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Solrød Kommune skal ifølge gældende lov udarbejde og 

vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsbered-

skab. Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvorledes Sol-

rød Kommune skal kunne udvide og omstille sin behand-

lings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab 

ved større ulykker og hændelser. 

Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst 

én gang i hver kommunal valgperiode. Imellem de politiske 

godkendelser af planen kan der løbende tilføjes yderligere 

indsatsplaner og instrukser, der godkendes administrativt.  

 

Sundhedsberedskabsplanen består af to dele:  

 Krisestyringsorganisering, herunder, aktivering 

af sundhedsberedskabsplanen, informations-

håndtering, koordination, krisekommunikation og 

rolle- og ansvarsfordeling. Samt kvalitetssikring: 

plan for uddannelses- og øvelsesaktivitet, evalue-

ring. 

 

 Solrød Kommunes indsatsplaner, herunder 

konkrete instrukser, der beskriver, hvem der gør 

hvad i forbindelse med en krisesituation. 

 

Der er indhentet faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 

d. 23. januar 2020. Sundhedsberedskabsplanen har været 

til høring XXXX i Region Sjælland, Præhospitalt center og 

nabokommunerne Køge, Greve og Roskilde forud for 

godkendelse i Byrådet. 

Sundhedsberedskabsplanen er godkendt i byrådet i Sol-

rød Kommune d. XXXX. 

Alle medlemmer af krisestaben er forpligtigede til at have 

en papirudgave af Sundhedsberedskabsplanen både på 

arbejdet og hjemme. Desuden er alle medlemmer af kri-

sestaben forpligtigede til at have Sundhedsberedskabs-

planen downloadet på deres mobiltelefon. 

 

1.1 Formål med sundhedsberedskabet 

Formålet med sundhedsberedskabet er at sikre, at bered-

skabet under større ulykker, hændelser, katastrofer og 

krigsforhold kan sikre en videreførelse af de daglige op-

gaver, der tilpasses de ændrede krav samt varetagelse af 

forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver. 

Formålet er også at skabe grundlag for en koordineret 

sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær 

situation samt at sikre koordineret anvendelse af sund-

hedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behand-

lings- og plejekapacitet. Sundhedsberedskabet skal derfor 

hurtigt og fleksibelt, med udgangspunkt i den daglige 

drift, kunne håndtere større ulykker og katastrofer, når de 

indtræffer og genoprette samfundets funktioner så hur-

tigt som muligt. Det betyder at: 

 
 

1. Indledning 
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 Sundhedsberedskabet skal være sammenhæn-

gende med det øvrige beredskab – især med det 

generelle beredskab hos ETK Brand og Redning. 

 Sundhedsberedskabet skal sikre en entydig le-

delse, koordination og kommunikation mellem 

de involverede parter. 

 Sundhedsberedskabet skal koordineres med Re-

gion Sjælland og de omkringliggende kommuner 

efter behov. 

 Sundhedsberedskabsplanen skal være kendt i 

den primære sundhedstjeneste og danne ud-

gangspunkt for det videre arbejde med sund-

hedsberedskabet på de lokale arbejdspladser i 

Solrød, herunder Rådhuset, Den Kommunale 

Hjemmepleje & Sygepleje, Plejecenter Chr. Have, 

Socialpsykiatrien, Aktivitets- og Frivilligcentret, 

Genoptræningen, Teknik og Miljø, Visitation og 

Koordination. 

 

1.2 Sammenhæng med andre beredskabsplaner  

Solrød Kommunes sundhedsberedskabsplan er en del af 

beredskabet i den primære sundhedssektor. Solrød Kom-

munes sundhedsberedskab dækker den primære sund-

hedstjeneste: Den Kommunale Hjemmepleje og Sygepleje 

samt Plejecenter Chr. Have. Ved behov inddrages andre 

kommunale enheder. Sundhedsberedskabet består yderli-

gere af et Sygehusberedskab, Præhospital indsats, Læge-

middelberedskabet og Beredskabet i den primære sund-

hedstjeneste. 

 

1.3 Implementering og offentliggørelse af sund-

hedsberedskabsplan 

Sundhedsberedskabsplanen skal være kendt og tilgæn-

gelig på de relevante, lokale driftsenheder.  

De lokale ledere på institutioner, plejecenter osv. er an-

svarlige for at orientere deres personale om sundhedsbe-

redskabsplanen, herunder de relevante handleplaner. Alle 

medlemmer af krisestaben er som nævnt forpligtet til at 

have Sundhedsberedskabsplanen i papirudgave på ar-

bejde og derhjemme samt have planen downloadet på 

mobiltelefon. 

