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Revidert beredskapsplan Sunnaas sykehus HF 2020    

 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar beredskapsplan 2020 for Sunnaas sykehus HF til etterretning.  
2. Beredskapsplanen revideres årlig og settes opp som sak på årsplanen for 

styresaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 05.06.20  
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Beredskaps- og sikkerhetsleder i sykehuset er ansvarlig for evaluering og oppdatering av 
sykehusets beredskapsplan innen 1. april hvert år. Arbeidet gjøres via sykehusets 
beredskaps- og sikkerhetsutvalg (BSU).  Virkningstidspunkt for årtes reviderte 
beredskapsplan er satt til 1. mai 2020 grunnet nyansettelser i sentrale stillinger som inngår i 
beredskapsledelsen/ beredskapsplanen. Det gjennomføres årlig en bred evaluering og 
gjennomgang av gjeldende beredskapsplan med innspill fra aktuelle ansvarlige for de ulike 
kapitler, beslutninger og innspill fra av foretaksledelse og beredskapsledelse samt 
nødvendige endringer som følge av rullert regional beredskapsplan for 2020.  
  
I kjølvannet av pandemien vil det bli gjennomført både en nasjonal og lokal evaluering. I 
tillegg vil Sunnaas sykehus til høsten gjenoppta samarbeidet med Nesodden kommune, 
brann, politi og AMK, med tanke på å gjennomføre den planlagte storøvelsen ved sykehuset 
høsten/vinteren 2020/2021. Dette vil danne bakteppe for det som trolig blir en mer 
omfattende revidering av beredskapsplanen neste år. 
Revidert utgave av beredskapsplanen er endelig behandlet av BSU 21. april 2020 og av 
Sunnaas sykehus foretaksledelse 26. mai 2020.  
 
Revidert beredskapsplan 2020 distribueres (elektronisk utgave) til eksterne etter fast 
fordelingsliste: 

• Helse Sør-Øst RHF v/ Regionalt beredskapsutvalg (RBU) 
• Nesodden kommune v/postmottak 
• Politi Øst v/postmottak 
• Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral OUS v/postmottak 
• Follo Brannvesen IKS 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  
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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 Varslingsliste 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 Akutt forurensing av ytre miljø  
4.9 Infeksjonsutbrudd og pandemi  
4.10 Beredskap ved svikt i lege- og/eller sykepleiebemanning 
4.11 Beredskap legemidler   
4.12 Legemiddelberedskap   

5. Plan for medisinsk akuttsituasjon 
5.1 Akutt hjelp ved bevisstløshet, hjerte - og respirasjonsstans  
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 Varsling av IKT-hendelse  
7.2 Kritiske IKT –hendelser 
7.3 Varsling ved kritiske IKT-hendelser 

8.   Referanser  
  
 
Sentrale endringer i årets revidert beredskapsplan  
 
1.2 Ansvar 
Tiltakskort ved akuttmedisinsk hjelp og brannalarm, som alle ansatte har ansvar for å gjøre 
seg kjent med og skal bære, er noe justert og blir i år trykket opp i format tilsvarende 
størrelse på nøkkelkortet slik at kan plasseres i samme holder.  
 
2.11 Plan for å avlaste sykehusene ved kriser og katastrofer i Helse Sør-Øst 
Endret for å sikre samsvar med endringer i årets reviderte regionale beredskapsplan   
 
3.1   Varslingsliste ved grønn, gul og rød beredskap 
Er endret for ny sammensetning, navn og telefonnummer på beredskapsledelsen.       
Tiltakskort for beredskapsledelsen er tilsvarende endret.  
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Tiltakskort for operativ beredskapsledelse er forbedret med hensyn til tydeliggjøring av 
oppgaver og ansvar. Nummerrekkefølgen for varsling er endret og lagt inn i varslingsliste 
akuttsituasjon. Teknisk vakt er lagt inn i varslingslisten.  
 
3.2.1 Varslingsliste akuttsituasjon  
Benevnelse på dokumentet er endret fra Flytskjema akuttsituasjon til Varslingsliste 
akuttsituasjon. Varslingsrekkefølgen er endret. Varsling ved Kritisk IKT- hendelse endret.  
 
4.9 Infeksjonsutbrudd og pandemi 
Endret og er lagt inn Sunnaas’ planer for pandemiens faser som oppfølging av regional 
beredskapsplan for pandemi og alvorlig smittsom sykdom 
 
4.10 Beredskap ved svikt i lege -og/eller sykepleierbemanning 
Oppdatert med regional plan for beredskapsmessig personellsammensetning.  
 
7 Plan for IKT- beredskap    
Hele kapittelet er justert for innhold og varsling med spesifisering av generell IKT-hendelse 
og kritisk IKT-hendelse. Ny varsling er lagt inn i varslingsliste akuttsituasjon.   
 

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 
fast sak på årsplanen for styresaker. 
 
Administrerende direktør vil sikre implementering og oppfølging av beredskapsplanarbeidet 
gjennom tett oppfølging av linjeledelsen via ny beredskap- og sikkerhetsleder i sykehuset 
(ansatt 1. mai 2020) og med beredskaps - og sikkerhetsutvalget (BSU) som pådriver.  
 
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.   

 
 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Beredskapsplan for Sunnaas sykehus HF  
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