
Plan for kommunal kriseledelse, Gausdal kommune                             Revidert jan. 2010  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Plan for helsemessig- og sosial 
beredskap 
 
 
 

Vedlegg nr. 7 til beredskapsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 side 2

Innhold 
1. LOVGRUNNLAG OG ANSVARSFORDELING MELLOM NASJONALE OG LOKALE 
MYNDIGHETER ............................................................................................................................................................3 

1.1 LOVGRUNNLAG ....................................................................................................................................................3 
1.2 SENTRALE FORSKRIFTER MED KORT BESKRIVELSE ..............................................................................................3 
1.3 VIKTIGE AKTØRER INNEN HELSEMESSIG BEREDSKAP. ..........................................................................................5 
1.4 OVERSIKT OVER VIKTIGE RESSURSER HOS FOLKEHELSEINSTITUTTET .................................................................5 

2. FORMÅL OG VIKTIGE PRINSIPPER MED PLANEN .................................................................................6 

2.1 FORMÅL ...............................................................................................................................................................6 
2.2 PRINSIPPER FOR BEREDSKAP ................................................................................................................................6 

3. REVIDERING OG OPPDATERING ..................................................................................................................7 

4. ORGANISERING OG LEDELSE .......................................................................................................................7 

4.1 ORGANISASJONSKART ..........................................................................................................................................7 

5. ØVELSE OG KOMPETANSEHEVING. ............................................................................................................9 

6. BEREDSKAP FOR LEGEMIDDEL OG MEDISINSK UTSTYR ...................................................................9 

7. BEREDSKAP I EN MASSESKADE-SITUASJON (BRANN, EKSPLOSJON, STORULYKKE ETC.) ...10 

7.1 TILTAK FOR ØKT KAPASITET: .............................................................................................................................10 
7.2 TILTAK FOR PRIORITERING AV HELSEHJELP TIL DE SOM TRENGER DET MEST .....................................................11 
7.3 INDIVIDUELL TRIAGERING (SORTERING) ............................................................................................................11 

8. ATOMBEREDSKAP OG DISTRIBUSJON AV JODTABLETTER .............................................................13 

9. FORURENSING AV DRIKKEVANN ...............................................................................................................13 

10. BEREDSKAP FOR KOMMUNALE HELSETJENESTER ...........................................................................14 

10.1 BEREDSKAP FOR HJEMMETJENESTEN ............................................................................................................14 
10.2 BEREDSKAP FOR LEGETJENESTEN .................................................................................................................15 
10.3 BEREDSKAP FOR INSTITUSJONSPLASSER .......................................................................................................16 

11. TILHØRENDE PLANER: ..................................................................................................................................16 

 

 
  



 
 side 3

 
 

1. LOVGRUNNLAG OG ANSVARSFORDELING 
MELLOM NASJONALE OG LOKALE 
MYNDIGHETER 

 

1.1 LOVGRUNNLAG 
Det formelle grunnlaget for kommunal helse- og sosial beredskapsplan er lov om helsemessig- og 
sosial beredskap med forskrifter. I Lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 første ledd står 
det: ”Kommuner (..) plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse og sosialtjenester de skal 
sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for. Beredskapsplanen skal også omfatte tjenester som 
etter lov eller avtale tilbys av private virksomheter som en del av de respektive tjenester. Det skal 
også i nødvendig utstrekningutarbeides delplaner for aktuelle institusjoner og tjenesteområder”. 
 
I tillegg er disse lovene og forskriftene sentrale for 
kommunen si helse- og sosialberedskap: 

 Helse- og omsorgstjenesteloven  
 Sosialtjenesteloven 
 Smittevernloven  
 Kommuneloven. 
 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. 
 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

 
I nasjonal helseberedskapsplan er det laget en enkel oversikt over det viktigste regelverket og 
tilhørende ansvar for ulike offentlige myndigheter. Trykk her for å åpne nasjonal 
helseberedskapsplan. I planen står følgende om kommunenes ansvar: 
 
«Kommunene har ansvar for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder 
seg i kommunen, inkludert psykososial beredskap og oppfølging. Kommunene har ansvar for å 
beskytte befolkningens helse og forebygge sykdom og skade – smittevern, miljørettet helsevern, 
mattrygghet, drikkevann og strålevern.» 
 

