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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven  
Administrerende direktør har ansvar for at St. Olavs Hospital (St. Olav) har en kriseberedskap 

som er tilpasset foretakets geografiske og faglige ansvarsområde og basert på realistiske og 

oppdaterte risikovurderinger.  

Oppgaven ivaretas til daglig av Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved klinikksjef og 

beredskapssjef i samråd med beredskapsutvalget som også utgjør foretakets permanente 

kriseledelse. 

 

Hensikten med beredskapsplanen er å sikre at St. Olavs Hospital HF er beredt til å håndtere 

ekstraordinære hendelser som oppstår i foretakets ansvarsområde, lokalt og regionalt. Med 

ekstraordinære hendelser forstås hendelse som enten krever betydelig økt behandlingskapasitet 

eller hendelse som vesentlig reduserer virksomhetens evne til å yte helsehjelp. 

 

Administrerende direktør besluttet i beredskapsutvalget høsten 2015 at beredskapsplanverket skal 

revideres.  

 

Funksjonsbeskrivelse beredskapssjef angir at Klinikksjef anestesi og akuttmedisin er 

beredskapssjefs nærmeste overordnede og at beredskapssjef rapporterer til klinikksjef i det 

daglige og direkte til adm.dir under beredskapshendelser. 

 

Beredskapssjef har samlet ansvar for all beredskapsplanlegging i foretaket. Utarbeiding av 

beredskapsplaner skjer i linjeorganisasjonen og er et lederansvar. Beredskapssjef har ansvar for 

sykehusets overordnede beredskapsplan og skal sørge for implementering av beredskapsarbeid og 

planverk i hele organisasjonen. 

 

Arbeidet skal også forankres med samvirkeaktører i Sør-Trøndelag og mot helseforetakene i 

helseregion Midt-Norge. 

 

 

 

 

2.  Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 
Beredskapsplanen til St. Olav i sin nåværende form ble etablert 

våren 2012. Høsten 2012 ble datasystemet HelseCIM innført. 

HelseCIM ble innført som et krisestøttesystem, men er nå de facto et 

styringssystem for sikkerhet og beredskap, hvor det må gripe inn i 

hele verdikjeden. 

 

Planverket er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset de nye teknologiske mulighetene eller de 

konsekvensene planverket får for rollefordeling mellom operativ og administrativ rapportering.  

 

Gjeldende beredskapsplan er ikke utformet slik at den i tilstrekkelig grad er en støtte for ansatte i 

håndtering av hendelser. Det er derfor behov for å gjennomgå malverk for planer. 

 

Omfanget av planverk samlet for foretaket er omfattende. Omfanget gjør at det er 

ressurskrevende å revidere planverk samt å sikre at det ikke er motsigelser i de ulike planene. 

 



 

 

3. Målsetting på kort og lang sikt. 
Planverket skal bidra til at St. Olavs Hospital HF (St. Olav) kan tilby befolkningen nødvendige 

og forsvarlige helsetjenester også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.  

 

Beredskapsledelsene ved sykehusene bør bestå av overordnet ledelse, administrativt 

ledelsespersonale og faglige ledere på de viktigste fagområder. 

 

Beredskapsplanen skal bidra til at St. Olav oppfyller krav til ledelse av en koordinert 

helsetjeneste: 

 at det på skadested til enhver tid er en ledelse av helsetjenesten 

 at det er optimal kommunikasjon og samarbeide mellom helseforetakene og 

skadestedet 

 at det opprettholdes et korrekt situasjonsbilde av uhellet /katastrofen til enhver tid 

 at beredskapsledelse ved det sykehus som leder aksjonen: 

• ser framover, vurderer situasjonen fortløpende og gir korrekte beslutninger om 

hvilke tiltak som skal settes inn (strategisk ledelse av helseressursene) 

• kan se hvilken administrativ støtte sykehusene må ha fra samfunnet for øvrig 

for å gjennomføre sin del av en vellykket aksjon – og om nødvendig anmode 

LRS om dette 

 

 

 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
Endringskaleidoskopet er et verktøy for å planlegge endring.  

 

a. Ytre forhold - Strategisk organisatorisk kontekst 

 St. Olavs Hospital HF leverer 

spesialisthelsetjenesten i Sør-Trøndelag. St. Olav er 

en del av Helse Midt-Norge, og de beredskapsplaner 

vi legger må samordnes i foretaksgruppen. 

 St. Olav leverer sammen med kommunene og 

fylkeskommunen helsetjenestene til innbyggerne i 

Sør-Trøndelag. Planverk skal i tråd med 

Samhandlingsreformen være koordinert mellom 

primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 St. Olav er en sentral aktør i 

samfunnssikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag, og 

planverk skal være koordinert med andre etater og 

aktører som har en rolle i 

samfunnssikkerhetsarbeidet. 

