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3. MÅL OG RESULTATKRAV FOR TVERRGÅENDE OMRÅDER 

3.1 Beredskap 

3.1.1 Langsiktig mål: 

Verne befolkningens liv og helse og sørge for nødvendig helsehjelp i kriser og krig.  

Mål for 2018:  

 God beredskap og krisehåndtering bygd på risikooversikt, erfaring fra hendelser og 

øvelser 

 Styrke beredskapen mot smittsomme sykdommer og farlige stoffer – CBRNE-beredskap 

 Styrke beredskapen for drikkevann, IKT, legemidler, materiell og øvrig kritisk 

infrastruktur 

 Styrke sivil-militært og internasjonalt helseberedskapssamarbeid. 

3.1.2 Bevilgning 

Oppdragene er finansiert over kap. 740 post 01 og kap. 702 post 21 og post 70. 

Kap Post Beredskap 2017 2018 

702 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 70 

15 133 11 710 

 70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21  3 762 3 853  

 

Post 21 

Helsedirektoratet tildeles 11,710 mill. kroner til beredskapsplanlegging, kompetansetiltak og 

øvelser, beredskap for legemidler og medisinsk materiell og helseteam.  

 

Post 70 

Helsedirektoratet tildeles 3,85 mill. kroner som tilskudd til CBRNE senteret på Oslo 

Universitetssykehus HF og som tilskudd til pårørendeberedskap. 

3.1.3 Spesielle oppdrag: 

 Implementere ny Nasjonal helseberedskapsplan og SBS for helsesektoren. 

 På bakgrunn av rapporten Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger  for helse og 

omsorgssektoren og en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

om Risikoanalyse av scenariet "Hybrid angrep mot Norge", skal direktoratet: 

a. Foreta en analyse av IKT og informasjonssikkerhet i sektoren i samarbeid med 

RHF-ene, NHN, Direktoratet for e-helse og andre berørte aktører. 

b. Foreta en ny vurdering av legemiddelberedskapen i samarbeid med 

Legemiddelverket, de regionale helseforetakene og andre berørte. 

c. Vurdere behov for nye tiltak for å møte langvarig bortfall av kritisk infrastruktur 

som strøm, vann, IKT, legemidler og materiell.   

 Delta i arbeidsgruppe ledet av departementet og gjennomføre tiltak som gjør at 

direktoratet er klar for å implementere ny sikkerhetslov når den trer i kraft. 

 

Oppfølging av anbefaling om bruk av jod i norsk atomberedskap 
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Departementet viser til tillegg til tildelingsbrev nr. 40, av 7. august 2017 samt 

Helsedirektoratets oversendelse av 27.09.17. 

  

Ifølge en utredning fra en arbeidsgruppe med representanter fra Statens strålevern, 

Helsedirektoratet og CBRNE-senteret fra 2014 er tilgang til jodtabletter aktuelt for alle 

kommuner i Norge. Det skyldes blant annet trafikk av reaktordrevne fartøy langs 

norskekysten og potensielle utslipp fra kjernekraftverk i Sverige, Storbritannia og andre deler 

av Europa. På bakgrunn av dette fikk Helsedirektoratet i 2015 et oppdrag fra HOD om å 

vurdere tre alternativer for distribusjon av jodtabletter  

I sin oversendelse til departementet anbefaler Helsedirektoratet at jodtabletter gjøres 

tilgjengelig for forhåndslagring i husholdninger med barn og unge under 18 år eller gravide 

og ammende kvinner ved reseptfritt salg i apotek. Det vises til at eventuelle anbefalinger om 

inntak av jodtabletter vil komme i kombinasjon med anbefalinger om innendørsopphold, og at 

det derfor må vurderes om hjemmelagring av jodtabletter må komplementeres med 

kommunale lagre på steder der barn oppholder seg. I denne sammenheng pekes det på at 

tabletter fra det eksisterende beredskapslageret, på forespørsel og ved behov, kan 

forhåndsdistribueres til landets kommuner. Helsedirektoratet legger også til grunn at den 

anbefalte løsningen med forhåndslagring i husholdninger med personer i målgruppen, trolig 

vil forutsette et omfattende informasjonsarbeid. 

  

Helse- og omsorgsdepartementet slutter seg til Helsedirektoratets anbefaling og ber 

Helsedirektoratet følge opp ved å: 

 intensivere informasjonsarbeidet mot fylkesmennene for å gjøre alle kommuner 

oppmerksom på at de kan bestille jodtabletter fra det sentrale lageret. 

 i samarbeid med Statens legemiddelverk og Statens Strålevern følge opp anbefalingen 

om salg av reseptfrie jodtabletter i apotek, herunder medisinutsalg, samt utarbeide en 

kommunikasjonsstrategi.  

 i samarbeid med Statens legemiddelverk og Strålevernet vurdere behovet for og 

kostnaden ved å etterfylle med jodtabletter på det sentrale lageret.  

    

Ved distribusjon av jodtabletter fra det sentrale lageret skal informasjonsbrosjyren utarbeidet i 

samråd mellom Helsedirektoratet, Statens Strålevern og Statens Legemiddelverk følge med og 

Helsedirektoratet skal føre en oversikt over hvilke kommuner som har fått utlevert jodtabletter 

til den aktuelle målgruppen, barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Bergen 

kommunes erfaringer med distribusjon av jodtabletter kan være et godt eksempel å vise til. 

HOD er kjent med at Helsedirektoratet allerede har sendt brev til fylkesmennene for å minne 

kommunene på at de kan hente ut tabletter fra det sentrale lageret.  

  

Helsedirektoratet skal i arbeidet med å følge opp anbefalingen om salg av reseptfrie 

jodtabletter i apotek legge vekt på at informasjonen når alle deler av befolkningen.  

Helse- og omsorgsdepartementet ber om jevnlig rapportering våren 2018 på framdriften i 

arbeidet. Målet er at reseptfrie jodtabletter skal være tilgjengelige i apotek i løpet av 2018.  

 


