Samarbeidsavtale 1.3.2019-1.3.2023

Rutine for omforente beredskapsplaner og den
akuttmedisinske kjede
Formål
Samarbeidet innenfor beredskap og krisehåndtering skal utvikles for å bedre håndtere situasjoner
som oppstår. Den akuttmedisinske kjede skal utvikles for å gi befolkningen et bedre akuttmedisinsk
tilbud på tvers av tjenestenivåene. Rutinen omfatter både somatikk og psykisk helsevern.

Samordning av beredskapsplaner
Ansvar og oppgaver
Sykehuset Innlandet sitt ansvar

Kommunens ansvar

Sykehuset Innlandet, sammen med
vertskommune, planlegger og innkaller alle
kommuner i opptaksområdet til
samordningsmøter minst én gang årlig.

Vertskommune for sykehus planlegger
samordningsmøter sammen med Sykehuset
Innlandet. Øvrige kommuner i opptaksområdet
deltar på samordningsmøtene.

Lokal beredskapskoordinator er
kontaktpunktet og øvrig deltagelse fra lokalt
sykehus avgjøres lokalt.

Kommunene fordeler møtelederansvaret seg i
mellom. Deltakelse fra kommunene avgjøres
lokalt.
Kommuneoverlege og administrativt ansvarlig for
legevakt bør delta.

For deling av kontaktinformasjon og varslingslister.
Kommunene og Sykehuset Innlandet HF melder løpende inn endring i kontaktinformasjon til
Fylkesmannen i Innlandet v/beredskapsavdelingen.
Kommunene og Sykehuset Innlandet benytter Fylkesmannens oversikt over kriseledelse som
kilde/telefonkatalog.
Det skal innrapporteres minst følgende
 kontaktpunkter 24 timers åpningstid.
 Kommunens kriseledelse (minimum Rådmann, ordfører, kommuneoverlege,
beredskapskoordinator)
 Sykehusets kriseledelse
 CIM adresse
ISSI nummer til kommunal kriseledelses og Sykehusets kriseledelse (nødnetterminal)
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Agenda for møter
Agenda for møter angående beredskapsplaner

Kommentarer

1. Risikovurdering knyttet til samarbeidsrelasjonen
Utarbeides i det første møtet og revideres i de påfølgende møtene.

ROS-analyser gjøres ikke
tilgjengelig på internett

2. Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser.
Sykehuset Innlandet ved divisjon Prehospitale tjenester er representert i
Politidistriktets Øvingsutvalg hvor årlige samvirkeøvelser besluttes.
Lokalt-initierte øvelser avtales mellom kommunen og sykehusets
beredskapskoordinator. Dette meddeles øvingsutvalget i Politidistriktet.
(Sykehuset Innlandet via egen representant – kommunen via Fylkesmannen)

Ønskede øvelser må
koordineres, planlegges og
meddeles tidlig.
Kostnader til deltakelse
dekkes av den respektive
virksomhet

3. Forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og
medisinsk utstyr.
Vurdering av utfordringer innenfor ulike legemidler, materiell og utstyr.
Hva er tilgjengelig?
Partene har ansvar for egne planer for forsyning og forsyningssikkerhet for
legemidler, materiell og medisinsk utstyr. Det forventes at man samarbeider.
Saken må forberedes til møtet - status, sykehusapotek

Mest sannsynlig vil utfordring for
én part også være det for andre
på grunn av minimale lagre.
Skal inngå i kommunenes Plan
for Helse- og sosialberedskap.

4. Gjennomgang av varslingspunkter
Ved større hendelser hvor ekstra ressursbehov i sykehuset eller kommunen er
nødvendig, etableres det en kontakt mellom ansvarlig (beredskaps-)leder i
kommunen og i sykehuset, for gjensidig informasjon og vurdering av å bistå
hverandre. Dette skal også omfatte vurdering av behov for felles/omforent
innhold i informasjon /kommunikasjon.

5. Hvordan sikre samvirke mellom nødetater, andre samfunns-sektorer og

Krisekommunikasjon utad ved
større hendelser der politiet har
en Innsatslederrolle skal alltid
koordineres med politiet

Samarbeid på fylkesnivå

frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og
krisehåndtering.
(Ivaretas av Fylkesmannen og politiet.)

Sykehuset Innlandet ved divisjon
Prehospitale tjenester møter på
følgende samarbeids-arenaer:
• Redningsledelse i Politidistrikt
• Fylkesberedskapsråd
• Øvingsutvalg
I disse fora representerer
Fylkesmannen kommune

6

Andre saker / temaer
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Evaluering, korrigering og videre- utvikling av akuttmedisinsk kjede
Ansvar og oppgaver
Sykehuset Innlandet sitt ansvar

Kommunens ansvar

Sykehuset Innlandet ved divisjon Prehospitale
tjenester, sammen med lokalt sykehus, kaller
inn til samhandlingsmøter minimum én gang
årlig.

Kommunen(e) deltar på
samhandlingsmøtene:
Deltakelse fra kommunene avgjøres lokalt.
Legevaktsoverlege og administrativt ansvarlig
for legevakt bør delta.

Deltagelse fra lokalt sykehus avgjøres lokalt
(eks. ansvarlige for akuttmottak, AMK og
ambulansetjenesten).

Agenda for møter
Agenda for møter angående evaluering, korrigering og videreutvikling av akutt medisinsk kjede
1

Oppdatering av tilbud om tjenester
Holde hverandre oppdatert om faktisk tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at pasienter ved

2

Rutiner for informasjonsutveksling og kommunikasjon
Gjennomgang av rutiner for å sikre god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske

3

Avvikssaker

4.

Innmeldte saker

5.

Møteplan
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