
Informasjon Utgitt av  Sosial- og helsedepartementet

Fylkesmannen vil kunne bidra med rådgiv-
ning, informasjon og veiledning innenfor ROS-
analyser og generell krise- og beredskaps-
planlegging. Også fylkeslegen vil kunne gi
informasjon og råd med hensyn til krise-
planlegging innenfor helse- og sosialsektoren. 

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har gitt
ut egne veiledere for ROS-analyser, kriseplan-
legging og informasjonsberedskap. DSB tilbyr
egne kurs innen disse fagområdene gjennom
Sentralskolen for sivilt beredskap (SSSB).

Du finner lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 89
(1998-1999) om lov om helsemessig og sosial
beredskap) og annen informasjon og vei-
ledning om den nye loven, ROS-analyser og
kriseplanlegging på følgende internettsider:

Offentlige institusjoner kan bestille flere
eksemplarer fra

Statens forvaltningstjeneste
Informasjonsforvaltning
Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo

Faks; 22 24 27 86
E-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no

Husk å oppgi bestillingsnummer I-1035 B

Ny lov om helsemessig
og sosial beredskap

�www.odin.dep.no/shd/norsk/felles/beredskap    
�www.sosialoghelse.no 
�www.beredskapsnett.no
�www.helsetilsynet.no
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Hvordan – hovedelementer i 
beredskapsplanleggingen

Virksomhetene skal gjennom risiko- og
sårbarhetsanalyser (såkalte ROS-analyser)
skaffe oversikt over hendelser som kan
føre til ekstraordinære belastninger for
virksomheten. 

Med utgangspunkt i ROS-analysene som
metodeverktøy, skal virksomhetene sørge
for å utarbeide krise- og beredskapspla-
ner og nødvendige forebyggende tiltak.

Beredskapsplanene skal omfatte: 
a. interne og eksterne hendelser som 

vesentlig reduserer virksomhetens 
evne til å yte tjenester. 

b. eksterne hendelser som vil innebære 
en ekstraordinær belastning på virk-
somheten og som kan kreve generell 
omstilling av den ordinære driften for 
å kunne øke kapasiteten. 

Virksomhetene skal ved krise eller kata-
strofe kunne organisere og koordinere
egen drift og samvirke med overordnede
ledd, myndigheter og aktuelle samar-
beidsparter. 

Informasjon til befolkningen under en
krise eller katastrofe skal planlegges.

Beredskapsplanene skal være samordnet
innbyrdes og med virksomhetens øvrige
planer. 

Virksomhetene skal sørge for tilfreds-
stillende sikkerhet for forsyning av
viktige legemidler, materiell og utstyr. 
Nødvendig øvet personell skal være
tilgjengelig. 

Sosial- og helsedepartementet

Formål 

Hvem loven omfatter

Overgangsordninger

Kravet om å utarbeide beredskapsplaner etter
loven skal være oppfylt innen 1. juli 2003.
Overgangsperioden er lagt inn for å gi tid 
til en hensiktsmessig planleggingsprosess,
samtidig som det legger til rette for en
fleksibel overgang fra fylkeskommunalt til
statlig eierskap av spesialisthelsetjenesten. 
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Lov om helsemessig og sosial beredskap
trådte i kraft 1. juli 2001. 
Sosial- og helsedepartementet har fastsatt
forskrifter til loven som inneholder utfyllende
krav til beredskapsplanleggingen og
beredskapsarbeidet.

Formålet med loven er å verne befolkningens
liv og helse ved å bidra til at nødvendig
helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys
befolkningen under krig og ved kriser og
katastrofer i fredstid. 

Loven pålegger kommuner, fylkeskommuner
og staten å utarbeide en beredskapsplan for
helse- og sosialtjenestene de er ansvarlig for. 
I tillegg har sykehus, vannverk og nærings-
middelkontrollen en selvstendig plikt til å
utarbeide beredskapsplan for sin virksomhet.
Beredskapsplanen må omfatte tjenester som
etter lov eller avtale tilbys av private som en
del av tjenestetilbudet. 1.1.2002 overføres
fylkeskommunens ansvar for spesialisthelse-
tjenesten til staten – organisert som regionale
helseforetak.

Loven omfatter også apotek, grossister og
tilvirkere av legemidler, men disse har ikke
plikt til å utarbeide beredskapsplaner.