1.2 SENTRALE FORSKRIFTER MED KORT BESKRIVELSE 
 
 

Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om 
krav til beredskapsplanlegging 
og beredskapsarbeid mv. etter 
lov om helsemessig og sosial 
beredskap 

 

Setter krav til beredskapsplan, risiko og sårbarhetsanalyser, 
planforutsetninger, operativ ledelse og 
informasjonsberedskap, samordning av planer, kompetanse 
og øvelser, forsyningssikkerhet, personell, kvalitetssikring 
og tilsyn. 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/17d1a438f21f4986989a9a1441ae2d79/helseberedskapsplan_010118.pdf
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Akuttmedisinforskriften 
Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 
om krav til og organisering av 
kommunal legevaktordning, 
ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv.  

Setter krav til faglig innhold i de akuttmedisinske tjenestene, 
samarbeid i den akuttmedisinske kjeden og med brann, politi 
og hovedredningssentralene. Synliggjør at kommuner og 
helseforetak i samarbeid skal legge til rette for trening. Setter 
krav til responstid for AMK- og legevaktsentraler, trippel-
varsling og varsling av hovedredningssentralene. Inneholder 
bestemmelse om samarbeid mellom virksomheter som yter 
akuttmedisinske tjenester og om bistand fra utenfor helse- og 
omsorgstjenesten, akutthjelpere, eksempelvis kommunalt 
brannvesen og frivillige organisasjoner. 

Forskrift 28. oktober 2016 nr. 
1250 om ledelse og kvalitets-
forbedring i helse- og omsorgs-
tjenesten 

Forskriftenes formål er å bidra til faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 
omsorgslovgivningen etterleves.  

MSIS-forskriften Forskrift 20. 
juni 2003 nr. 740 om innsamling 
og behandlingav 
helseopplysninger i 
Meldingssystem for smittsomme 
sykdommer og i Tuberkulose-
registeret og om varsling om 
smittsomme sykdommer  

 

Har bestemmelser om innsamling og behandling av 
Helseopplysninger og varsling om smittsom sykdom. 

 

Drikkevannsforskriften Forskrift 
22. desember 2016 nr. 1868 om 
vannforsyning og drikkevann  

 

Inneholder krav til vannverkseier om å gjennomføre nød-
vendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskaps-
planer jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og 
sosial beredskap og forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om 
krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å 
kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver 
tid. 

 

GrossistforskriftenForskrift 21. 
desember 1993 nr. 1219 om 
grossistvirksomhet med legemidler  

LegemiddelforskriftenForskrift 
18. desember 2009 nr. 1839 om 
legemidler 

Ifølge Grossistforskriftens § 5 og legemiddelforskriften § 
12-2 skal legemiddelgrossister sikre ekstra lager av særlig 
viktige legemidler til bruk i primærhelsetjenesten. 
Beredskapslageret skal omfatte minst to måneders ordinær 
omsetning av legemidlene som er oppført i vedlegg til 
grossistforskriften. 

 

Forskrift 23. august 2013 nr. 
1023 om mandat for og 
sammensetning av Kriseutvalget 
for atomberedskap med 
rådgivere samt mandat for 
Fylkesmannen 

 

Forskriften, som er fastsatt ved kongelig resolusjon, fast-
setter krav til organisering av atomberedskapen for å stille 
ekspertise til rådighet og sikre rask iverksettelse av tiltak for 
å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige 
samfunnsinteresser ved atomhendelser.  
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Forskrift 23. august 2013 nr. 
1024 om delegering av Kongens 
myndighet etter strålevernlovens 
§ 16, annet ledd til Kriseutvalget 
for atomberedskap 

 

 

Forskriften, som er fastsatt ved kongelig resolusjon, gir 
Kriseutvalget for atomberedskap fullmakt til å fatte 
beslutninger og gi ordre om nærmere spesifiserte tiltak i 
akuttfasen av en atomhendelse. 

 

Forskrift 25. april 2003 nr. 486 
om miljørettet helsevern 

Ett av formålene med forskriften er å sikre befolkningen mot 
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
Forskriften har bestemmelser om kommunens 
helseberedskap ved miljøhendelser, herunder oversikt, 
planlegging, tiltak, og bistand fra FHI, samt varslingsplikt 
fra kommunen til fylkesmannen og FHI.  

 

1.3 VIKTIGE AKTØRER INNEN HELSEMESSIG BEREDSKAP.  
Nasjonal helseberedskapsplan gir en overordna oversikt over hvilke etater/myndigheter som har 
hvilke ansvarsoppgaver i en krise relatert til helsemessig- eller sosiale forhold.  
 
