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Invitasjon til deltakelse i arbeid med erfaringsingsgjennomgang av norsk ebola-
håndtering 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en erfaringsgjennomgang av norsk 
ebolahåndtering fra Helsedirektoratet med sikte på lære av arbeidet for å kunne 
respondere bedre på nye hendelser av beslektet karakter, jf. vedlagte oppdragsbrev. 
Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med gjennomgangen, men HOD forutsetter 
samtidig at en rekke andre berørte departementer, etater og organisasjoner deltar i 
arbeidet. Det samme gjelder berørte deler av utøvende helsetjeneste. I tillegg inviteres 
Statens helsetilsyn med i egenskap av etatens prosessuelle erfaring med gjennomgang av 
hendelsesforløp og styringsprosesser i helse- og omsorgssektoren. Helsetilsynet vil ikke 
bli berørt før første rapportutkast foreligger. Den norske legeforening og Norsk 
sykepleierforbund inviteres også til å delta.  
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en prosjektplan for arbeidet, se vedlegg. Den detaljerte 
disposisjonen er i stor grad preget av intern organisering, men den beskriver også 
temaene vi mener bør belyses i rapporten. Dersom adressatene har andre oppfatninger 
om valg av temaer som burde vært belyst, ønsker vi en tilbakemelding om dette.  
 
Helsedirektoratet vil i samarbeid med Folkehelseinstituttet ta et særlig ansvar for 
overordnet beskrivelse av epidemiens utvikling og fakta om myndighetenes beslutninger 
mv. 
 
Vi ber mottakerne av brevet om å sette seg inn i prosjektplan og disposisjon, og selv 
vurdere hvor de har noe å bidra med. Det viktigste for oss er å motta poengterte og 
konkrete bidrag som inneholder læringspunkter knyttet til de aktivitetene som 
virksomhetene selv hadde ansvar for eller bidro til i løpet av perioden for norske 
myndigheters nasjonale og internasjonale innsats. Adressatene kan også gi innspill om 
myndighetenes rådgivning, koordinering og iverksetting av tiltak. Beskrivelser av fakta og 
hendelsesforløp innskrenkes til det som er nødvendig for å motivere læringspunktene.  
 
 
Helsedirektoratet anmoder adressatene snarest mulig om å utnevne en kontaktperson for 
virksomheten, slik at vi kan føre eventuell videre dialog direkte med disse. Vi ser det som 

Feltkode endret



 
 
 

 

hensiktsmessig at alle de regionale helseforetakene oppgir en kontaktperson. I 
oppdragsbrevet nevnes deltakelse fra Helse Bergen HF og Oslo Universitetssykehus HF 
ved CBRNe-senteret. 
 
Grunnet leveringsfristen til HOD og den nært forestående sommerferien er det svært viktig 
at alle berørte organiserer seg slik at framdriftsplanen kan overholdes. For å sikre at vi har 
et utkast til rapport klart i tide til en høring, ser vi oss nødt til å sette 14. august som 
absolutt frist for eksterne aktørers bidrag.  
 
Det legges opp til en komprimert, overordnet framstilling i de tekstlige bidragene, der det 
skilles mellom beskrivelser av bakgrunn og aktiviteter på den ene siden, og effekter av 
disse og læringspunkter på den andre siden. Vi legger opp til en kort ekstern høring som 
også omfatter berørte aktører som ikke er nevnt i HODs brev. Ett eller flere høringsmøte 
(r) med instansene som deltar i utarbeidingen av rapporten vil bli vurdert.  
 
Navn, telefonnummer og e-postadresse på kontaktperson samt eventuelle andre 
umiddelbare tilbakemeldinger bes meldt til Vegard Nore, som er vår prosjektkoordinator for 
arbeidet med rapporten, på adressen vegard.nore@helsedir.no. Mobil: 41348275. 
 
