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1.

Kapitel og afsnit

Sundhedsstyrelsen

Planens præmisser

Tilføj:
Fleksibilitetsprincippet og
Retningsprincippet fra nyeste udgave af Beredskabsstyrelsens Retningslinjer for
Krisestyrelsen

2

Aktivering og drift

2.1

Afprøvning, evaluering

2.2

Overordnede opgaver

Krisestyringsorganisationen
er klart beskrevet med relevante indsatsplaner og
actioncards
Planen beskriver relevante
overvejelser vedrørende
uddannelse, øvelsesaktivitet og evaluering

Regionen

Brand og Redning

Indarbejdet i Sundhedsberedskabsplan
2022-2025

Er tilføjet

Det er også vigtigt, at indsatser
løbende evalueres på linjer med
øvelser
Ifølge epidemiloven kan kommunen få opgaver med isolation –
bør det ikke fremgå

Hvem afholder og styrer øvelser?
Øvelsesfokus, er det fra ROS?

Er tilføjet og præciseret

Er tilføjet

DEL 1
2.2

2.4.1

Deltage ved oprettelse af Evakuerings- og Pårørende Center
(EPC) og eventuelt
udsende kriseteams hertil

’Kriseteams’ udsendes af beredskabs AMK og udgår fra de psykiatriske afdelinger. Kommunerne
bemander også EPC med fx plejepersonale fra hjemmeplejen og
teknisk personale, men nomenklaturen kunne ændres til fx krisestøttepersonale

Er ændret

Modtagelse af
varsler og aktivering

Uklart hvem der modtager varsler og alarmer, det er vel ikke
altid ISL BRSJ?

2.4.2

Stedfortræder for
direktøren

Der anbefales 2 stedfortrædere

2.4.2

Beslutning kompetence i daglig drift

Hvem har beslutningskompetencen, når alle krisestaben tager alle cheferne?

Aktiveringsniveauer

Anbefaler alle 3 niveauer:

information

stabsberedskab

operationsberedskab

2.4.2

Er ikke ændret
Det er i princippet altid Indsatsleder fra BRSJ, der
modtager varsler og alarmer
Der er én stedfortræder for
direktøren.
Er ikke ændret, da der ved
ferier udarbejdes plan for
vagberedskab

Det er præciseret at det forsat er direktør og afdelingschefer

Krisestaben har 2 aktiveringsniveauer.
Er ikke ændret, da det i
praksis har vist at fungere
fint med 2 niveauer
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2.4.4

Der mangler henvisning til
acadresag og papirliste

Er tilføjet

Klargøring af
stabsrum
Afløsning

Præciser hvem?

Er præciseret

Henvis til actioncard 2

Der er henvist

2.5.2

Niveauer for mødeaktivitet

Tilføj nedjustering

Er tilføjet

2.6

Støttefunktioner

Indkaldelse af støttefunktioner
udenfor arbejdstid

Er præciseret

3

Informationshåndtering

Præciser hvordan videreformidling

Er præciseret

3.2

Det samlede situationsbillede

Præciserer fordeling af det samlede situationsbillede

Er præciseret

3.2

Klassificerede information

Præciser håndtering

Er præciseret

3.4

Deling af informationer
Koordinering af
handlinger og ressourcer

Beskriv hvordan

Er tilføjet

2.4.4
2.5.1

4

Indkaldelse

Det Administrative Kontaktforum
i Region Syddanmark behandler
på møde 16. september 2021
indstilling om at der nedsættes
en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til, hvordan kommunerne i Region Syddanmark

Er ikke tilføjet, da det er en
oplysning vedrørende sundhedsberedskabsplanlægningen
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og Region Syddanmark hensigtsmæssigt kan samarbejde om
sundhedsbered-skabsplanlægning. Dette er sket som opfølgning på møde 3. juni 2021 om
sundhedsberedskabs-planlægning mellem SOF-repræsentanter, kommunernes medlem af
sundhedsberedskabs- &
præhospital- udvalget og Region
Syddanmark.

4.1

4.2

Koordination internt

Anmodning om bistand

Præciser hvem der kan prioritere og lav en rammesætning
for driftens muligheder for beslutning om koordinering (beslutningskompetence til daglig
drift)
-AMK har registreret telefonnummer XXXX XXXX – og en mail til
xx@xx.dk. Det bedes bekræftet
om det er kommunens døgndækkende kontaktoplysninger?

Er bekræftet

Kontaktoplysninger til Region
Syddanmarks AMK Vagtcentral:
xxl@rsyd.dk (ej døgnaflæst)
Tlf.: XXXX XXXX (døgnbemandet,
akutnummer

4

Afsnit om forbindelsesofficer

Er præciseret

Er kontrolleret og tilføjet

Mangler, er skrevet ud, skal tilføjes

Er tilføjet
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5

Krise kommunikation

Ved tværfaglige hændelser vil
det ske via den lokale beredskabsstab
Koordination af kommunikation
med eksterne samarbejdsparter
– fx regionen ?

Bilag
1

Præciser, se actioncard 6
Præciseret og tilføjet
Medieovervågning mangler i afsnittet
Præcisering for udsendelse af
informationer til borger mv.

