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Beredskapsplan Sunnaas sykehus HF 2019 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar beredskapsplan 2019 for Sunnaas sykehus HF til etterretning.  
2. Beredskapsplanen revideres årlig og settes opp som sak på årsplanen for 

styresaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 27.05.2019 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
Beredskap og sikkerhetsutvalget Sunnaas sykehus HF (BSU) er ansvarlig for evaluering og 
oppdatering av sykehusets beredskapsplan innen 1. mars hvert år. Det gjennomføres årlig en 
bred evaluering og gjennomgang av gjeldende beredskapsplan med innspill fra aktuelle 
ansvarlige i forkant av endelig beslutning på revidert beredskapsplan fra BSU. 
Beredskapsplanen er behandlet av Sunnaas sykehus foretaksledelse 15.mars 2019 og er 
distribuert (elektronisk utgave) til eksterne etter fast fordelingsliste: 

• Helse Sør-Øst RHF v/ Regionalt beredskapsutvalg (RBU) 
• Nesodden kommune v/postmottak 
• Follo Politikammer v/postmottak 
• AMK- sentralen v/postmottak 
• Follo Brannvesen v/postmottak   

 
Beredskapsplanen foreligger internt både i elektronisk versjon på sykehusets intranett og i 
papirversjon i egen perm plassert etter fastsatt fordelingsliste og romnummer. Linjeledere er 
ansvarlig for å sikre at oppdatert beredskapsperm er tilgjengelig i henhold til fordelingsliste 
og plassering samt å gjøre innholdet i planen kjent for alle ansatte.       
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Beredskapsplanen for Sunnaas sykehus HF har følgende inndeling:  

1. Innledning 
1.1 Hensikt 
1.2 Ansvar 
1.3 Innhold 
1.4 Fire hovedprinsipper 

2. Beredskapsnivåer 
2.1 Organisering ved ekstern og regional beredskap  

2.1.1 Plan for å avlaste sykehus ved kriser og katastrofer i helse Sør – Øst 
3. Varslingsrutiner  

3.1 Varslingsliste ved grønn, gul og rød beredskap  
3.2 Organisering av beredskapsledelse og videre varsling 
3.2.1 Flytskjema akuttsituasjon 
3.2.2 Akuttsituasjonskart 

4. Organisering ved grønn, gul og rød beredskap 
4.1 Rednings- og evakueringsplan  
4.2 Evakuering ved brann 
4.3 Pasient forsvunnet 
4.4 Bombetrussel 
4.5 Gisseltaking 
4.6 Brudd i strømforsyning og oppvarming 
4.7 Brudd i vannforsyning, alternativ levering 
4.8 Infeksjonsutbrudd og pandemi 
4.9 Beredskap ved svikt i lege- og/eller sykepleiebemanning 
4.10 Beredskap ved legemidler 
4.11 Akutt forurensing av ytre miljø    

5. Plan for medisinsk akuttsituasjon 
5.1 Akutt hjelp ved bevisstløshet, hjerte - og respirasjonsstans  
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5.2 Akutt hjelp ved brannskader, eksplosjon, giftgasser 
5.3 Legemidler og utstyr til akuttmedisinsk bruk 
5.4 Plassering av legemidler og utstyr til akuttmedisinsk hjelp  

6. Kommunikasjon i beredskapssituasjoner 
6.1 Kommunikasjonsansvar 
6.2 Kommunikasjon ved pågående aksjon 
6.3 Instruks for servicetorg ved beredskap 

7. Plan for IKT- beredskap 
7.1 Generell håndtering av kritiske IKT- hendelser 
7.2 Nødprosedyre ved nedetid av elektronisk pasientjournal (DIPS)  

8. Referanser  
  
Sentrale endringer i revidert beredskapsplan  
 
Vesentlig endring i revidert beredskapsplan:   
  
3.1 Varslingsliste ved grønn, gul og rød beredskap 

Mest sentrale endring ved årets revidering er utarbeidelse av tiltakskort for 
medlemmer av beredskapsledelsen og andre funksjoner i sykehuset (vakthavende 
lege, overlege bakvakt, ansvarshavende sykepleier, teknisk vakt) som i 
beredskapsplanen har definert ansvar og oppgaver i hendelser som utløser grønn, gul 
eller rød beredskap. Det er i punktet lagt lenke til alle tiltakskortene som samlet er 
lagt til ett dokument i beredskapsplanen samt mal FØRSTEMØTE til bruk ved 
beredskapshendelser som utløser grønn, gul eller rød beredskap.   
Beredskapsledelsen utgjør sykehusets beredskaps- og sikkerhetsutvalg og har 
representant i regionalt beredskapsutvalg (RBU). Ansvarshavende sykepleier som 
inngår i operativ beredskapsledelse ved grønn, gul eller rød beredskap er definert å 
være ansvarshavende sykepleier ved avdeling for multitraume, nevrologi og 
brannskade (MNB).      

 
Øvrige sentrale endringer i revidert beredskapsplan:  
 
3.2.1 Flytskjema akuttsituasjon 

Varslingslisten er forenklet/revidert for bedre å beskrive flyten/rekkefølgen av 
varsling. Flytskjema ligger i tillegg i pkt.1.1 når en åpner beredskapsplanen og på 
Intranett under varseltrekanten akuttsituasjoner og beredskapsplan.   

3.2.2  Akuttsituasjonskart     
Akuttsituasjonskarter med plassering av hjertestartere og møteplasser er oppdatert 
pr. januar 2019 med lenke direkte til kartet i dokumentet 

4.1  Rednings og evakueringsplan  
Registreringsskjema for evakuering av pasienter er oppdatert med treningsleiligheter 
og smitte rom og er lagt lenke direkte til skjemaet i dokumentet  

4.10  Beredskap legemidler   
Dokumentet kritiske legemidler, infusjonsvæsker og utstyr er oppdatert med nytt 
innhold for beredskap av infusjonsvæsker og utstyr til infusjoner på sentrallager. Det 
er lagt lenke direkte til dokumentet i punktert.  
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Fordelingslisten for plassering av permer med papirversjon av beredskapsplanen er 
oppdatert med rom nummer for plassering av permen. Permene har i år fått annen farge 
(oransjegul) og ny forside slik at den skal være lettere synbar for ansatte.  
  
For øvrig er beredskapsplanen oppdatert med nødvendige endringer og forbedringer som er 
meldt inn fra ansvarlige for de ulike områder. Kommunikasjon har utført språkvask og 
kvalitetssikret gjennomgående endringer i dokumentet.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Saken legges frem for styret ved Sunnaas sykehus HF for å gjøre styret kjent med sykehusets 
beredskapsplanarbeid og årets revidering av plandokumentet. Beredskapsplanen revideres 
årlig og administrerende direktør anbefaler at årlig revidert beredskapsplan settes opp som 
sak på årsplanen for styresaker. 
 
Administrerende direktør vil sikre implementering og oppfølging av beredskapsplanarbeidet 
gjennom tett oppfølging av linjeledelsen med beredskaps - og sikkerhetsutvalget som 
pådriver. Det er planlagt gjennomgang av revidert beredskapsplan med spesielt fokus på 
ansvar og oppgaver for ledere på sykehusets HMS dag for ledere og verneombud 17.juni 
2019.    
 
Trening og øvelse av beredskapsledelse, andre sentrale funksjoner og berørte ansatte og 
fagmiljøer av områder i beredskapsplanen vil skje gjennom årlig fastsatt plan for 
beredskapsøvelser.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Trykte vedlegg 
• Beredskapsplan for Sunnaas sykehus HF  

 
Utrykte vedlegg 

• Ingen 
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