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1 Partene 
Partene er Vestre Viken HF og XX kommune. 
Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og XX kommune er benevnt som 
kommunen. 

2 Formål 
Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet 
innenfor krise- og katastrofeberedskap, og sikre at partenes beredskapsplaner og 
beredskapsarbeid er godt samordnet og bidrar til en effektiv utnyttelse av ressursene. 

3 Virkeområde 
Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver innen krise- og katastrofeberedskap, og 
er avgrenset mot redningstjenester som ligger under Justis- og Politidepartementet v/ 
Hovedredningssentralen (HRS). 

4 Lovgrunnlag 
De viktigste lovbestemmelsene i forbindelse med helsemessig og sosial beredskap og 
den akuttmedisinske kjeden finnes i følgende lover med tilhørende forskrifter: 
• Helse og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 
• Spesialisthelsetjenesteloven LOV-1999-07-02-61 
• Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 
• Lov om helsemessig og sosial beredskap LOV-2000-06-23-56 
 
I tillegg vises det til gjeldende nasjonale retningslinjer, som overordnet nasjonal helse- 
og sosialberedskapsplan 2007 
 

5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov 
Plikten til å utarbeide og samordne beredskapsplaner er slått fast både 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. 
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6 Avtalt samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap  
Partene plikter årlig i felleskap å: 
Samordne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, kriser og 
katastrofer. Dette gjelder bl.a.: 

• Utarbeide felles risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging  
• Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser  
• Samarbeide om forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og 

medisinsk utstyr 
• Beskrive varslings- og krisekommunikasjon  
• Samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 

krisehåndtering  
• Samarbeide om psykososial oppfølging etter større ulykker, kriser og katastrofer 
• Etablere rutiner for evaluering og forbedring 

Partene forplikter seg til å samarbeide med andre nødetater (brannvesen, politi, 
redningstjeneste), samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige 
beredskapsplaner og krisehåndtering. 

7 Plikt til gjennomføring og forankring 
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Pasient- og 
brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. 
Partene skal også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for 
samarbeid 

8 Forbedringsarbeid og avvikshåndtering 
Partene forplikter seg til å etablere system for melding og oppfølging av avvik innen 
31.12 2012. Dette skal brukes til erfaringsutveksling og forbedringsarbeid. 

9 Tvist om avtalens innhold 
Prinsipielle saker knyttet til avtalen skal løses på lavest mulig tjenestenivå. Oppnås ikke 
enighet opprettes en uenighetsprotokoll som sendes til tvisteløsningsutvalget for Vestre 
Viken helseområde. Det vises til egen tjenesteavtale ”Retningslinjer for håndtering av 
uenighet og tvister for Vestre Viken helseområde”.  

10 Endring og oppsigelse av avtalen 
Avtalen er gyldig fra 1.2.2012. Avtalepartene skal innen utgangen av hvert år gjennomgå 
og evaluere avtalen, men avtalen kan til enhver tid revideres ved endrede forutsetninger 
eller endret regelverk.   Avtalen kan sies opp med ett års frist. 
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Underskrift 
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. 
 
 
 
Dato: 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktør    Rådmann 
Vestre Viken HF     XX kommune 
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