Vennlig hilsen 
 
  Ulf Erik ReuterdahlUlf Erik Reuterdahl e.f. 

  seniorrådgiver  Vegard NoreVegard 
Nore 
  seniorrådgiverseniorrådgiver 
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DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref Var ref Dato

14/3474 04.05.2015

Tillegg til tildelingsbrevet nr. 18. Erfaringsgjennomgang av norsk ebola-håndtering

Helse- og omsorgsdepartementet viser til drøftinger mellom departementene,

Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om behovet for en

erfaringsgjennomgang av norsk ebola-håndtering. Vi har i samråd med de nevnte aktørene

fastsatt mandat som følger under for en erfaringsgjennomgang ledet av Helsedirektoratet.

Bakgrunn 


WHO erklærte i august 2014 at ebola-utbruddet i Vest-Afrika var en hendelse av betydning

for internasjonalt folkehelse (Public health emergency of international concern). Når WHO

erklærer PHEIC utløses de delene av det internasjonale helsereglementet som forplikter

medlemsstatene til å bidra til at folkehelsetrusselen bekjempes gjennom å følge opp de

anbefalinger som WHO gir om situasjonen. I Norge førte dette til etablering av beredskap for

å forebygge og håndtere eventuell ebola-smitte i Norge, og til etablering av evakueringsplaner

for eventuelle smittede norske borgere i Vest-Afrika. Videre ble det etablert en

interdepartemental prosess som resulterte i en regjeringsbeslutning om at Norge skulle bidra

til å bekjempe ebola-utbruddet i Vest-Afrika. Helse- og omsorgsdepartementet ga

Helsedirektoratet i oppdrag å legge til rette for innretning, omfang og deployering av norsk

helseinnsats.

Postadresse Besoksadresse Telefon* Sakshehandler
22 24 90 90 Vegard Nore

Org no.
postmottak(aTiod.dep.no www.hod.dep.no 983 887 406



Formål, hoveds ørsmål o av rensnin er

Arbeidet skal inkludere en gjennomgang av organisering av arbeidet, kommunikasjon mellom

de ulike etatene, med etatene og helsesektoren og informasjon til befolkningen, herunder

hvordan samordning fungerte på ulike nivåer. Det er viktig å høste erfaringer og dra lærdom

av beredskapsarbeidet som ble gjort fra norsk side for å bedre responsen til senere hendelser.

I tråd med praksis etter alle hendelser som involverer håndtering på nasjonalt eller

intemasjonalt nivå ønsker departementet å få utarbeidet en rapport med læringspunkter om de

deler av norsk innsats mot ebola-epidemien der helsemyndighetene hadde en koordinerende

rolle. Formålet med gjennomgangen er å dra lærdom av erfaringene med den nasjonale

håndteringen av ebola-krisen. Erfaringsgjennomgangen skal legge vekt på vurdering av

resultatene, kost-nytte-vurderinger og læringspunkter for framtidige beredskapssituasjoner.

Rapporten skal omfatte en beskrivelse og vurdering av:

Beredskapsarbeidet mot ebola i Norge, herunder:

Informasjon og rådgivning til befolkningen, informasjon og rådgivning til

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Norsk innsats i Sierra Leone tilrettelagt av helsemyndighetene, herunder

tverrsektorielt samarbeid på departements- og etatsnivå, og oppfølging og

etterlevelse av MoU mellom Norge og Storbritannia og utsending av helsepersonell.

Løsninger for medisinsk evakuering nasjonalt og internasjonalt.

Organisering av ebolaarbeidet, koordinering og samhandling, herunder:

HODs koordinerende rolle i ebola-arbeidet, FHIs rådgivende rolle, Helsedirs

iverksettende rolle, samhandling mellom sentrale aktører.

Utenriksdepartementets støtte til multilaterale institusjoner og NGO-er, Forsvarets

transportbistand til Storbritannia for andre formål enn etablering og utrustning av leiren i

Moyamba og FHIs bidrag til vaksineutprøving og utsending av eksperter gjennom GOARN

faller utenfor oppdraget. Oppdraget gjennomføres uavhengig av de internasjonale

evalueringene som er igangsatt.
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G.ennomførin o tidsfrist

HOD forutsetter at alle berørte aktører bidrar i evalueringsarbeidet, med Helsedirektoratet

som koordinerende instans. FD. JD, UD, Forsvaret, DSB, FHI, CBRNe-senteret. og Helse

Bergen HF inviteres på egnet måte inn i arbeidet. Statens helsetilsyn forespørres om bistand.