Sandsynligheden for at en given
hændelse indtræffer (y-aksen)
kan med fordel kvantificeres efter hvor tit hændelsen forventes
at ske.
Hvordan kan ”Pludselige uventede dødsfald hos borgere” være
usandsynligt? Denne formulering
kan nemt misforstås.

Er slettet fra analysen

Hvilke begrænsede konsekvenser
har sexchikane i en beredskabsmæssig sammenhæng?

ac 1
ac 2

Aktivering af krisestaben
Første krisestabsmøde

Uklart direktør og stedfortræder

Præciseret

Tilføj afløsning og vagtberedskab

Tilføjet og præciseret

Præciser videreformidling af informationer
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ac 5

Sekretariatsledersopgaver
Procedure for udarbejdelse og fordeling af referater

Lokale nummer tilføjes

Tilføjet

Mangler

Er udarbejdet

DEL 2
Sundhedsstyrelsen

1

Kapitel og afsnit
Planlæg for

2.1

Ekstremt vejrlig

Kommunen har relevant planlagt for
håndtering af konsekvenser ved
ekstremt vejrlig. Afsnittet kan suppleres med overvejelser om håndtering af hedebølge, herunder forebyggelse af dehydrering og overophedning af udsatte borgere.

2.2

CBRNE-hændelser

Planen beskriver relevant ekspertberedskaberne. Det forudsættes, at
relevante medarbejdere i kommu-

Regionen

Brand og Redning

Kommunens plan omhandler alle relevante områder med tydelige beskrivelse af kommunikationsveje og
forud indgåede aftaler.

Uklart hvad der menes med at ”Brand &
Redning og AMK har det overordnede
ansvar for indsatserne ved CBRNE-hændelser”.
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2.3

Smitsomme sygdomme

nen er vidende om, hvilken assistance, man kan indhente hos de
enkelte ekspertberedskaber.

AMK har det overordnede ansvar” Kan
evt. rettes til ”operative ledelse” frem for
overordnet ansvar. I AMKs tilfælde udføres blot den operative ledelse med rekvisitioner til kommunen efter strategier
udstukket andetstedsfra, eller indsatsområdets behov.

Kommunen har planlagt relevant for
håndtering af smitsom sygdom,
herunder hygiejniske foranstaltninger samt anskaffelse og fordeling af
medicinsk udstyr.

Det er ikke korrekt at Region Syddanmark har ansvaret for at oprette og
drive et eventuelt karantænecenter på
Fighter Wing Skrydstrup.

Det kan overvejes at uddybe, hvordan kommunen vil planlægge at
håndtere massevaccination af borgere, herunder koordination med
regionen

2.4

Ekstra ordinært udskrevne

Kommunen har relevant planlagt for
modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter. Håndtering af
journalmateriale, medicin mm. kan
beskrives i planen

Det er en ældre aftale, der nu er erstattet af en generel aftale mellem de fem
regioner og forsvaret. Forsvaret finder i
situationen et egnet sted som karantænefacilitet efter rekvisition fra B-AMK.
Det kunne sagtens være FW Skrydstrup
– men også andre faciliteter, som ikke
nødvendigvis er Forsvarets, kan komme
i spil.
” Praktiserende læger i kommunen varetager tilsynet med de ekstraordinært udskrevne patienter som hos andre borgere”
Fint at få med, disse patienter vil have
større behov for lægetilsyn.
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2.5

Krisestøttende beredskab og social assistance

Den kommunale indsats ifm. krisestøtte og social assistanse er
relevant beskrevet.

kommunens krisestøttende beredskab
kunne fungere i et samarbejde med regionens krisestøttende beredskab”

Oprettelse og drift af evakuerings- og pårørendecenter
(EPC), herunder samarbejde
med politi og/eller region kan
evt. beskrives nærmere

Region Syddanmark kalder dette for
”Psykosocial Indsats”. Dette omfatter
krisestøtte, social assistance og kriseterapi.

Der er relevant planlagt for anskaffelse af værnemidler, herunder er
der indgået aftaler med nabokommuner om anskaffelse af værnemidler til akutbehov

Det er vel mere sandsynligt at de
aktiveres internt?

2.6

Værnemidler

3.3.1

Krisestøttende beredskab

I situationen vil KOP rekvirere kommunale ressourcer via indsatsledelsen ->
KST/AMK/LBS. En henvendelse fra kommunen skal ved aktiv hændelse rettes til
AMKs telefonnummer (hvis LBS ikke er
nedsat)

3.3.2

Krisestøttende beredskab

Overvej om det er nødvendigt/hensigtsmæssigt med personnavne/numre i stedet for funktioner. Funktioner bliver men
medarbejdere skifter funktioner og arbejdspladser. Dette kræver derfor jævnlig opdatering af dette action card med
store fejlkilder til følge.
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3.3.2

Krisestøttende beredskab

OBS på forveksling med regionens kriseteams. Vælger man at bibeholde ”kriseteam”, kan man sætte ”kommunens”
foran.

3.3.3

Krisestøttende beredskab

Det kan være en god ide at skrive at den
borgerrettede kommunikation om egen
sektor kan koordineres med politiet (og
de relevante sektorer)
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