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UNN’S VIKTIGSTE FORPLIKTELSER  
I avtalen forplikter UNN seg blant annet til;  

- Tilrettelegge for 

opplæring, øvelser og 

trening av personell som 

inngår i lokale 

akuttmedisinske team. 

- Samordne, dele og 

følge opp egne planer 

for sosial- og helsemessig 

beredskap for større 

ulykker, kriser og 

katastrofer. 

 

KOMMUNENS FORPLIKTELSER 
I avtalen forplikter kommunen seg blant annet til;    

- Delta i tilrettelagt 

opplæring og øvelser.  

- Samarbeide om 

informasjon til, og opplæring 

ovenfor andre instanser og 

innbyggere for å heve den 

allmenne beredskaps i 

befolkningen.  

- Der det er naturlig og 

nødvendig skal 

kommuner samarbeide 

om beredskapsarbeid og 

håndtering av ulykker.   
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OMFORENTE BEREDSKAPSPLANER  
OG PLANER FOR DEN AKUTTMEDISINSKE 

KJEDEN 

FORMÅLET MED 
AVTALEN 

Gjennom denne 

avtale forplikter 

partene seg til i å 

videreføre og utvikle 

samarbeidet 

innenfor krise- og 

katastrofeberedska

p, og i utvikling av 

den akuttmedisinske 

kjede.  

Når det gjelder 

samarbeid om 

akutthjelp for 

enkeltpasienter er 

dette omhandlet i 

andre 

tjenesteavtaler.   

DE AKUTTMEDISINSKE TJENESTER OMFATTER 

MEDISINSK NØDMELDETJENESTE (AMK OG 

LEGEVAKTSENTRAL), KOMMUNALT 

HELSEPERSONELL I VAKT, BIL-, BÅT, OG 

LUFTAMBULANSER, MOTTAK FOR 

AKUTTINNLEGGELSER I KOMMUNER OG 

HELSEFORETAK OG AKUTTHJELPERE I KOMMUNER  

DER DET FORELIGGER AVTALE OM DETTE. 

 

http://www.samhandlingsportalen.no/
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Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid: 

o Bakgrunn og formål for avtale om omforente beredskapsplaner 
Bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften skal også bidra til at utstyr som inngår i 

helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett 

og sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske institusjoner, til 

mobile enheter og til samarbeidende etater. 

 

o Virkeområde  
Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske 

kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som 

ligger under Justis- og beredskapsdepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS). 

Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 

 

o Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 
 Samordne, dele og følge opp egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større 

ulykker, kriser og katastrofer. 

 Samarbeide med andre nødetater (som brann, redning, politi og redningstjeneste), 

samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og 

krisehåndtering. 

 Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede 

 

LOVGRUNNLAGET 

Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i helse- og 

omsorgstjenesteloven og i spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet 

nasjonal helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal kommuner og helseforetak 

samordne sine beredskapsplaner. Fylkesmannen er, som sektor- og 

samordningsmyndighet, tillagt en sentral rolle i samordning og koordinering.  

Det vises også til forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 

beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap (2001-07-

23). 

 

Avtalens fulle navn;   

Tjenesteavtale 11 mellom xx kommune og Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF om omforente beredskapsplaner og planer for den 

akuttmedisinske kjeden 