Vurderinger fra internasjonale samarbeidspartnere som Department for international

development (DfID) og Medicos del Mundo (MdM) skal innhentes. Vurderinger kan også

innhentes fra Leger uten grenser, Røde kors og andre organisasjoner som har bidratt i Vest-

Afrika og fra vestafrikanske interessegrupper i Norge.

Frist for oversendelse av læringsrapport til HOD er 1. september 2015. HOD vil etter at

rapporten er levert gi nytt oppdrag om forslag til løsninger for oppsett av en permanent

beredskap som ved behov kan bistå ved framtidige internasjonale helsekriser.

Med vennlig hilsen

Hilde C. Sundrehagen (e.f.)

ekspedisjonssjef
Vegard Nore
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfOr ikke hemdskrevne signaturer.
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Prosjektplan for erfaringsgjennomgang av norsk ebola-håndtering 
 
Bakgrunn – beskrivelse av oppdraget 
Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt fra Helsedirektoratet en erfarings-
gjennomgang av norsk ebolahåndtering med sikte på lære av arbeidet for å kunne 
respondere bedre på nye hendelser av beslektet karakter, jf. vedlagte oppdragsbrev.. 
Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med gjennomgangen. Det er viktig at interne 
og eksterne bidragsytere leverer på frist og følger mal, se nederst i dokumentet. 
Beskrivelser av oppdrag, rammebetingelser og aktiviteter som er gjennomført skal 
være korte og overordnede til hvert tema, med vekt på å få fram læringspunkter. 
Helsedirektoratet vil i tillegg til å sy bidragene sammen med bistand fra 
Folkehelseinstituttet lage et innledende kapittel som kort beskriver hovedpunkter i 
hendelsesforløpet nasjonalt og internasjonalt, som en ramme for resten av rapporten. 
Av hensyn til fristen fra HOD blir dette et linjebasert arbeid uten prosjekt- eller 
styringsgrupper. Våre prosjektplan bygger på leveranse til HOD 15. september. 
  
Utdrag fra HODs oppdragsbrev, nummererte avsnitt av hensyn til videre arbeid: 

0. Formålet med gjennomgangen er å dra lærdom av erfaringene med den 
nasjonale håndteringen av ebola-krisen. Erfaringsgjennomgangen skal legge 
vekt på vurdering av resultatene, kost-nytte-vurderinger og læringspunkter for 
framtidige beredskapssituasjoner.  
 

Kommentar: Ansvarlig divisjon/avdeling i Helsedirektoratet nevnt under 
punktene/kapitlene 1-4 er ansvarlig for helhetlig levering på temaene, 
herunder samordning/redigering av innspill fra andre interne og eksterne 
aktører. 
 
Rapporten skal omfatte en beskrivelse og vurdering av: 

 
1. Beredskapsarbeidet mot ebola i Norge, herunder: 

Informasjon og rådgivning til befolkningen, informasjon og rådgivning til 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 

Kommentar: Ansvar fordeles til Helsedirs primærhelsedivisjon. 
 
Vi vil også opplyse om at FHI planlegger å gjennomføre en Questback-
undersøkelse for å få tilbakemeldinger om myndighetens rådgivning mv til 
helsetjenesten. Dette vil bli gjort i samarbeid med CBRNe-senteret og 
Helsedirektoratet. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre noe tilsvarende 
rettet mot forvaltningsaktørene med hensyn til HODs koordinering og 
Helsedirs iverksetting, jamfør punkt/kapittel 4. 
 

2. Norsk innsats i Sierra Leone tilrettelagt av helsemyndighetene, herunder 
tverrsektorielt samarbeid på departements- og etatsnivå, og oppfølging og 



 

 

etterlevelse av MoU mellom Norge og Storbritannia og utsending av 
helsepersonell. 
 
Kommentar: Ansvar fordeles til Helsedirs spesialisthelsedivisjon. 

 
3. Løsninger for medisinsk evakuering nasjonalt og internasjonalt. 

 
Kommentar: Ansvar fordeles til Helsedirs beredskapsavdeling.  