Sundhedsberedskabsplanen er tilgængelig på Solrød 

Kommunes hjemmeside og intranettet. 

Ældrechefen er hovedansvarlig for vedligeholdelse af ind-

holdet i sundhedsberedskabsplanen. 

 

1.4 Risiko og sårbarhedsanalyse for Solrød Kom-

mune 

Solrød Kommune rummer ca. 23.000 indbyggere fordelt på 

40 km2 med 6 km lang kyststrækning. 

Formålet med nærværende indsatsplan er alene, at plan-

lægge for de sundhedsberedskabsmæssige hændelser, 

som Solrød Kommune kan stilles overfor. I henhold til Be-

kendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet 

(BKG nr. 971 af 28. juni 2016) er sundhedsberedskabspla-

nen udarbejdet på baggrund af nationale sikkerheds- og 

beredskabsmæssige vurderinger samt en lokalt foretaget 

risikovurdering. 

Der er udarbejdet indsatsplaner/instrukser for følgende 

hændelser:  

 Ekstraordinære udskrivninger og aflastning af sy-

gehuse 

 Smitsomme sygdomme 

 CBRNE-hændelser 

 Vejrbetingede beredskabssituationer 

 Krisestøtte 

 

Risikoprofil ud fra risikoidentifikation og risikoana-

lyse 

Ved de ovenstående hændelser vil de sundhedsmæssige 

konsekvenser for kommunens befolkning være forskellige 

alt efter hvilken hændelse der er tale om. Men generelt 

kan man tale om, at hændelserne kan medvirke til, at per-

soner der normalt ikke er plejekrævende, kan blive det på 

grund af smitsomme sygdomme, ekstreme vejrbetingede 

situationer eller hvor kemiske, biologiske eller eksplosive 

stoffer udgør en fare for borgerne i Solrød Kommune. 

En risikoidentifikation- og analyse tegner følgende risiko-

profil for Solrød Kommune: 

I perioden for 2012 til 2019 har der været 

 0 antal ekstraordinære udskrivninger og aflast-

ning af sygehuse 

 0 antal smitsomme sygdomme og massevaccina-

tioner 

 0 antal CBRNE-hændelser 

 2 antal Vejrbetingede beredskabssituationer 
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Dette kapitel beskriver den overordnede organisering i 

forbindelse med en sundhedsberedskabsmæssig situa-

tion, herunder organisering, rolle- og ansvarsfordeling, 

alarmering og aktivering af planen, informationshåndte-

ring, koordination og krisekommunikation.  

Se yderligere instruks 1-4, som beskriver de konkrete 

handlinger i forbindelse med at krisestyringsorganiserin-

gen nedsættes. 

 

2.1 Organisering af sundhedsberedskabet  

Krisestaben er ledelsen af sundhedsberedskabet og be-

står af følgende personer: 

 Administrerende direktør - formand 

 Social- og Sundhedsdirektør - næstformand 

 Borgmesteren 

 Ældrechef 

 Leder af Den Kommunale Hjemmepleje  

 Leder af Den Kommunale Sygepleje 

Navne og telefonnumre på krisestabens medlemmer 

fremgår af bilag 2. 

 

Rolle- og ansvarsfordeling 

Formanden, eller næstformanden, for krisestaben indkal-

der krisestaben og er ansvarlig for at styre og koordinere 

arbejdet i en beredskabssituation, herunder samarbejde 

med andre aktører så som ETK Brand og Redning, Politi 

og Sundhedsstyrelsen.  

 

Krisestaben er ansvarlig for: 

Aktivering og drift af beredskab 

 Informationshåndtering 

Koordinering og krisekommunikation 

 Være kommunens kontaktled til andre sektorer 

 

Egentlig indsats 

 Skabe overblik over situationen 

 Træffe nødvendige beslutninger mhp. at bered-

skabssituationen afhjælpes bedst muligt 

 Bevilge og fremskaffe de fornødne resurser 

Efterfølgende genopretning til normal tilstand 

 

Ledere, der har ansvar for den daglige drift, har også an-

svaret i en ekstraordinær situation. Ledere for et berørt 

område, f.eks. afdelings- og institutionsledere er vigtige 

nøglepersoner i forhold til resurser. 

