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Høringssvar - nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og 
mandat for kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser  

Helsedirektoratet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 22.06.18, samt 
dialog med Else Andersen om fristutsettelse til 28.09.18. 
 
Helsedirektoratet vurderer at departementet har arbeidet godt med videreutvikling av utkastet 
fra 2015 til beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer, og støtter i 
hovedsak det nye planforslaget slik det foreligger. Imidlertid er beskrivelsen av legemiddelfeltet 
i kapittel 4.10 utdatert, og vi ber derfor om at nåværende tekst erstattes med følgende, i tråd 
med Nasjonal helseberedskapsplan: 
 
Helsedirektoratet skal bidra til å utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap og koordinere 
forsyningssikkerhet av legemidler i samarbeid med andre aktører. 
Som en oppfølging av Nasjonal legemiddelberedskapsstrategi fra 2012 har Helsedirektoratets 
lager av legemidler til spesialisthelsetjenesten blitt overført til spesialisthelsetjenesten, og dette 
koordineres i dag av Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i 
spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder legemidler til bruk i primærhelsetjenesten skal 
legemiddelgrossister ifølge grossistforskriftens § 5 ha et ekstra lager tilsvarende 2 måneders 
normalforbruk av definerte legemidler som angitt i vedlegg til forskriften. 
 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å "Foreta en ny 
vurdering av legemiddelberedskapen i samarbeid med Legemiddelverket, de regionale 
helseforetakene og andre berørte". Dette er arbeidet er godt i gang og vil bli overlevert 
departementet i 2019. 
 
Helsedirektoratet registrerer med tilfredshet at departementet har tatt til følge de fleste av 
våre innspill til justeringer av mandat for kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser. 
Det er særlig viktig for oss at både det smittevernfaglige sekretariatet i FHI og 
kommunikasjonsarbeidet koordineres av Helsedirektoratet. Mandatet er et godt utgangspunkt 
for etablering av mekanismen i 2019, og anser at dette blir en viktig oppgave for 
Helsedirektoratet neste år.  
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Vi er fortsatt spørrende til at mandatet ikke nevner de regionale helseforetakene og 
helseforetakenes regionale beredskapsrolle, men kun viser til fylkesmannen som kriseutvalgets 
regionale ledd. Selv om fylkesmannen forutsettes å foreta nødvendig samordning i fylket er det 
nok på sin plass å beskrive de sentrale aktørene i spesialisthelsetjenesten. 
 
For øvrig merker vi oss at det i mandatet ikke er lagt inn noen beslutningsmekanisme for 
situasjoner med uenighet mellom medlemmene i utvalget, slik at ved uenighet må 
departementene avgjøre. Dette er tilsvarende som for Kriseutvalget for atomberedskap. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Marte Gerhardsen e.f. 
divisjonsdirektør 

Morten Randmæl 
Avdelingsdirektør 
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