De mest sentrale aktørene er:  

 Helsedirektoratet  
 Folkehelseinstituttet  
 Statens strålevern  
 Direktoratet for e-helse  
 Statens helsetilsyn  
 Statens legemiddelverk 
 Mattilsynet 
 Fylkesmannen er regional helseforvaltning og bindeledd mellom nasjonalt og lokalt 

nivå.  
 Kommunal sektor har ansvar for helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. 
 Regionale helseforetak sørger for spesialisthelsetjenester gjennom helseforetak 
 Norsk Helsenett HF drifter helsenettet og HelseCERT.  
 En legemiddelforsyningskjede er organisert gjennom apotek og grossister.  

 

1.4 OVERSIKT OVER VIKTIGE RESSURSER HOS 
FOLKEHELSEINSTITUTTET 

Folkehelseinstituttet har ulike ressurser tilgjengelige som man kan støtte seg på i ulike 
krisesituasjoner.  
Smittevernvakt for helsepersonell.  
Lager for barnevaksinasjonsprogrammet og andre særskilte vaksiner.  
Beredskapslaboratorium: Instituttet koordinerer beredskap for medisinske mikrobiologiske 
laboratorier og bistår de mikrobiologiske sykehuslaboratoriene, som har primæransvar for 
pasientprøver  
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Feltepidemiologisk gruppe: Instituttet har en feltepidemiologisk gruppe som kan bistå kommuner 
og sykehus ved etterforskning av utbrudd av smittsomme sykdommer uansett om de skyldes uhell, 
overlagt spredning eller har naturlig årsak. 
Matsmittekomiteen: Instituttet leder Matsmittekomiteen, som er en rådgivende komité for 
oppklaring av matbårne utbrudd av smittsomme sykdommer med fagkompetanse fra Mattilsynet, 
andre etater og kunnskapsmiljøer.  
Giftinformasjonen: Giftinformasjonen er en del av Folkehelseinstituttet og er et nasjonalt 
rådgivnings- og kompetanseorgan, som gir råd til helsetjenesten, nødetatene og publikum om 
akutte forgiftninger og forgiftningsfare.  
Nasjonal vannvakt: En døgnbemannet rådgivningstelefon for vannverk ved hendelser. I tillegg til 
Folkehelseinstituttets spesialister inngår også personer fra vannverksbransjen oppnevnt av Norsk 
Vann.  
 
Trykk her for å åpne hjemmesiden til Folkehelseinstituttet med informasjon om 
beredskapstelefoner.  
 
Oversikt over kontaktinformasjon til Folkehelseinstituttet finnes i kommunens CIM, og i 
Beredskapsplanens vedlegg 4, Varslingslister 
 

2.  FORMÅL OG VIKTIGE PRINSIPPER MED 
PLANEN  

 

2.1 FORMÅL 
Formålet med planen er å redusere risikoen for krisesituasjoner, altså sannsynlighetsreduserende 
tiltak. I tillegg skal man sikre sosiale tjenester og helsehjelp også i en krisesituasjon og redusere 
konsekvensen av en krisesituasjon for disse tjenestene, altså konsekvensreduserende tiltak.   
 
Den overordna beredskapsplanen til Gausdal kommune ligger til grunn for all krisehåndtering i 
kommunen. Denne planen er mer spesifikk for helse- og sosialtjenestene i kommunen.  
 

2.2 PRINSIPPER FOR BEREDSKAP  
Planen følger prinsippene for beredskapsarbeid benyttet av norske styresmakter som er: 

Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en 
krise. 
 
Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på lavest mulig nivå  
 
Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige 
organiseringen.  
 
Samvirkeprinsippet: Stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig 
ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet 
med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 
 

https://www.fhi.no/om/om-fhi/fhi/obs-beredskapstelefoner-ved-folkehe/
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3. REVIDERING OG OPPDATERING 
 
Planen skal revideres hvert fjerde år. Oppdatering skal skje hvert år.  
Ansvar for oppdatering: Kommuneoverlegen. 
Planen skal gjøres tilgjengelig på kommunens interne kvalitetssystem (TQM) og på CIM. 
 
 

4. ORGANISERING OG LEDELSE 
 
Denne planen legger den overordna beredskapsplanen til Gausdal kommune til grunn. Det er 
samme organisering av ledelse og krisehåndtering som i andre beredskapssituasjoner i kommunen. 
Det vil si gjennom håndtering i vanlig ledelseslinje i kommunen. Ved behov skjer dette gjennom 
etablering av kommunal kriseledelse. Den kommunale kriseledelsen kan til enhver til utvides til å 
gjelde de personene eller funksjonene som er hensiktsmessig å ha med i kriseledelsen.  
 