Administrativt personale i ledelsessekretariatet yder 

krisestaben generel sekretærbistand i forbindelse med 

mødeaktiviteter og pressehåndtering. Bistanden består 

endvidere af en løbende overvågning af Sundhedsstyrel-

sens hjemmeside. 

 

2.2. Alarmering og aktivering af Sundhedsbered-

skabsplanen  

Sundhedsberedskabsplan SKAL aktiveres: 

 Når der indtræder ekstraordinære, varslede eller 

uvarslede hændelser, der kan sætte Solrød Kom-

munes sundhedstjeneste eller Region Sjællands 

sundhedsvæsen under pres. Sådanne hændelser 

kan være: Plejeopgaver ved hedebølge og andre 

vejrbetingede situationer, smitsomme syg-

domme, ekstraordinære udskrivninger fra regio-

nens sygehuse eller ekstremt vejrlig.  

 Når Sundhedsstyrelsen erklærer Danmark for 

pandemisk ramt område. 

 

Planen KAN aktiveres: 

 Når større, udefra kommende varslede eller 

uvarslede hændelser rammer kommunen, og som 

ikke kan håndteres effektivt og hurtigt gennem 

de vanlige arbejdsområder.  

2. Krisestyringsorganisering 
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Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabet, 

Solrød Kommune: 

 Ved større ulykker/kriser vil Akut Medicinsk Koor-

dination (AMK), Region Sjælland alarmere ETK 

Brand og Redning. Herefter vil ETK Brand og Red-

ning aktivere sundhedsberedskabsplanen ved at 

kontakte formanden eller næstformanden for kri-

sestaben i Solrød Kommunes sundhedsberedskab 

(se figur 1), og disse kan tilgås telefonisk døgnet 

rundt (jf. instruks 1).  

 AMK kan også alarmere Solrød Kommune di-

rekte. 

 Ved alarmering fra AMK fremgår, hvilke sund-

hedsberedskabsopgaver kommunen anmodes 

om at løse, jf. kommunens sundhedsberedskabs-

plan. Kommunen har stadig forpligtelse til at løse 

egne opgaver. AMK koordinerer opgaver i rela-

tion til regionens sundhedsberedskabsforplig-

telse.  

 Hvis Sundhedsberedskabsplanen aktiveres af an-

dre end AMK, SKAL AMK orienteres. 

 

Proceduren for alarmering af sundhedsberedskabet ska-

ber et sikkert grundlag for en koordineret indsats, samt 

sikrer kommunens evne til at udvide og omstille sin kapa-

citet, så længe det er nødvendigt. Planerne for udvidelse 

og omstilling tager udgangspunkt i det daglige bered-

skab og baseres på en fleksibel tilpasning af det daglige 

beredskab til den aktuelle situation. 

 

 

2.3 Informationshåndtering 

Opretholdelse af situationsbillede 

At opstille og holde situationsbilledet ajourført er omfat-

tende og kan kræve separat personale, som bliver udpe-

get af krisestaben. Situationsbilledet bør: 

 Tage udgangspunkt i informationer fra interne og 

eksterne kilder. 

 Være så kortfattet som muligt samtidig med, at 

der fokuseres på den konkrete krise. 

 Beskrive ændringer i forhold til tidligere situati-

onsbillede. 

 Evt. beskrive hvad der ikke må offentliggøres. 

 

Indhentning af informationer 

Sundhedskrisestaben kan forvente at modtage informati-

oner fra: 

 Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikker-

hed 

 AMK- Vagtcentralen, Region Sjælland 

 ETK Brand og Redning  

 Det lokale beredskabsstab i Politiet 

 Beredskabsstyrelsen 

 Kommunens Centre 

 Kommunens borgere 

 

I forbindelse med alarmeringen af krisestaben besluttes 

det, hvem der skal overvåge kommunens telefonnumre, 

 

 

 

Akut Medicinsk 
Koordination (AMK), 

Region Sjælland 
alarmerer Køge 

Beredskab i forbindelse 
med større ulykke/krise 

Køge Beredskab tager 
kontakt til kommunen og 

aktiverer kommunens 
sundhedsberedskabsplan

Solrød Kommunes 
sundhedsberedskab 

iværksættes

Figur 1 – Typisk alarmering og aktivering  af sundhedsberedskabet 
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mailadresser og øvrige kommunikationsmidler. Krisesta-

ben sikrer, at Borgerservice, der modtager mange hen-

vendelser fra borgere, er informeret om den aktuelle situ-

ation. 

