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Oppdrag til Helse Stavanger HF –  

planlegging, gjennomføring og evaluering av Nasjonal helseøvelse 2018 

 
Regjeringen besluttet i mai 2014 at Norge ville være vertsnasjon for Nato-øvelsen 
Trident Juncture i november 2018. Dette blir den største Nato-øvelsen på norsk jord 
noen gang.  
Norge skal ha ansvar for vertslandsstøtte under øvelsen . For spesialisthelsetjenesten 
innebærer det å ivareta de militære styrkene med helsetjenester og samtidig ivareta de 
vanlige helsetjenestene prehospitalt og inhospitalt for befolkningen. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ser at denne øvelsen kan gi helsesektoren en 
mulighet til å øve på samhandling mellom helsetjenesten, forsvaret, og andre sivile 
aktører. Det vil også være en anledning til å øve på helsetjenestens evne til å yte 
akuttmedisinsk hjelp og andre helse- og omsorgstjenester til sivilbefolkningen og til 
forsvaret i hele spekteret fra fred, krise til krig.  
Ved å øve på dette sammen kan det bidra til å styrke den nasjonale evnen til 
krisehåndtering og koordinering av helsetjenesten. Helsedirektoratet (Hdir) er gitt i 
oppdrag å planlegge for Nasjonal helseøvelse i 2018 kombinert med NATO-øvelsen 
Trident Juncture 2018. 
 
På bakgrunn av dette ble det 7.4.2017 sendt et oppdragsbrev fra Helsedirektoratet til 
Helse Vest om å planlegge, gjennomføre og evaluere LIVE- delen av Nasjonal helseøvelse 
2018. Dette oppdraget ble i oppdragsbrev datert 10.5.2017 gitt videre fra Helse Vest 
RHF til Helse Stavanger HF. 
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Overordnet mål for øvelsen: 
1. Styrke nasjonal evne til krisehåndtering og koordinering av helsetjenesten i 

hele spekteret fra fred, krise til krig. 
2. Styrke samhandling mellom helsetjenesten, forsvaret, og andre sivile aktører 

det er naturlig å samvirke med i hele spekteret fra fred, krise til og krig. Dette 
inkluderer også frivillige organisasjoner.  

3. Styrke helsetjenestens evne til å yte akuttmedisinsk hjelp og andre helse- og 
omsorgstjenester til sivilbefolkningen og til forsvaret i hele spekteret fra fred, 
krise til krig. 
 

Konkretisering av oppdraget 
• Helse Stavanger skal på vegne av Helse Vest RHF etablere og lede en nasjonal 

øvelsesorganisasjon for planlegging, gjennomføring og evaluering/oppfølging av 
øvelsen. 

• Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med øvrige regionale helseforetak, 
fylkesmenn, kommuner, andre nødetater, Forsvaret og andre relevante aktører. 

• Selve fullskalaøvelsen skal foregå på Østlandet. 
• Arbeidet skal innrettes slik at kompetanseutvikling og utvikling av 

helseberedskap blir effekter av øvelsen. 
• Nasjonal helseberedskapsøvelse 2018 skal bygge på nasjonale planer, veiledere 

og retningslinjer.  

Arbeidsform 
Håndbok i øvelsesplanlegging, som er utviklet av nødetatene i Rogaland, blir benyttet 
som veileder for planleggingen. Fagmiljøet innen samfunnssikkerhet og beredskap ved 
UiS og Høgskolen Stord/Haugesund vil delta spesielt på evalueringsdelen av øvelsen. 
SAFER sin læringssirkel og forskningsbaserte studier knyttet til læring og beredskap 
ligger også til grunn for modellen som benyttes: 
 

 
 
Fig 1: Styringssløyfe for øvelser (Håndbok i øvelsesplanlegging, s.8) 
 
Fullskalaøvelser er svært ressurskrevende og har tradisjonelt gitt begrenset læring. For 
å legge til rette for læring for de deltakerne på nasjonal helseøvelse 2018, vil vi 
gjennomføre forberedende tiltak i form av samordning og utvikling av planer som skal 
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øves og ulike typer øvelserog læringsaktiviteter for deltakere i forkant av fullskala/ 
liveøvelsen. 
De ulike former for øvelser kan gjennomføres som enkeltstående tiltak, dvs. det er ikke 
alltid at man går fra første seminar/workshop til gjennomføring av fullskalaøvelser.  
Som en del av øvingsplanleggingen skal det tas stilling til hvilke tiltak som er 
tilstrekkelige for å oppnå forventede mål. Læring og evaluering skal foregå parallelt med 
øvingsplanleggingen. Dette kan bidra til å avdekke om man har oppnådd tilstrekkelig 
læringseffekt før eventuelle nye deløvelser eller fullskalaøvelsen. 
Prosjektgruppe vil bestå av ressurspersoner fra ulike deler av landet og Hdir er 
forespurt om å opprette en nasjonal styringsgruppe 
Det er med glede, en stor porsjon ydmykhet og stolthet vi som sykehus tar fatt på denne 
store oppgaven. 
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