4.1 ORGANISASJONSKART 
 
 
Nedenfor er tatt inn organisasjonskart for kommunen som helhet og for helse- og 
omsorgstjenesten spesielt. Dette for at det ikke skal være tvil om organisering og fordeling av 
ansvar og myndighet. 
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5. ØVELSE OG KOMPETANSEHEVING. 
Øvelser er viktige for å kvalitetssikre beredskapsforberedelsene og evnen til å håndtere hendelser 
som man til dagleg ikke får trening i. Kommunelegen skal sørge for at denne planen øves årlig. 
Øvelsene kan ha ulike former, men hensikten skal være å øke kompetansen og evnen til å løse 
uønska hendelser. 
 
 

6. BEREDSKAP FOR LEGEMIDDEL OG 
MEDISINSK UTSTYR 

 
Kommunen har ansvar for å sikre beredskap av legemidler til kommunale institusjoner, altså til 
pasienter som bor på heldøgns institusjoner i kommunen. Det vil i praksis si sjukehjem og 
bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsemne. Her er det kommunen som står for innkjøp 
og utdeling av medisiner til pasientene\beboerne.  
 
Når det gjelder beredskap av legemidler til pasienter som får medisiner via apotek så er dette ikke 
et kommunalt ansvar. Denne pasientgruppen omfatter altså alle som får medisin via 
hjemmetjenesten, eller bor i omsorgsleiligheter fordi man da ikke bor på institusjon, og man får 
legemidler via apotek, selv om hjemmetjenesten/kommunen hjelper til med å dele ut medisinen. 
Beredskapen for legemiddelforsyning til denne pasientgruppen utenfor institusjon er et statlig 
ansvar og det er apotek som er lokale distribusjonspunkt i en mangelsituasjon.  
 
Legemiddelgrossistene er gjennom grossistforskriften pålagt å ha et beredskapslager for to 
måneder av de viktigste medikamentgruppene. Klikk her for å åpne grossistforskriften, oversikten 
over beredskapspliktige legemidler er ført opp nederst som et vedlegg.    
 
Folkehelseinstituttet har beredskapslager for seks måneder av vaksiner i 
barnevaksinasjonsprogrammet, andre spesielt viktige vaksiner og immunoglobuliner. For andre 
vaksiner er lageret for fire måneders normalt forbruk. 
 
Kommunen har egen samarbeidsavtale med helseforetaket Sykehuset Innlandet. Beredskap for 
forsyning av legemidler og medisinsk utstyr er omfattet av denne avtalen. Avtalen slår fast at det 
er den enkelte part (enkelte kommune) sitt ansvar med beredskap for dette, men at kommuner og 
helseforetak kan samarbeide om dette i en mangelsituasjon. Samarbeidsavtalen mellom SI og 
kommunen, se vedlegg. Legemiddelberedskap er omtalt under tjenesteavtale 11 «Omforente 
beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede» og tilhørende «Rutine for omforente 
beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede»  
 
Kommunen har per i dag lokale legemiddellagre på legekontoret og sjukehjemmene. På 
sjukehjemmene får pasientene medisiner i multidose som leveres annenhver uke og det samme 
gjelder for pasienter i hjemmetjenesten. Utover dette er det små lagre med forbruksmedisiner 
(smertestillende ol.) og noen medisiner som gis utenom multidose. Dette er imidlertid ikke ment å 
være noe lager, men bare en oppbevaring. Etter at man gikk over til multidose så var det ikke 
nødvendig å ha noe lager lenger. Per i dag er lageret for kommunen hos Apotek 1 hvor man kan 
bestille for levering på dagen. I følge Apotek 1 så anser de det lite relevant å inngå avtaler med 
enkeltkommuner om legemiddelberedskap da de har en generell leveringsplikt til det beste for 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-12-21-1219#KAPITTEL_10
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allmennheten, og ikke bare til enkeltkommuner. Derfor er det ikke inngått en slik spesifikk avtale 
for Gausdal kommune. 
 
 

7. BEREDSKAP I EN MASSESKADE-SITUASJON 
(BRANN, EKSPLOSJON, STORULYKKE ETC.) 

 
I en masseskadesituasjon så vil antall skadde overstige det helsetjenesten vil kunne håndtere på en 
optimal måte. Dermed må man iverksette tiltak for å øke kapasiteten til å yte helsehjelp, og i 
tillegg må man gjøre en prioritering blant de skadde slik at de som trenger mest hjelp får det først.  
 
 

7.1 TILTAK FOR ØKT KAPASITET:  
I en masseskadesituasjon vil alle nødetater varsles. Kommunen skal bistå med personell og utstyr 
så langt det lar seg gjøre. Det er AMK som vil kalle ut legeressurser fra legekontoret eller 
legevakt. Men AMK vil bare kunne kalle ut lege via nødnettet. Kommunen må sørge for å 
mobilisere de legene som ikke er i aktiv vakt. 
 

