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Tillegg nr. 56  
Oppdrag om videreføring av pilot med tverrsektoriell beredskapsordning  
med helseteam til bruk internasjonalt og nasjonalt - Emergency Medical 
Team (NOR EMT) 

 
Det vises til regjeringens beslutning om å videreføre NOR EMT piloten ut 2022. 
 
Oppdrag:  
Helsedirektoratet gis i oppdrag å lede utviklingen av den eksisterende NOR EMT piloten i 
samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og de Regionale 
helseforetakene (RHF). 
 
Helsedirektoratet skal samarbeide med DSB og RHFene i oppfølgingen av følgende punkter:  
 
1. Drift, utsendelse og arbeidsgiveransvar 
Tilpasse videre drift og eventuell utsendelse av NOR EMT i lys av forslag i den foreliggende 
evalueringsrapporten i samarbeid med Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene, 
Utenriksdepartementet og Forsvaret. Dette omfatter blant annet å: 
a. få på plass løsning for arbeidsgiveransvar ved utsendelse senest innen 31.12.2020.  
b. få på plass forvaltningsmodell for videre drift av NOR EMT, herunder beskrive ansvar for 

forvaltning av økonomi og ressurser tilknyttet NOR EMT. 
c. oppdatere rutiner for etablering og utsendelse av NOR EMT og de nasjonale 

helseteamene og få på plass beslutningsprosesser for rask forankret utsendelse av hele 
eller deler av NOR EMT. 

d. oppdatere avtaleverket for EMTs tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Politiets 
INTOPS avtale) og harmonisere dette med avtaler for å sende ut andre innsatsteam. 

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3874-121 

Dato 

12. oktober 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

e. vurdere synergier med FSANs medisinske team.  
f. WHO utarbeider nå rammer for å kunne sende denne type team ut til utrygge områder 

på grunn av krise og konflikt (Red Book), og DSB og Hdir gis også i oppdrag å beskrive 
organisatoriske, kompetanse- og sikkerhetsmessige forutsetninger for å sende ut NOR 
EMT til denne type områder. 

g. ivareta NOR EMT i form av kompetanseheving, øving og vedlikehold av kapasiteten. 
h. samordne forvaltningen av nasjonale og internasjonale helseberedskapsressurser hos 

DSB, Helsedirektoratet, Forsvaret og regionale helseforetak der det er hensiktsmessig 
slik at rutiner, utstyr, faglige krav og bruksområde kan sees i sammenheng for å sikre 
god beredskap og effektiv ressursforvaltning.  

 
2. Rapportering  
Helsedirektoratet skal, som leder av piloten rapportere rutinemessig til Helse- og 
omsorgsdepartementet om arbeidet med videreføring av piloten, med kop til JD. DSB 
rapporterer særskilte problemstillinger for justissektoren til JD med kopi til HOD.  
 
3. Avklaringer  
Helse- og omsorgsdepartementet vil, på grunnlag av Helsedirektoratets rapportering, invitere 
til møter med Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og 
Forsvarsdepartementet og berørte direktorater og virksomheter for å dele informasjon og 
foreta avklaringer der det er behov for det.  
 
4. Administrative og økonomiske forhold  
Piloten dekkes innenfor enhver tids gjeldende budsjettramme. I den anledning er 
Helsedirektoratet bedt om, i samarbeid med overnevnte samarbeidsparter, å utarbeide en 
konkretisert kostnadsoversikt for piloten og sende den til HOD innen 1. desember i år. 
 
Det skal gjennomføres en ekstern og uavhengig evaluering av NOR EMT senest innen 1. 
juni 2022, som grunnlag for beslutning om permanent etablering av ordningen fra 1.1.2023. 
Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til dette på egnet måte. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet vil invitere til oppstartsmøte fredag 23. oktober i år. 
Møteinnkalling og agenda sendes ut i egen forsendelse.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ole T Andersen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Else Janne Berge Andersen 
avdelingsdirektør 
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Kopi 
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Folkehelseinstituttet 

Forsvarsdepartementet 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Nord RHF 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Riksrevisjonen 

Utenriksdepartementet 
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