 

Formidling af informationer 

Krisestaben træffer beslutning om, hvordan hændelsen 

skal formidles til de involverede borgere og personale. I 

samarbejde med AMK, Region Sjælland, og eventuelt den 

lokale beredskabsstab træffer krisestaben beslutning om, 

hvordan pressen og de øvrige medier holdes orienteret.  

 

Dokumentation 

Der udarbejdes en logbog ved iværksættelse af sund-

hedsberedskabsplanen. Alle ind og udgående relevante 

informationer samt krisestabens beslutninger registreres i 

loggen. Logbogen tjener endvidere som dokumentation 

og kan efterfølgende anvendes ved evaluering. Skabelon 

til logbog er vedlagt, se bilag 7. 

 

2.4. Koordination 

Region Sjælland har ansvaret for den samlede præhospi-

tale indsats ved større ulykker og har mulighed for at 

trække på præhospitale resurser. (Se: Den Præhospitale 

Plan, Region Sjælland 2016). 

Akut Medicinsk Koordination (AMK), Region Sjælland, er 

en sundhedsberedskabsfunktion, der har ansvaret for det 

regionale sundhedsberedskabs operative indsats. Det 

samlede sundhedsberedskab ledes og koordineres af 

AMK, Region Sjælland, ved de større ulykker og bered-

skabshændelser, der giver anledning til aktivering af 

sundhedsberedskabet. AMK, Region Sjælland, ligger fy-

sisk placeret sammen med regionens vagtcentral i 

Præhospitalt Center, og benævnes i daglig tale som 

"AMK -Vagtcentral, Region Sjælland". 

AMK, Region Sjælland, indtager efter aftale med kommu-

nerne en koordinerende rolle for kommunernes sund-

hedsberedskab, hvilket betyder, at AMK, Region Sjælland, 

alarmerer kommunerne, såfremt der er behov for, at en 

eller flere kommuner inddrages ved håndtering af bered-

skabshændelsen, som beskrevet i kommunens sundheds-

beredskabsplan. Kommunerne kan derudover inddrages 

af AMK, Region Sjælland, i tråd med sektoransvarsprincip-

pet, dvs. at kommunerne i en krisesituation bevarer an-

svaret for egne opgaver. 

AMK, Region Sjællands sundhedsberedskabsfunktion i re-

lation til kommunerne består af: 

 Alarmering af komponenter (herunder kommu-

ner) der indgår i sundhedsberedskabet, i takt 

med, at komponenterne inddrages i opgaveløs-

ningen.  

 Iværksættelse af relevante dele af regionens 

sundhedsberedskabsplan, herunder inddragelse 

af kommunerne, hvor det er aftalt. 

 Ressource- og kapacitetsstyring af sundhedsfag-

lige ressourcer i regionen, samt anmodning om 

relevant bistand fra eksterne, herunder kommu-

nerne. 

 Formidling af relevant information til sundheds-

beredskabets parter. 

 Koordinering med indsatsledelsen, hvor der er 

tale om et skadested. 

 

Samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan kontaktes for råd og 

vejledning bl.a. i forbindelse med drikkevandsforurening, 

smitsomme sygdomme og CBRNE-hændelser (Kemisk, Bi-

ologisk, Radiologisk, Nukleart, Eksplosivt). 

 

2.5 Krisekommunikation 

I Region Sjælland anvendes et princip om, at det som ud-

gangspunkt er politiets opgave at koordinere information 

til pressen i indsatsområdet / i kaosfasen. Øvrige bered-

skabsparter udtaler sig om håndtering i egen sektor, efter 

retningslinjer fra egen organisation. 

 

Målet med krisekommunikation er at: 

 Få truede borgere til at tage ansvar for egen sik-

kerhed på en hensigtsmæssig måde 

 Give relevante informationer til medierne, kom-

munens borgere og de ansatte. 

 De informationsmæssige opgaver varetages i tæt 

koordination med krisestaben og politiet. 

 

Krisestaben fastlægger hurtigst muligt: 

 Hvem der udtaler sig 

 Foreløbige budskaber 

 Eventuelle ændringer af procedurer for håndte-

ring af henvendelse fra pressen 

 

Den første reaktion - Råd fra Beredskabsstyrelsen  

1. Reagér hurtigt 

Undgå at skabe et ”nyhedstomrum”, som kan 

blive fyldt ud af rygter og spekulationer. Forde-

lene ved en hurtig reaktion vil være større end ri-

sikoen for fejl. 
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2. Tal med én stemme 

Informationer bør være sammenhængende, enty-

dige og koordinerede, så de ikke bidrager til unø-

dig forvirring og usikkerhed. 

