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Høring - utkast til Nasjonal beredskapspian mot utbrudd av alvorlige
smittsomme sykdommer og utkast til Mandat for, og sammensetning av
kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser - høringsfrist 2018-09-24
1 Bakgrunn
Forsvaret viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet «Utkast til Nasjonal beredskapsplan mot
utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og utkast til Mandat for og sammensetning av kriseutvalg
for beredskapmot biologiske hendelser».
2 Drøfting
2.1 Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige sykdommer
Beredskapsplanen gir en god oversikt over lovverket og etablerte samhandlingslinjer ved mistanke
om eller tilfelle av alvorlig utbrudd med en infeksjonssykdom.
Forsvaret ved Forsvarets sanitet (FSAN),Forsvarets forskningsinstitutt og Folkehelseinstutt er i ferd
med å etablere en avtale om samarbeid ved utbruddsoppklaring nasjonalt og internasjonalt. En
tverrfaglig utbruddsoppklaringsenhet, Deployable outbreak investigation team (DOIT),fra alle tre
etatene med bakgrunn i NATOs RDOITmodell.
Enheten er i etableringsfase, og det anbefales å inkludere dette i pkt. 4.3 Utbruddsoppklaring så snart
den er beredskapsklar og de formelle avtalene er inngått. Dette forventes i løpet av høsten 2018.
2.2 Sammensetning av kriseutvalg
Etatene beholder sine fredstidsroller i størst mulig grad, noe som sikrer best mulig samarbeid også ved
alvorlige hendelser. Samhandlingslinjer med overordnete europeiske og internasjonale
smitteverninstitusjoner blitt trukket opp og inkludert på en ryddig måte.
Forsvaret er omtalt under pkt. 2, dog inngår kun Forsvarets ABC-skole i virksomhetene som er forslått
som kriseutvalgets rådgivere.
Det anbefales å inkludere FSAN,som fagmyndighet sanitet i Forsvaret, som fast rådgiver. Det kan være
verdt å nevne at B-våpenproblematikk i sin helhet ligger i sjef FSANsportefølje, med unntak av
varsling som skal følge «normal» CBRN-rapportering.
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FSANer overordnet for Veterinærinspektoratet og medisinsk styrkebeskyttelse (VET&MSB).VET&MSB
har ansvar for blant annet kjøkken- og felthygiene og vaksinebestemmelser i Forsvaret, samt at det
ivaretar Forsvarets mikrobiologisk laboratorium (FML)og er, gjennom sjef FSAN,Forsvarets rådgiver i
B-spørsmål. VET&MSBhar også ansvaret for medisinsk styrkebeskyttelse på vegne av sjef FSAN. Videre
har FSAN,ved Institutt for militærepidemiologi (IME),til enhver tid en oppdatert oversikt over
sykdomsstatus i Forsvaret og for norsk militært personell som tjenestegjør i NATO.
FSANer fagmyndigheten som pålegger eventuelle tiltak i Forsvaret ved utbrudd av en alvorlig
smittsom infeksjonssykdom og har et etablert kommunikasjonsnettverk til alle sanitetsenheter i
etaten.
Inkludering i rådgiverstaben i kriseutvalg anses som vesentlig for å kunne spille inn viktig fagkunnskap
og helsedata fra styrkene ved en alvorlig B-hendelse, hvor i verste fall Forsvarets stridsevne er satt i
fare. Samtidig vil FSANvære sentral i koordinering av en slik hendelse for Forsvaret og dermed
opprettholdelse av stridsdyktigheten i en nasjonal krise.
3 Konklusjon
Forsvaret oversender med dette sine kommentarer og innspill som bes ivaretatt i Nasjonal
beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og «Mandat for, og
sammensetning av kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser».
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