 
4. Organisering av ebolaarbeidet, koordinering og samhandling, herunder: 

HODs koordinerende rolle i ebola-arbeidet, FHIs rådgivende rolle, Helsedirs 
iverksettende rolle, samhandling mellom sentrale aktører. 
 
Kommentar: Ansvar fordeles til beredskapsavdelingen, unntatt temaet 
utsending av helsepersonell til Sierra Leone, som fordeles til 
spesialisthelsedivisjonen. Denne delingen betyr at vi skiller mellom 
framstillingen knyttet til ebola-beredskapen i Norge, og den internasjonale 
hjelpeinnsatsen.  
 

5. HOD forutsetter at alle berørte aktører bidrar i evalueringsarbeidet, med 
Helsedirektoratet som koordinerende instans. FD, JD, UD, Forsvaret, DSB, 
FHI, CBRNe-senteret og Helse Bergen HF inviteres på egnet måte inn i 
arbeidet. Statens helsetilsyn forespørres om bistand. Vurderinger fra 
internasjonale samarbeidspartnere som Department for International 
Development (DfID) og Medicos del Mundo (MdM) skal innhentes. 
Vurderinger kan også innhentes fra Leger uten grenser, Røde kors og andre 
organisasjoner som har bidratt i Vest-Afrika og fra vestafrikanske 
interessegrupper i Norge. 

 
Kommentar: Prosjektkoordinator er i utgangspunktet kontaktpunkt for de 
øvrige virksomhetene/organisasjonene, men i senere fase kan ansvarlig 
divisjon/avdeling i Helsedirektoratet kan følge opp de som har levert bidrag 
med oppklarende spørsmål osv. i henhold til ansvar beskrevet under punktene 
1-4. 
 
Helsedirektoratet vil ha drøftinger med DfID og MDM i et eget forløp. 
Det er aktuelt å ha oppfølgende møte med den vest-afrikanske diasporaen i 
tilknytning til helsemyndighetenes informasjonsarbeid/rådgivning til 
befolkningen. 
Røde Kors, Leger uten grenser, Legeforening og Sykepleierforbundet er 
gjennom brev med prosjektplan invitert til å komme med skriftlig bidrag, men 
for aktørene utenfor forvaltningen ligger det ikke noen forpliktelse til å bidra.  
 
 

Arbeidsform: 

De ansvarlige for deltemaene må innarbeide bidrag fra både de berørte interne og 
eksterne aktørene. Nederst i dokumentet er punktene i oppdragsbrevet brukket ned 
til en mer detaljert disposisjon med angivelse av noen enkle formkrav til leveransene. 
 



 

 

Enkelte underpunkter i disposisjonen er ikke nevnt i brevet fra HOD, men er med her 
for å bidra til at alle hovedtemaer som er nevnt i oppdraget blir tilstrekkelig belyst. 
Formkravet om skille mellom bakgrunn og beskrivelser og vurderinger og lærings-
punkter må følges strikt. Eventuelle behov for redaksjonelle grep vurderes når 
prosjektkoordinator har fått alle utkast, og til slutt etter ekstern høring. 
 
Det er de kapittelansvarlige som må vurdere i hvilken grad de selv produserer noe på 
det enkelte undertema, eller om de kun benytter tilsendte bidrag fra andre internt i 
Helsedir eller eksternt. Kapittelansvarlige har ansvar for å sikre kvalitet, og forestå 
eventuell oppfølgende dialog med bidragsytere. 
 
Parallelt med arbeidet beskrevet i prosjektplanen tenker vi også å forespørre 
forvaltningsaktører som ikke er nevnt i oppdragsbrevet om de ønsker å komme med 
korte innspill. Dette dreier seg om virksomheter vi anser ble berørt av myndighetenes 
arbeid med planverk, råd- og veiledning. Eksempler er Avinor, Kystverket, 
Utdanningsdirektoratet og Kriminalomsorgen. Disse vil også kunne delta i høringen. 
Etter høringen sendes rapporten til godkjenning i linja i Helsedirektoratet. Der det 
eventuelt viser seg at aktørene har divergerende oppfatninger på vesentlige punkter 
skal dette framgå av rapporten. Helsedirektoratet står ansvarlig for rapportens 
endelige form, men den skal ikke ha karakter av bare å være direktoratets tilrådning 
til HOD. 
 
