
Etablering av Emergency Medical Teams (EMT)  
Tverrsektoriell beredskapsordning for akutte kriser 

Steinar Olsen 

Helsedirektoratet 



29.09.2016 2 



29.09.2016 3 



29.09.2016 4 



29.09.2016 5 



Bakgrunn 

 

• WHO - Verdenssamfunnet  
mangler kapasitet ved  
internasjonale kriser og  
sykdomsutbrudd  

 

• EU etablerer «Medical Corps»  

– Nasjonale kriser 

– Regionale kriser 

– Internasjonale kriser 

 

• Helse- og omsorgsdepartementet ga høsten 2015 oppdrag 
om utredning av en norsk EMT ordning til Helsedirektoratet 
som skal gjøres sammen med DSB og FHI 
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Helsedirektoratets oppdrag 

• Oversikt over norsk ressurser og 
vurdering av deres kapabilitet 
 

• Vurdere hvilke tilpasninger som 
må gjøres for å tilfredsstille EU og 
WHO sine krav 
 

• Utvikle forslag til nasjonalt system 
for beredskap, koordinering, og 
administrasjon av et eventuelt 
norsk bidrag. 
 

• Økonomiske og administrative 
konsekvenser 
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EU og WHO 

• WHO har utarbeidet retningslinjer for Emergency Medical Teams 
(EMT) 

– Mål om bedre koordinering 

– Økt kvalitet på helsehjelp som gis akutte kriser 

 

• Emergency Medical Teams  

– Fremtidig ressurs for WHOs Global Health Emergency 
Workforce (GHEW) 

– EU’s Medical Corps vil være en kapasitetene GHEW 

 

• EU og WHO samarbeider tett – felles retningslinjer og 
prosedyrer for EMT 
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Ikke istedenfor eller i konkurranse med…….. 
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Eksisterende kapasitet i helsetjenesten 

• 10 nasjonale Helseteam 
(10-12 helsepersonell pr team – Total pool 300-350) 

– Distribuert modell 

• 2 Nord, 2 Midt, 2 vest, 4 Sør-Øst. 

– Max 24 timer til utsendelse  

– Personlig utstyr – Lagres lokalt 

• 1 erfaren lege I vakt 24/7 for konsultasjon  
og rask utsendelse (5 timer) 

 

• Nasjonale ressurser 

– Feltsykehus 

– Flyktningeleir 

– Kirurgiske enheter 
(100 pasienter / 10 dager – 100 stk) 
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Langt hjem ….  
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Uten infrastruktur 



Ofte med usynlige farer 

 



Eksisterende kapasitet DSB 

• Norwegian Support Team (NST)/Norwegian UNDAC Support 
(NUS) 

– Teknisk personell og logistikkpersonell 

– Basecamp, IKT, kjøretøy mv. 

– Logistikk, forsyning, koordinering 
 

• DSB rekrutterer, forvalter personellpoolen, trener og ansetter 
personell som bidrar inn i ordningen  

– Lang erfaring i internasjonale  
operasjoner 
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29.09.2016 

Tema for presentasjonen 

17 



Eksisterende kapasitet Folkehelse Instituttet 
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• Feltepidemiologer og 
laboratorieekspertise 

• Smittevernpersonell, 
mikrobiologer og 
laboratorieteknikere 

• Miljømedisinsk og teknisk 
ekspertise 

• Eksperter på risiko og 
krisekommunikasjon 

• FHI deltar inn i WHOs GOARN-
ordning 

 



Eksisterende kapasiteter  i helsetjenesten  (2) 

Medisinsk evakuering 

– Forsvaret  og SAS kan innen 24 timer stille et ombygd Boeing 
737-700 med medisinsk personell for evakuering  

– Forsvaret kan stille med C-130 transportfly for 
smittetransport  

• Ombygd ambulanse og teltordninger for smittevern 

– Kommersielle aktører – Medic Air og Phoenix Air 
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Forslag til modell – Tverrsektoriell modell 
«Utvidet DSB-modell» 
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• God strategisk forankring 

– Erfaring fra  ebolahåndtering 

• Et varslingspunkt for internasjonal 
bistand 

– Kjent varslingsprosedyre 

– Effektiv beslutningsprosess 

• Følger etablerte ansvarsprinsipper 
og beslutningslinjer 

• Modulbasert 

– Gir fleksibilitet   

– Kan tilby enkelt moduler 

– Kan bygges ut 

 

Regjeringen 

Regjeringens 
kriseråd 

SMK UD JD 

DSB 

NST EMT 

HOD FD 

HDIR/FHI 



Oppdrag om etablering av pilot 

• Regjeringen har høsten 2016 besluttet at det skal etableres en 
pilot med en tverrsektoriell beredskapsordning for European 
Medical Team 

 

• Piloten skal utvikles i samarbeid mellom Helsedirektoratet, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Utenriksdepartementet, Forsvaret, Folkehelseinstituttet og de 
Regionale helseforetakene 

 

• Piloten skal evalueres etter 2 års drift 
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Takk for oppmerksomheten! 
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