3. Vær åben og ærlig 

Vær tilgængelig for medierne, vær villig til at give 

informationer, og vær ærlig, både om det I ved 

og ikke ved. Ukorrekte informationer undergraver 

troværdigheden og medvirker til at forværre kri-

sen. 

4. Udtryk sympati med de direkte berørte personer 

Kriser betyder, at en række personer vil være på-

virket fysisk, psykisk eller økonomisk. Sympati vi-

ser, at I bekymrer jer om dem. 

5. Giv instruerende information 

Borgerne har et akut behov for at vide, hvordan 

krisen kan påvirke dem. Derfor har de behov for 

information om faktuelle forhold om krisen, og 

om hvad de skal gøre for at beskytte sig selv, 

samt om, hvad myndighederne gør. 

 

2.6 Genopretning 

Så snart det er muligt, vendes tilbage til normalsituation. 

Opgaverne med genopretning afhænger af årsagen til ak-

tiveringen af sundhedsberedskabet. Krisestaben står for 

processen ved genoprettelse af almindelig drift. Desuden 

påhviler det krisestaben efterfølgende at evaluere indsat-

sen under sundhedsberedskabet. 

 

2.7 Øvelse, uddannelse og evaluering 

Sundhedsberedskabsplanen bør afprøves 1-2 gange in-

den for den fireårige byrådsperiode. Sundhedsbered-

skabsplanen kan med fordel afprøves som papirøvelse el-

ler øvelser i fuld skala. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 

man afprøver øvelser i fuld skala. Rigtige hændelser, hvor 

planen aktiveres, kan træde i stedet for øvelser under for-

udsætning af, at de evalueres. Det er krisestaben for 

sundhedsberedskabet, der planlæger øvelser. 

Der er oprettet et netværk bestående af ansvarlige for 

udvikling af sundhedsberedskabsplanerne i kommunerne, 

brandcheferne og Præhospital Center, Region Sjælland. 

Der gennemføres 2 årlige temadage. Formålet er samar-

bejde, erfaringsudveksling og videndeling. 

Nye medarbejdere orienteres om sundhedsberedskabs-

planen i forbindelse med introduktionen, som en del af 

den generelle introduktion på arbejdsstederne.  

Der laves særlig orientering om sundhedsberedskabspla-

nens indhold for chefer og ledere, der står på listen over 

kontakt-/resursepersoner i Solrød Kommune. 

Solrød Kommune udarbejder og afholder efter behov re-

levante kurser for sundhedspersonalet. Sundhedsperso-

nalet har i øvrigt faglig relevant uddannelse i forhold til 

de opgaver, som de løser i dagligdagen. Endvidere kan 

uddannelse inden for følgende områder være relevante: 

 Førstehjælp 

 Elementær brandbekæmpelse 

 Hygiejne 

 Krisestøtte 

 

Evaluering 

Evalueringer af indsatser under sundhedsberedskabsfag-

lige hændelser og øvelser kan levere erfaringsbaseret vi-

den til udvikling af sundhedsberedskabet i regionen og 

kommunen. Gennem evalueringerne kan man f.eks. søge 

svar på spørgsmål som: 

 Hvordan har alarmeringen fungeret? 

 Har den sundhedsfaglige indsats fungeret? 

 Blev sundhedsberedskabsplaner, indsatsplaner og 

instrukser mv. anvendt? 

 Har den interne og eksterne kommunikation fun-

geret effektivt? 

 Fungerede de ledelsesmæssige strukturer? 

 Fungerede beredskabets materiel/udstyr og tek-

nik efter hensigten? 

 Var de nuværende arbejdsgange optimale, eller 

bør de ændres? 

 Var ressourcerne tilstrækkelige både i form af 

personale og materiel/udstyr? 

 Hvordan har samarbejdet med eksterne samar-

bejdspartnere fungeret? 

 Har personalet fået de fornødne kompetencer via 

uddannelse, øvelser og praksis? 

 

 Se: ’4.1. Instrukser om Krisestyringsorganisering’.  
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Dette kapitel beskriver de overordnede indsatsområder, 

som er dækket af Solrød Kommunes sundhedsbered-

skabsplan herunder ekstraordinære udskrivelser, smit-

somme sygdomme, CBRNE-hændelser og krisestøtte.  Ef-

terfølgende findes de konkrete instrukser for hvert emne 

samt instrukser vedrørende ekstreme vejrsituationer.  