1. Alle tilgjengelige leger og helsesekretærer skal reise ut til skadested dersom AMK ber om 
det.  

2. Kommuneoverlege skal sørge for å ringe inn alle leger som ikke er på kontoret, men som 
kan være tilgjengelige til å bistå. Kommuneoverlege skal videre varsle enhetsleder for 
Helse og mestring om etablering av samleplass på Follebutunet og/eller Forsettunet og 
forberede dette. Kommuneoverlege sørger også for å varsle kommunal kriseledelse. 

3. Hvis det er vakttid utenom kontortid skal man ringe alle legene som jobber i Gausdal og 
beordre de som kan om å stille. Lillehammer legevakt har da ansvar for akutt legehjelp 
også i Gausdal – og vil kunne få inn ekstra legeressurser gjennom SMS-varsling til alle 
legevaktleger i regionen.  

4. Den første legen som reiser ut tar med akuttsekk, hjertestarter, nødradio, ekstra penn, 
papir, og hansker. 

5. Den første legen som kommer til skadestedet tar rollen som «fagleder helse» med mindre 
AMK bestemmer noe annet. Fagleder helse har ansvar for dialog med AMK og politiet og 
bestemmer hvem som først skal undersøkes, behandles og transporteres vekk av de skadde. 

6. De alvorligst skadde transporteres til sjukehus. Øvrige skadde transporteres til 
sjukehjemmet. Vestibylen og området ved kantina benyttes som samleplass/hjelpeplass. 

7. Seksjonsleder/vakthavende sjukepleier har ansvar for organiseringen omdisponering av 
ressurser til samleplass på sjukehjemmet fra andre deler av sjukehjemmet og 
hjemmetjenesten. Første lege som kommer til samleplassen leder arbeidet på samleplassen.   

8. Utstyr på samleplass: Førstehjelpsutstyr, saks, BT-apparat, smertestillende medikamenter, 
kanyler, poser til IV-væske (Ringer/NaCl), madrasser.  

9. Skadde som transporteres til samleplass på sjukehjemmet skal retriageres på nytt hvert 
femtende minutt og transporteres videre til sjukehus i prioritert rekkefølge så snart det er 
mulig.  
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Leger i Gausdal: Oversikt over navn og kontaktinformasjon finnes i kommunens 
CIM, og på papirformat i Beredskapsplanens vedlegg 4, Varslingslister 

 
 

7.2 TILTAK FOR PRIORITERING AV HELSEHJELP TIL DE SOM 
TRENGER DET MEST 

Grovtriage (grovsortering) er en metode for å raskt skille ut personer som er uskadd fra de som er 
skadd for å prioritere hvem som først trenger hjelp. Sorteringen gjøres ved å rope ut en 
kommando. Her gjøres ingen undersøkelse av den enkelte, man gir bare en beskjed muntlig.  

 
Grovtriage er svært unøyaktig. Derfor går man umiddelbart videre med idividuell triagering 
(sortering) av de som er skadde.  
 
 

7.3 INDIVIDUELL TRIAGERING (SORTERING)  
Individuell triagering gjøres på den enkelte person som er involvert i hendelsen. Dette er en meget 
forenklet undersøkelse for å raskt avklare hvem som trenger rask medisinsk behandling og hvem 
som kan vente. Individuell triagering gjøres rett etter at grovtriagering er gjort.  
 
Skjema for individuell triagering for ikke-helsepersonell:  
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Skjem for individuell triagering av helsepersonell:  
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8. ATOMBEREDSKAP OG DISTRIBUSJON AV 
JODTABLETTER  

 
I tilfelle atomhendelse med utslipp av radioaktivt avfall vil nasjonale helsemyndigheter kunne gi 
råd om inntak av jodtabletter. Jodtabletter tas for å forebygge kreftutvikling i skjoldbruskkjertelen 
etter eksponering for radioaktivitet. For god effekt er det avgjørende med raskt inntak. Den 
beskyttende effekten av jod er bedre desto tidligere man inntar jod. Ved inntak av jod samtidig 
som eksponering for radioaktivt jod blokkeres 95 % av det radioaktive jodet fra opptak i 
skjoldbruskkjertelen. Ved inntak av jod 3 timer etter eksponering er effekten til 60 %, og deretter 
avtar effekten raskt.  Ved atomhendelse vil man bli anbefalt å oppholde seg innenedørs i opptil to 
døgn for å unngå eksponering for radioaktivt materiale. Sentrale myndigheter vil gi informasjon 
om hvor lang tid man har før man må være innendørs. Det er derfor to tiltak som er viktige – få 
jod til personer under 18 år, og få folk til å holde seg innendørs.  
 
