 
av planplikt

Virksomheter under HOD med beredskapsansvar foreslås 

pålagt planplikt

Krav til innhold i beredskapsplanene foreslås uttrykt i 

lovteksten, ikke i forskrift



Legemiddel-
beredskap

Vi foreslår forskriftshjemmel for beredskapslagre av kritiske 

legemidler, og nødvendig medisinsk forbruksmateriell/utstyr

Vi mener det er behov for virkemidler for å kunne styre 

omsetningen av kritiske legemidler. Foreslåtte virkemidler 

som kan brukes er: 

• Pålegg om prioriteringer ift bruk 

• Pålegg om rasjonering

• Pålegg om begrensninger i omsetningen av legemidler og 

medisinsk utstyr



6. Tydelige 
varslings- og 
rapporteringslinjer

Det foreslås tydelige krav til varsling

Det foreslås tydeliggjøring av krav til rapportering og 

informasjonsdeling



7. Sivilt - militært 
samarbeid

Det foreslås en tydeliggjøring av plikten til sivilt - militært 

samarbeid

Vi har ett helsevesen i Norge, ikke et militært og ett sivilt



8. Eget 
internasjonalt 
kapittel

Mange beredskapssituasjoner er grenseoverskridende

Det foreslås at revidert lov får et eget kapittel som 

omhandler internasjonalt beredskapssamarbeid



9. Finansiering Dagens prinsipper for finansiering foreslås i hovedsak 

videreført



Oppdrag:
-vurdere 
revisjonsbehov
-foreslå 
lovendringer

1. Forebyggende perspektiv tas inn i lovteksten

2. Flere virksomheter omfattes av loven

3. Eksterne støttefunksjoner inkluderes

4. Fullmakter foreslås lagt til kommuner og RHF for konkrete 

forhold

5. Tydeliggjøring av planplikt i lovteksten og planplikt for nye 

subjekter

6. Presisering av varslings- og rapporteringsplikter

7. Tydeliggjøring av plikten til sivilt - militært samarbeid

8. Internasjonalt kapittel 

9. Finansiering  foreslås videreføring av dagens prinsipper


