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Sak 13-2018 HDOs beredskapsplan

1 Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering;

1. Styret tar HDOs beredskapsplan til orientering
2. Styret ber Administrerende direktør følge opp avtalte grensesnitt, føringer som gis i planen
samt inngåtte avtaler.

2 Faktabeskrivelse
HDO har gjennom tidligere oppdragsdokument fått i oppdrag å ivareta ulike krav knyttet til beredskap,
samt om å delta i det regionale beredskapsarbeidet der det er aktuelt. I Oppdragsdokument for 2018
har HDO fått et mer tydelig oppdrag knyttet til Nato-øvelsen Trident Juncture og Helseøvelsen 2018.
Oppdragsdokument 2018 sier at HDO i 2018 skal:
 Delta i de regionale helseforetakenes beredskapsarbeid der det er aktuelt.
 Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert
Nasjonal helseberedskapsplan.
 Vurdere behov for nye tiltak for å kunne møte langvarig bortfall av kritisk infrastruktur som strøm,
vann, IKT og legemidler.
 Delta i de regionale helseforetakenes arbeid for å implementere ny sikkerhetslov når den trer i
kraft.
HDOs tjenesteleveranser understøtter stadig flere av kjerneprosessene innen spesialist- og
kommunehelsetjenesten. Dette medfører at sårbarheten ved bortfall av IKT‐tjenester øker, noe som
igjen krever effektiv og god håndtering av kritiske IKT‐hendelser. Målet med HDOs beredskapsplan er
således å tydeliggjøre ansvarsområder og grensesnitt mellom de regionale helseforetakene,
helseforetakene, kommunene og HDO.
Beredskapsplanen er gjeldende for hele HDOs virksomhet, og er utarbeidet for å kunne håndtere
alvorlige uønskede hendelser og kriser hvor HDOs virksomhet er involvert. Krisehåndtering er
summen av alle tiltak som utføres for å begrense skade mot person, miljø og verdier samt bringe
krisen til opphør, og minimere skadeomfang.
Hensikten med beredskapsplanen er å forebygge og håndtere driftsmessige konsekvenser av
hendelser, kriser og katastrofer. Beredskapsplanen inkludere at helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas
i henhold til lovverket. Rutiner skal bidra til å forebygge alle typer uønskede hendelser, og
beredskapsplanen skal sikre håndtering dersom alvorlige hendelser inntreffer.
Beredskapsplanen er basert på generelle prinsipper satt i nasjonal helseberedskapsplan samt i de
regionale helseforetakenes beredskapsplaner for å sikre en sammenheng mellom nasjonalt, regionalt
og lokalt planverk.
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3 Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør er opptatt av å tydeliggjøre at HDO har et eget, selvstendig ansvar ifht
varsling. Dette er avtalefestet gjennom tjenesteavtaler med HDOs kunder, og mot Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), gjennom Driftsamarbeidsavtalen som er signert av DSB og
HDO.
Videre varsler HDO de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet avhengig av type hendelse og
kritikalitet.
All varsling ivaretas i henhold til avtaler og prosedyrer som er dokumentert i HelseCim og i HDOs
kunderegister.
Administrerende direktør mener at HDOs beredskapsplan legger et godt grunnlag for HDOs videre
arbeid knyttet til beredskapsmessige forhold, og bidrar til å tydeliggjøre HDOs selvstendige ansvar..
Administrerende direktør vil videre sørge for at planen oppdateres fortløpende i takt med nasjonale og
regionale føringer og krav.
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