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Evalueringsrapport fullskalaøvelse 2017  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold Kalnes gjennomførte 31. august 2017 fullskalaøvelse med fokus på CBRNE1, 
sanering, evakuering, strømbrudd og mottak av gående pasienter ved ortopedisk poliklinikk 
(skadepoliklinikken).  

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar evalueringsrapporten fra fullskalaøvelsen 2017 til orientering.  
 
 
Sarpsborg, den 29.11.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Evalueringsrapport fullskalaøvelse 2017 (Unntatt offentlighet jf. § Offentlegslovas  

§ 24, og sendes per post til styrets faste medlemmer) 
  

1 Farlige kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, stråling fra nukleært materiale og/eller eksplosiver.  
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Øvelsen viste at Sykehuset Østfold (SØ) Kalnes har en god beredskap. Forbedringspunkter 
avdekket under øvelsen tas med i utbedring av planverket.  
 

2. Faktabeskrivelse 
 
31. august 2017 gjennomførte SØ fullskalaøvelse med fokus på CBRNE, sanering og strømbortfall. 
Øvelsen hadde oppnevnt interne og eksterne evaluatorer som evaluerte oppsatte læringsmål 
utarbeidet av prosjektmedarbeidere i samråd med nivå-3 ledere (avdelingssjefer) i SØ.  
 
Fullskalaøvelsen kartla en del forbedringsområder knyttet til overordnet beredskapsplan og lokale 
beredskapsrutiner. Forbedringspunkter fra evalueringsrapporten på overordnet nivå blir 
gjennomgått og vurdert i revisjonsarbeidet. Revisjonen ledes av nivå-2 leder (sykehusledelsen) og 
gjennomføres i samarbeid med nivå-3 ledere og beredskapsrådgivere i administrerende direktør 
stab.  
Revisjon av overordnet beredskapsplan starter i januar 2018 og skal være sluttført innen mars 
2018.  
 
Linjeledelsen må gjennomgå de lokale oppfølgingspunktene og forbedringsområdene i 
evalueringsrapporten og vurdere eventuelle endringer i sitt planverk. Prinsipielle endringer i lokale 
beredskapsrutiner på tvers av fag diskuteres i fagmiljøene. Lokale beredskapsrutiner revideres i 
linjen etter at overordnet beredskapsplan er revidert. Avdelingenes prosedyrer oppdateres av 
linjeledelsen ved behov. Revisjon av lokale beredskapsrutiner og gjennomgang av 
evalueringsrapporten skal være gjennomført innen 30. april 2018. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør er fornøyd med fullskalaøvelsen som kartla forbedringsområder i 
planverket med tanke på CBRNE, sanering, evakuering, strømbrudd og massemottak av gående 
pasienter til skadepoliklinikken.  
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