Kravet fra myndighetene når det gjelder jodberedskap er ikke helt tydelig. Kommunene har en 
generell beredskapsplikt for atomhendelser. Det som er et absolutt krav er at kommunen har 
beredskap for distribusjon av jodtabletter til barn når de er på skolen/ i barnehagen – altså i 
kommunens varetekt. For beredskap utenom hverdager på dagtid skal befolkningen kjøpet 
jodtabletter selv reseptfritt via apotek, men det er foreløpig solgt svært få slike tabletter.  
 
Tablettene er oppbevart på beredskapsrom i kjelleren på rådhuset. på kommunehuset på Segalstad 
bru. Ved en hendelse på dagtid vil tablettene kjøres ut til den enkelte barnehage og skole.  
 
Rutiner og nærmere beskrivelser finnes i «Plan for atomhendelser og evt. utdeling av jod», 
vedlegg 10 til beredskpsplanen. 
 
 

9. FORURENSING AV DRIKKEVANN  
 
I Gausdal er det kommunale vannverk som dekker Skeiområdet samt tettstedene Svingvold, 
Segalstad bru, Forset og deler av Follebu. I tillegg er det kommunale vannverk i Bødal, Olstad, 
Nedre Svatsum. Det er sammenhengende vannledning fra Skei til Follebu. Fra denne ledningen 
forsynes en god del spredt bebyggelse. 
 
I Follebu dekkes storparten av tettstedet ved forsyning fra Follebu vannverk som er et privat 
fellesanlegg med forsyning fra Neversjøen. 
 
Beredskapsplanen for vann har en detaljert beskrivelse av de ulike vannverkene, og beskriver 
tiltak for eventuelle uønskede hendelser. 

 
Forset vannverk forsyner kommunens to sykehjem og legesenteret. Forurensing eller bortfall av 
det kommunale drikkevannet er en alvorlig hendelse. Mulige tiltak i en situasjon med forurenset 
eller bortfall av drikkevannsforsyning kan være, jfr. berdeskapsplanen for vann: 

 Varsle befolkningen/berørte abonnenter med SMS eller via hjemmeside, facebookside, 
lokalmedia etc. Særlig viktig med varsel til sykehjem, næringsmiddelaktører, 
overnattingssteder, skoler, barnehager.  

 Vurdere påbud om å koke vannet  
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 Informasjon om hva vannet kan brukes til og hva ikke ved forurensing. Bruk til WC og 
vasking av klær og bolig som regel ok. Bruk til dusj/vasking av folk, matlaging og drikke 
neppe ok.  

 Informasjon om alternativ drikkevannsforsyning for folk – etablere hentepunkter for vann. 
Informere om gjeldende tappepunkter.  

 Hvis noen vannverk i kommunen fortsatt er ok – etablere hentepunkt for vann i bygninger i 
nedslagsfeltet til disse – typisk barnehager/skoler hvor folk berørte kan få hente vann til 
matlaging og drikke.  

 Gardbrukere med husdyr kan hente vann på tappepunkter.  
 Ved bortfall av vannforsyning vil tilkjøring på tanker prioriteres til sårbare abonnenter. 
 Kan be om bistand fra brannvesen, nabokommuner, Sivilforsvar.  
 Varsle Fylkesmann, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Disse aktørene kan også bistå 

faglig.  

 

10.  BEREDSKAP FOR KOMMUNALE 
HELSETJENESTER  
I denne planen beskrives beredskap for hjemmetjenesten, legetjenesten og institusjonsplasser 
(sykehjem). I denne planen skisseres dette mer overordna, mens detaljene for varslingslister og 
kontaktinformasjon til ansatte ligger i beredskapsplan for den enkelte virksomhet. Det er ulike 
typer hendelser som kan utfordre den kommunale helsetjenesten – masseskade, vanskelig 
framkommelighet pga. f. eks. stenge veger/flom og omfattende sykdomsutbrudd slik som en 
influensapandemi. I det følgende tar man utgangspunkt i en situasjon hvor tjenestene opplever et 
vesentlig større behov, enn det man har kapasitet til, slik at man må prioritere de mest nødvendige 
oppgavene, og forsøke å øke kapasiteten så langt det lar seg gjøre. Den mest fryktede hendelsen er 
da en influensapandemi. 
 

