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Konsekvenser av en pandemiKonsekvenser av en pandemi

Hva skjer nHva skjer nåår sykefravr sykefravææret ret øøker utover hva man normalt ker utover hva man normalt 
kan forvente?kan forvente?

Hvilke samfunnssektorer vil bli hardest rammet?Hvilke samfunnssektorer vil bli hardest rammet?

Hvordan vil samfunnet takle utfordringene og Hvordan vil samfunnet takle utfordringene og 
konsekvensene?konsekvensene?

Hvor godt forberedt er Norge pHvor godt forberedt er Norge påå et het høøyt og langvarig yt og langvarig 
fravfravæær av arbeidskraft?r av arbeidskraft?

Tverrsektoriell hTverrsektoriell hååndteringsevne?ndteringsevne?

Hvordan er avhengigheten mellom ulike sektorer tenkt Hvordan er avhengigheten mellom ulike sektorer tenkt 
hhååndtert?ndtert?



Hva er pandemisk influensa?Hva er pandemisk influensa?
Et verdensomspennende influensautbrudd forEt verdensomspennende influensautbrudd foråårsaket av rsaket av 
et nytt virus som verdens befolkning ikke er immune mot. et nytt virus som verdens befolkning ikke er immune mot. 
Dvs.utvikling av vaksine spesifikt rettet mot Dvs.utvikling av vaksine spesifikt rettet mot 
pandemiviruset fpandemiviruset føørst kan finne sted etter at viruset er rst kan finne sted etter at viruset er 
identifisert. identifisert. 

Ikke hvis, men nIkke hvis, men nåår..r..



FravFravæærsscenarioene:rsscenarioene:

Scenario 1: 30% smittet, 15% syke. FravScenario 1: 30% smittet, 15% syke. Fravæærsforventning: 10rsforventning: 10--15 15 
prosentprosent

Scenario 2: 50% smittet, 25% syke. FravScenario 2: 50% smittet, 25% syke. Fravæærsforventning: 40 prosentrsforventning: 40 prosent



ScenarioverkstedScenarioverksted

HelsetjenestenHelsetjenesten

Transport/distribusjonTransport/distribusjon

Lov og ordenLov og orden

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT)Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Finans/bank, trygd, sosial stFinans/bank, trygd, sosial støønad og arbeidsformidlingnad og arbeidsformidling

EnergiEnergi-- og kraftforsyningog kraftforsyning

Kommunal sektorKommunal sektor



Hva fant vi?Hva fant vi?
Arbeidskraft gjennomgArbeidskraft gjennomgåående er en kritisk innsatsfaktor. Oppgavene ende er en kritisk innsatsfaktor. Oppgavene 
er ber bååde personellkrevende, og krever spesialkompetanse. de personellkrevende, og krever spesialkompetanse. 

Scenario 1: Lave til moderate. Ved omprioritering av ressurser lScenario 1: Lave til moderate. Ved omprioritering av ressurser lar ar 
kritiske samfunnsfunksjoner seg opprettholde, noe redusert omfankritiske samfunnsfunksjoner seg opprettholde, noe redusert omfang g 
og kvalitetog kvalitet

Scenario 2: Flere samfunnskritiske funksjoner vil fScenario 2: Flere samfunnskritiske funksjoner vil fåå problemer med problemer med åå
opprettholde normal drift. Eks: opprettholde normal drift. Eks: 
–– Redusert helsetjenestetilbudRedusert helsetjenestetilbud

–– Finansiell ustabilitetFinansiell ustabilitet

–– Svikt i strSvikt i strøømleveransermleveranser

–– IKT: redusert tilgjengelighetIKT: redusert tilgjengelighet



Pandemisk influensa: Pandemisk influensa: 
sektorovergripende hendelsesektorovergripende hendelse

Vil ramme alleVil ramme alle

Hvor avhengige er vi av andre?Hvor avhengige er vi av andre?



Tverrsektorielle avhengigheterTverrsektorielle avhengigheter



Tverrsektorielle utfordringer:Tverrsektorielle utfordringer:
VarslingsVarslings-- og rapporteringsrutinerog rapporteringsrutiner

StyringsmulighetStyringsmulighet-- myndighetmyndighet

SamhandlingSamhandling

InformasjonInformasjon



StyringsmulighetStyringsmulighet-- og myndighetog myndighet
Hvordan sikre effektiv bruk av kritiske ressurser?Hvordan sikre effektiv bruk av kritiske ressurser?

Lovverket gir nasjonale myndigheter styringsmyndighet i Lovverket gir nasjonale myndigheter styringsmyndighet i 
en slik kriseen slik krise

Men: fordrer oversikt:Men: fordrer oversikt:
–– PPåå nasjonalt nivnasjonalt nivåå

–– PPåå virksomhetsnivvirksomhetsnivåå

–– PPåå funksjonsnivfunksjonsnivåå

–– Herunder ogsHerunder ogsåå avhengigheteravhengigheter



Samhandling:Samhandling:
FFøør krisen er et faktumr krisen er et faktum



OppsummeringOppsummering

Nasjonal pandemiplan forutsetter at virksomheter og Nasjonal pandemiplan forutsetter at virksomheter og 
forvaltningsledd har utarbeidet egne kriseplaner som dekker forvaltningsledd har utarbeidet egne kriseplaner som dekker 
pandemiscenarierpandemiscenarier

Arbeidet har ikke kommet langt nokArbeidet har ikke kommet langt nok

Viktige tiltak:Viktige tiltak:

1.1. Identifisering av samfunnskritiske funksjonerIdentifisering av samfunnskritiske funksjoner

2.2. SSåårbarhetsvuderingerrbarhetsvuderinger knyttet til kritisk kompetanseknyttet til kritisk kompetanse

3.3. Planverk som omfatter hPlanverk som omfatter høøyt og langvarig bortfall av arbeidskraftyt og langvarig bortfall av arbeidskraft

4.4. Samordning mellom ulike aktSamordning mellom ulike aktøørerrer
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