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Fagdag CBRNE 4 februar 2022 – Invitasjon  
 
Innledning 
Hensikten med fagdagen er å gi en innføring i fagfeltet CBRNE med spesiell relevans for ØVELSE 
ARCTIC REIHN 2022 og Nasjonal helseøvelse 2022. 
 
Drøfting 
Fagdagen gjennomføres 4 februar 2022 ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) i Auditoriet, 9 etg 
fra kl 0900 til kl 1530. CBRNE-senteret har ansvaret for den faglige delen av programmet.  
 
Tentativt program legges ved denne invitasjonen.  
 
Målgruppe 
Målgruppe for fagdagen er ansatte ved NLSH som har en rolle innen sykehusets praktiske 
CBRNE- beredskap (ambulanse, akuttmottak, sengeposter, leger), de øvrige nødetatene og 
andre samarbeidsaktører som har en rolle i CBRNE-beredskapen. 
 
Kompetanseprogram 
I tillegg til fagdagen er det utarbeidet et kompetanseprogram for øvelsen. Hensikten med 
kompetanseprogrammet er å samle informasjon om kompetansehevende tiltak som er aktuelle 
for målgruppene for Nasjonal helseøvelse 2022. 
 
Kompetanseprogrammet består av en kombinasjon mellom e-læringskurs, aktuelle prosedyrer, 
retningslinjer, kurs, diskusjonsøvelse, praktisk trening, fagdager og gjennomføring av 
webinarer. Materialet vil kunne benyttes i tidsrommet fram til øvelsen. Videre vil deler av 
programmet være tilgjengelig til bruk også etter øvelsen. 
 
Trykk på følgende lenke for å få tilgang til kompetanseprogrammet: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/ovelser-kompetanse-
og-samhandling/Kompetanseprogram%20NH%C3%98%2022.pdf 
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Antallsbegrensning  
Grunnet pandemi er det inntil videre en antallsbegrensning i auditoriet ved NLSH på 50 
personer. Plassfordeling mellom klinikker i NLSH og de øvrige samarbeidende aktørene følger 
denne invitasjonen som vedlegg. Om antallsbegrensningen endres, vil adressatene bli 
underrettet om dette.  
 
Påmelding til fysisk oppmøte 
Påmelding til fysisk oppmøte iht vedlagte plassfordeling sendes pr meil til saksbehandler innen 
28 januar 2022: joh3@nlsh.no 
 
Påmelding til streaming/opptak 
Det er ingen begrensinger i antallet som kan delta gjennom streaming, evt se fagdagen som 
opptak. Det vil ikke bli anledning til å stille spørsmål under streamingen.  
 
Påmelding til streaming sendes pr meil til saksbehandler innen 28 januar 2022: joh3@nlsh.no 
 
Påmeldte til streaming vil få tilsendt lenke i forkant av fagdagen.  
 
Konklusjon 
Det ønskes velkommen til fagdag CBRNE ved NLSH den 4 februar 2022. 
 
 
 
Beate Sørslett 
Adm dir (kst) 
 
 
 
Vedlegg: 
Fagdag Bodø 4. februar – program 
Fagdag fordeling plasser 
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