Framdrift: 

15. september: rapport oversendes HOD 
9. september: endelig rapport forelegges Helsedirs ledelse for godkjenning 
4. september: frist for interne og eksterne aktørers tilbakemelding på rapportutkast 
31. august: høringsmøte 
27. august: Helsedir sender utkast til rapport på høring 
25. august: Helsedirs kapittelansvarlige leverer utkast til prosjektkoordinator i 
henhold til spesifikasjoner 
14. august: Eksterne bidragsytere må levere bidrag til Helsedirektoratet. Fristen må 
overholdes, slik at fristen for kapittelutkast til prosjektkoordinator overholdes. 
12. juni: prosjektplan med bestilling sendes divisjonene i Helsedir og eksterne 
bidragsytere i forvaltningen, helsetjenesten og frivillige organisasjoner. 
 
  



 

 

Mal og disposisjon for rapport: 
 

Tema Ansvarlig 
for 
helhetlig 
sammensti
lling av 
innkomne 
bidrag  

Fakta-
basert 
beskrivelse 
av 
oppdrag, 
ramme-
betingelser 
og 
gjennom-
førte 
aktiviteter 
(kort) 

Vurdering
er av hva 
som 
fungerte 
godt eller 
dårlig – 
inklusive 
kost/nytte-
betrakt-
ninger der 
dette er 
aktuelt 

Lærings-
punkter – 
videreføring 
av gode 
erfaringer 
og/eller 
forslag til 
tiltak som 
kan bedre 
krisehånd-
teringsevnen 

1. Beredskapsarbeidet 
mot ebola i Norge 

Primær-
helsedivi-
sjonen 

   

Informasjon og rådgivning 
til befolkningen 

    

Informasjon og rådgivning 
til primærhelsetjenesten 
og fylkesmennene 

    

Informasjon og rådgivning 
til spesialisthelsetjenesten 

    

Informasjon og rådgivning 
til andre sektorer, 
herunder 
flyplassene/Avinor 

    

Håndheving av IHR, 
spesielt mht. points of 
entry 

    

Etablering av 
behandlingskapasitet, dvs 
sengeplasser i isolat med 
tilstrekkelig betjening 

    

Forsyning med 
beskyttelsesutstyr og 
eksperimentelle 
legemidler 

    

2. Norsk innsats i Sierra 
Leone 

Spesialist- 
helsedivi-
sjonen 

   

Tverrsektorielt samarbeid 
på departements- og 
etatsnivå 

    

Oppfølging og 
etterlevelse av MoU 

    

Rekruttering, opplæring 
og utsending av 
helsepersonell, inklusive 

    



 

 

erfaringer fra det kliniske 
arbeidet i Moyamba 

Oppfølging av utsendt 
helsepersonell: 
rammebetingelser mht 
lønn, forsikring, opplegg 
for psykososial oppfølging 
mv. 

    

Transport av materiell     

Etablering og drift av 
boligleier 

    

Oppfølging av utsendt 
driftspersonell, jf. 
pkt. om 
helsepersonell 

    

Avhending av leier     
3. Løsninger for 

medisinsk evakuering 
Bered-
skaps-
avdelingen 

   

Løsninger/avtaler for 
pasienttransport innenriks 
og fra Vest-Afrika 

    

Erfaring med faktisk 
pasientevakuering 

    

4. Organisering av 
ebolaarbeidet, 
koordinering og 
samhandling 

Bered-
skaps-
avdelingen 
– og 
Spesialist- 
helsedivi-
sjonen 
(personell-
innsats 
Sierra 
Leone) 

   

HODs koordinerende rolle     

FHIs rådgivende rolle     

CBRNe-senterets 
rådgivende rolle 

    

Helsedirs iverksettende 
rolle 

    

Samhandling mellom 
sentrale aktører 

    

 


