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Forslag til vedtak 

1. Utkast til mandat og tidsramme tilsluttes 
2. Arbeidsgruppens representasjon tilsluttes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 

- Utkast til mandat, tidsramme og arbeidsgruppens sammensetting 

  

 



2 
 

Bakgrunn for saken 
(Oppfølging av sak 15-2021) 
Revidert «Covid-19 veileder» ble presentert for OSS 15.april, hvor et nytt punkt 2.7 ble tatt inn: 
«Overflytting av koronapasienter med fortsatt behov for spesialisert behandling til kommune-
helsetjenesten (koronaposter/interkommunale koronamottak) fordi sykehusets kapasitet er 
overbelastet». Her henvises det til en beredskapsplan som p.t. ikke finnes men som nå skal 
utarbeides. 

 

Saksopplysninger 
Covid-19 viruset ble første gang påvist i Norge ultimo februar 2020, og 11.mars erklærte WHO at 

verden befant seg i en covid-19 pandemi. Umiddelbart fulgte helsedirektoratet opp med 

prioriteringsnotat1 på overordnet nivå, med råd og støtte til helsepersonell og ledere i helse- og 

omsorgssektoren som potensielt ville måtte ta krevende prioriteringsbeslutninger. Tiltakene som ble 

anbefalt var begrunnet ut fra smittevernhensyn og/eller kapasitetshensyn, og verdigrunnlaget for 

disse. Senere ble notatet etterfulgt med reviderte versjoner og mer konkrete råd innenfor ulike 

fagområder (intensiv medisin, allmennlegetjenesten, omsorgstjenesten mv). 

 

Helsetjenesten responderer på kriser med tiltak på beredskapsnivåene grønn, gul og rød, og må være 

forberedt på at ressurssituasjonen i helsetjenesten vil bli betydelig utfordret. Rød beredskap 

innebærer en ekstrem situasjon med mobilisering av betydelige ressurser og stor omlegging av drift. 

Det vil være kritisk mangel på kapasitet og prioriteringen av helsehjelp blir mye strengere. 

 

Under pandemien har kommunene på Agder og sykehuset iverksatt planlegging for nødvendige 

omstillinger og prioriteringer tilknyttet beredskapsfasene, beregnet kapasitetsbehov for 

behandling/omsorg, personell og utstyr. Helsefellesskapets møter er benyttet til gjensidig 

informasjonsutveksling om status og scenarioplanlegging. 

 

Covid-19 veilederen er ikke en beredskapsplan, men ligger til grunn for medisinskfaglig samhandling 

under en fortsatt kontrollerbar situasjon. Det er mao. behov for å utarbeide en omforent 

beredskapsplan for samhandlingen i situasjoner med bilaterale kapasitetsutfordringer i tjenestene 

hvor samfunnets samlede helsetjenester må inngå i arbeidet med å begrense skader og redde liv. I 

en slik situasjon opphører normalen og må erstattes av forberedte kommandolinjer beskrevet i en 

beredskapsplan. OSS-vedtok at (sak 15-2021):  

Det opprettes en egen arbeidsgruppe med repr. med relevant kompetanse innen beredskap, 

fra SSHF og kommunene, for utarbeidelse av en «Beredskapsplan for samhandling ved 

overflytninger i rød beredskap ved pandemisk influensa, jfr. nasjonal beredskapsplan pkt.16» 

 
OSS-oppdraget knyttes til pandemisk influensa, men flere andre forhold vil kunne utløse samme 
behov for iverksettelse av en slik plan. En omforent beredskapsplan for primær- og 
spesialisthelsetjenesten vil binde sammen partnernes oppskaleringsplaner og tydelig definere roller, 
ansvarsfordeling og samhandlingsprosedyrer mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Hovedprinsippene fra Nasjonal helseberedskapsplan om ansvar, nærhet, likhet og samvirke ligger 
skal ligge til grunn for planarbeidet. 
 
Forslaget om utarbeidelse av modell for overflytting av koronapasienter som fortsatt vil ha krav på 
spesialiserte tjenester, til primærhelsetjenesten, må inngå som del av vurderingene i utarbeidelsen 
av beredskapsplanen (Sluttrapport ‘samhandling om inn-/utskriving’ i sak 15-2021).  

                                                 
1 Prioriteringsnotat 25.mars 2020. Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien/bakgrunn-og-rammer-for-arbeidet
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Mandatet er utformet i eget vedlegg og beskriver oppdraget, tidsramme og arbeidsgruppens 
sammensetting. Arbeidet skal baseres på nasjonale føringer og tilpasses lokalt. 

 Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa, 2014 (kap.16) 

 Pandemiplanlegging - nasjonale faglige råd. HDIR, 2019-09-13 
 

 

 

Vurdering 
AU-OSS anbefaler at arbeidet igangsettes umiddelbart, dvs. at oppstartsmøte gjennomføres før 
sommerferien slik at gruppen blir konstituert og fremdriftsplan avtalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
file:///C:/Users/MIRLIE/Downloads/Pandemiplanlegging.pdf