10.1 BEREDSKAP FOR HJEMMETJENESTEN 
Hjemmetjenesten vil måtte prioritere sine oppgaver i en krisesituasjon. Det betyr at tjenester som 
ikke er strengt nødvendige vil måtte vente. Eksempler på oppgaver som vil kunne settes på vent 
er: Tilsynsbesøk, bistand til støttestrømper, øke intervallene mellom dusjing, vurderingsbesøk etc. 
Pga. økt behov for tjenester kan det bli aktuelt å be ansatte stille med egne biler, telefoner, klær 
etc. Hjemmetjenesten vil måtte håndtere sjukere pasienter enn de gjør vil vanlig pga. knapphet på 
institusjonsplasser. I en krisesituasjon vil antagelig sykehjemmene og sykehus skrive ut alle 
pasienter som ikke absolutt må ha plass der, og disse vil hjemmetjenesten da måtte ivareta. Det vil 
si at man må ha muligheten til å måle og registrere vitale parametere, ta blodprøver og utføre 
intravenøs væskebehandling i hjemmet. Dette vil være viktig for å redusere behovet for 
institusjonsplasser. 
 
Mulige behov i en krisesituasjon: 

 Ekstra personell – kalles inn etter bemanningslister. Seksjonsleder har oversikt over 
personer som kan kalles inn i tjenesten raskt uten opplæring. 

 Ekstra smittevernutstyr – bestilles og distribueres sammen med sykehjemmene  
 Utstyr til prøvetaking – bringes med ut fra sykehjemmene 
 Utstyr til intravenøs væskebehandling – bringes med ut fra sykehjemmene  
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 Ekstra biler – be ansatte kjøre privatbil  
 Bortfall av renhold/vasking av klær – ansatte vasker klær hjemme. 
 Mobilisering av pårørende/naboer/frivillige. I en krisesituasjon kan man måtte be andre 

om å utføre oppgaver for brukere som hjemmetjenesten normalt ville gjort. 

 

10.2 BEREDSKAP FOR LEGETJENESTEN  
I en pandemisituasjon med stor pågang av pasienter vil legekontoret og legevakt prioritere de 
sjukeste pasientene med størst behov for hjelp. Det er viktig å tenke på at man vil ha tilfeller med 
akutt sjukdom som i en normalsituasjon (hjerteinfarkt, hjerneslag, alvorlige skader etc.) i tillegg til 
personer med alvorlig influensasjukdom. Det er derfor viktig å sikre at den akuttmedisinske 
kjeden til enhver tid fungerer. Det må derfor sikres bemanning på legekontoret for å sikre tilbud til 
pasienter med akutt sjukdom. Andre pasienter vil måtte settes på vent. Enhetslederen har ansvaret 
for denne prioriteringen og hvor hardt man skal prioritere i den daglige driften. Det vil være opp 
til virksomheten selv å ha oversikt over hvilke personer man kan ringe etter ved behov for hjelp. 
Ved stort omfang av pandemi med mange sjuke kan det bli nødvendig å utvide åpningstiden på 
legekontoret og økt legetjeneste på institusjonene. Det kan være nødvendig ut ifra pågang fra den 
vanlige befolkningen, men også for å ivareta forsvarlig legetilgjengelighet for hjemmetjenesten og 
på institusjonsplassene i en slik situasjon. Beslutning om utvidet åpningstid på legekontoret fattes 
av på vanlig måte i den kommunale ledelseslinja.  
 
I en pandemisituasjon hvor det skal iverksettes massevaksinasjon vil legekontoret vil ha ansvaret 
ved en massevaksinering av befolkningen i samarbeid med helsestasjonen.    
Ved stor pågang av sjuke pasienter kan det bli nødvendig å organisere eget venterom for 
influensasjuke pasienter slik at disse ikke oppholder seg sammen med de andre pasientene. Det 
kan også bli nødvendig å gjennomføre rene telefonkonsultasjoner av pasienter som ikke må tilses 
av lege. Da kan det være aktuelt å skrive ut resept på antiviralia per telefon etter nærmere 
informasjon fra statlige myndigheter om bruk av antiviralia under en evt. pandemien.  
 
Mulige behov i en krisesituasjon/pandemisituasjon: 

 Ekstra personell – kalles inn etter bemanningsliste 
 Behov for ekstra prøvetakingsutstyr nasofarynx – bestilles opp av legekontoret. 

Enhetsleder må forhøre seg med sykehjemmene og hjemmetjenesten om felles 
bestilling for alle. Kommunikasjon om dette foregår med enhetsledere for 
hjemmetjenesten og for sykehjemmene.   

 Ekstra smittevernutstyr (frakker, munnbind, hansker, skotrekk) – bestilles opp av 
legekontoret. Enhetsledere for legetjenesten, sykehjemmene og hjemmetjenesten 
avtaler felles bestilling for alle.  