 

  



b. Konteksten til endringsprosjektet 

Tid NÅR må endringen være realisert? Endring av beredskapsledelse er en pågående prosess, 

og det er ikke avgjørende når prosessen ferdigstilles. Det vesentlige forholdet med tid, er 

at prosessen gjennomføres så konsentrert at en får fokus på prosessen, samtidig som en 

bruker tilstrekkelig tid til at ny metode kan modnes. 

Omfang Endringen er foretaksovergripende, men berører i liten grad daglig operativ eller 

administrativ virksomhet. 

Dette er en transformasjon av dagens beredskapsledelse, hvor hensikten bla er at 

administrativ ledelse og beredskapsledelse i større grad skal være samordnet. 

Bevaring Dagens organisering og ansvarsfordeling for delplaner skal tas vare på. 

Mangfold Endringen vil kunne berøre direktørens stab, Sikkerhetsseksjonen, AMK, samt 

enkeltfunksjoner som i dag arbeider med beredskapsledelse og håndtering. 

Kapabiliteter Individ: Endringsevne og -vilje til ledere i enheter som kan bli berørt er 

varierende. Enkelte ledere har et sterk ønske om å bevare det 

bestående, og vil i liten grad ønske en endring. Andre ledere har i stor 

grad ønske om endring av deler av beredskapsledelses prosessen 

Administrasjon: Administrativ støtte for endringsprosessen må søkes fra sentral stab 

og deltakelse fra beredskapskontakter i klinikkene. 

Organisasjon: Organisasjonsavdelingen har kompetanse på endringsprosesser. Det 

kan også søkes bistand regionalt. 

Kapasiteter Kostnad: Endringen vil i liten grad kreve investeringer. 

Leder tid: Det kan bli utfordrende å få avsatt tilstrekkelig tid for admdir og 

beredskapsutvalg til prosessen. Prosessen må derfor forankres bredt 

slik at leder er trygg på at prosessen ikke vil gi utilsiktede negative 

virkninger. 

Endringsagenter: Antall personer med adekvat endringskompetanse er ikke avklart. 

Forankring Administrerende direktør har klart gitt uttrykk for at det er nødvendig med revisjon av 

planverket. Det er usikkerhet mtp hvor åpen admdir er til hvordan 

beredskapsledelsesprosessene skal bli med nytt planverk.   

Maktforhold Beredskapsleder har ikke myndighet til å beslutte hvordan endring skal bli, men må få 

godkjennelse hos admdir. Revidert planverk vil deretter legges frem for styret i HF. 

 

c. Hvordan gjennomføre endringen 

Endrings 

metode 

Prosessen er planlagt som en inkrementell endring. På det nåværende tidspunkt vurderes 

det ikke som nødvendig å forkaste tidligere planverk, det skal justeres og tilpasses ny 

teknologi, og oppdateres iht de erfaringer som er gjort med eksiterende planverk de siste 

tre år. 

Start punkt Endringen skal drives av Beredskapssjef som har fagansvar for planverket. Endringen 

kan medføre at klinikker må endre det underliggende planverket sitt. 

Involvering Endringen forutsetter en bred involvering av berørte sentrale funksjoner og av 

beredskapskontakter i klinikkene. 

Type endring Endringen vil være en teknisk intervensjon som endrer på strukturer og system. 

Endringen antas å i liten grad endre kultur eller mellommenneskelige relasjoner.  

Endrings 

roller 

Beredskapssjef skal lede endringsprosessen, og sikre at den forankres hos admdir. 

Beredskapssjef må vurdere om det skal etableres en plankomite som utarbeider forslag 

til nytt planverk og prosedyrer. 

Det planlegges ikke med å bruke ekstern konsulentbistand. 

 
  



5. Fremdriftsplan 
 
 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 
Utarbeidelse av mandat  x          
Gjennomgang av eksisterende planverk og ROS-

analyser 
   x        

Gjennomgang av evalueringer etter hendelser    x        
Utarbeide oppdaterte ROS analyser     x       
Beslutning av modell for beredskapsorganisering.      x      
Identifisering av roller i ny 

beredskapsorganisering 
        x   

Plan for varsling, handling og aksjon         x   
Alle i foretaket skal være kjent med innhold i ny 

plan og når den gjøres gjeldende 
         x  

Implementering          x  

 

6. Ledelsesutfordringer i prosjektet 
Hovedutfordringen fra ledelsesperspektiv for Beredskapssjef er å lede endring uten linjeleder 

myndighet.  

  

7. Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet innebærer møteaktivitet som vil kunne gjennomføres innenfor gjeldende 

budsjettramme. 

Prosjektet vil ikke kreve ressurser utover normal drift. 

 

 

8. Sammendrag og konklusjon 
 Prosjektet anbefales iverksatt 

 

9. Vedlegg 
a. Risikoanalyse 

b. Kommunikasjonsplan 

c. Interessentanalyse  

d. Ytre forhold - Strategisk organisatorisk kontekst 

i. spesialisthelsetjenesten  

ii. Varsling og rapporteringslinjer i helsesektoren  

iii. helsesektoren i Sør-Trøndelag ved kriser  

e. Samfunnssikkerhet – verdikjeden  