 Bortfall av renhold og klesvask – ansatte må selv sørge for renhold og vaske klær 
hjemme.  

 Økt pågang på telefontjenesten – kan sende ut felles SMS til alle innbyggere i 
kommunen og be folk bare ta kontakt med lege når det er nødvendig. Øke bemanning 
på legekontoret. God informasjon på hjemmesidene og facebooksiden til kommunen.  

 Eget venterom for influensasjuke for å hindre smitte: Dette kan løses ved å lose 
pasienter med mistenkt influensa inn personalinngangen og etablere venterom i et av 
legekontorene.  

 Utvide åpningstid på legekontoret. Utvidet åpningstid besluttes av enhetsleder dersom 
pågangen av pasienter blir så stor at det er nødvendig. Fastleger og helsesekretærer kan 
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da beordres om nødvendig til å jobbe overtid i denne perioden. Det vil også kunne bli 
aktuelt for Lillehammer legevakt å beordre flere leger på jobb i en slik kriseperiode –så 
da må man avtale mellom Lillehammer interkommunale legevakt og Gausdal 
kommune slik at legeressursene disponeres best mulig.  

 

10.3 BEREDSKAP FOR INSTITUSJONSPLASSER 
Forsettunet og Follebutunet er kommunens to sjukehjem og er eneste sted hvor man har egnet 
infrastruktur og lokaler for å håndtere alvorlig sjuke pasienter som trenger behandling på 
institusjon. I en pandemisituasjon vil man måtte regne med at spesialisthelsetjenesten ikke har 
ledig kapasitet. Den viktigste behandlingen vil være symptomatisk med væskebehandling og sikre 
ernæring. Den mest aktuelle behandlingen på institusjon vil være intravenøs væskebehandling og 
overvåking, evt. administrering av antivirale medikamenter. Ved høyt antall sjuke og med mange 
som trenger behandling på institusjon vil det bli nødvendig å øke kapasiteten for 
institusjonsplasser midlertidig.  
 
Dette kan løses ved å: 

 Skrive ut alle pasienter fra sykehjemmet som ikke absolutt trenger innleggelse.   
 Legge inn pasienter i institusjoner i nabokommuner dersom de har ledig kapasitet 

(Lillehammer helsehus, Øyer helsehus, Linåkertunet, andre).  
 Opprette midlertidige ekstra institusjonsplasser på sykehjemmene.  

Ekstra institusjonsplasser kan etableres ved å omgjøre enkeltrom til flermannsrom, ta i bruk andre 
rom til pasientrom (lagerrom, kontorer etc.) og etablere sengeplasser i korridorer, fellesarealer. 
Det er store fellesarealer med korridorer, møterom kantine, områder med sittegrupper, treningsrom 
etc. Alle disse arealene vil man kunne bruke til institusjonsplasser i en krisesituasjon. Det vil være 
nødvendig å ha senger, dyner, puter, madrasser, sengetøy, sanitære fasiliteter, matservering, utstyr 
til intravenøs væskebehandling, utstyr til monitorering og ikke minst bemanning til slike plasser. 
Det er mange ansatte som jobber deltid, slik at potensialet for å kunne øke bemanningen er stort. I 
tillegg kan man beordre overtid.  
 
Mulige behov i en pandemisituasjon: 

 Ekstra personell – kalles inn etter bemanningslister. Seksjonsleder har oversikt over 
personer som kan kalles inn i tjenesten raskt uten opplæring.  

 Ekstra smittevernutstyr – bestilles opp  
 Ekstra utstyr for intravenøs væskebehandling – bestilles opp  
 Fravær av renhold og klesvask – ansatte må selv ta med klær hjem og vaske  
 Bortfall av matlaging/kjøkken – enhetsleder kan kontakte f. eks. Q-meieriet eller kjøpe 

inn mat fra f. eks. Fjordland og varme på avdelingene. 
 Beslutning om etablering av ekstra plasser – besluttes av kommunalsjef  

Montering av senger og diverse utstyr for nye plasser – vaktmester sammen med enhetsleder som 
kan delegere dette. 
 

11. TILHØRENDE PLANER: 
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Plan for helsemessig – og sosial beredskap er en del av kommunens samlede beredskapsplaner, 
noen av de mest sentrale er: 
Beredskapsplanen 
Evakueringsplanen 
Ressursoversikter 
Varslingslister 
Plan for kriseinformasjon 
Plan for psykososialt krisetean 
Smittevernplanen 
Pandemiplanen 
Beredskapsplan ved atomhendelser og evt. distribusjon av jodtabletter.