 

 

 

3. Indsatsplaner i Solrød Kommune  
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3.1 Ekstraordinære udskrivelser  

I beredskabsmæssigt sammenhæng er der, for ekstraordi-

nære udskrivelser og aflastning af sygehuse, tale om at 

aktivere de samme funktioner. Antal involverede lokalom-

råder kan skifte fra hændelse til hændelse. 

AMK-Vagtcentralen alarmerer ETK Brand og Redning ved 

behov for ekstraordinær udskrivning, hvorefter udskriv-

ende sygehus tager kontakt til kommunen, via de sæd-

vanlige kanaler (se figur 2). 

 

Dokumentation 

Når en patient udskrives ekstraordinært fra sygehus til 

Solrød Kommune, vil den kommunale myndighed sikre, at 

der kommer fornøden information med, som udgangs-

punkt patientens journal. Ved ekstraordinære udskrivelser 

udleveres fra sygehuset: Journalkopi, ultrakort behand-

lingsplan, medicin cardex samt kontaktoplysning til syge-

husafdeling. Den videre dokumentation i forhold til pati-

enten sker som normalt i det kommunale EOJ-system.  

 

Oversigt: Antal pladser 

Estimeret ekstra kapacitet på Plejecenter Chr. Have, Akti-

vitets- og Frivilligcentret og Genoptræningens faciliteter 

ved større katastrofer, se tabel. For alle faciliteterne er 

adgangsforholdende tilpasset ældre og kørestolsbrugere. 

Krisestaben udarbejder en fordeling af pladserne, der vil 

afhænge af krisens omfang og karakter.  

 

Tabel 1 Oversigt over antal pladser til ekstraordinære udskrivelser 

FACILITET ANTAL 

AKUTTE 

PLADSER 

ANTAL 

PLADSER 

I OVER 2 

DAGE 

Plejecenter Chr. 

Have  

24 2 

Aktivitets- og Fri-

villigcentret 

3 0 

Genoptræningen Aftales med 

leder 

0 

I ALT 27 2 

 

Ved situationer, af mindre alvorlig karaktær, mødes 

repræsentanter fra institutionerne og beslutter om priori-

tering af antal pladser, på baggrund af personale resurser, 

og hvor der pt. er ledige pladser eller hurtigst kan skabes 

plads. 

 

Se: ’4.2. Instrukser om ekstraordinære udskrivelser’ 

 

3.2 Smitsomme sygdomme  

Kommunen skal håndtere borgere med smitsomme syg-

domme, som befinder sig på plejecentre eller i eget hjem. 

Plejecenter Chr. Have og Den Kommunale Hjemmepleje 

bruger lokale vejledninger og ”Nationale infektionshygiej-

niske retningslinjer: Om generelle forholdsregler i sund-

hedssektoren”, Statens Serum, 2017. 

 

Sygehusberedskabet 
beslutter at anvende 

ekstraordinær 
udskrivning af borgere 
fra Solrød Kommune 

AMK-Vagtcentralen 
alarmerer ETK Brand og 

Redning

ETK Brand og Redning 
kontakter Visitation og 

Koordination Solrød 
Kommune 

Visitator aftaler med 
sygehusberedsabet  
hvilken destination 

borgerne modtages på 
(der køres som 

udgangspunkt alene til 
én destination i 

kommunen)

Figur 2 – Forløb ved ekstraordinære udskrivelser. AMK = Akut Medicinsk Koordination, Region Sjælland. 
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Kommunen kan indhente konkret rådgivning og vejled-

ning hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der er sundheds-

faglige rådgivere for kommunen på området smitsomme 

sygdomme. Der er en epidemikommission i hver region. 

Depoter: På Plejecenter Chr. Have findes der et depot 

med beskyttelsesudstyr (masker, handsker, forklæder og 

mundbind) samt vejledning i brugen af dette.  Beskyttel-

sesudstyr kan bestilles via Visitation og Koordination. 

 

Kommunen kan endvidere have et ansvar og en rolle i 

forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af en 

eventuel massevaccination samt udpegning og beman-

ding af karantænefaciliteter.  

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk findes in-

formationsmateriale om smitsomme sygdomme. 

Se: ’4.3. Instrukser om smitsomme sygdomme’ 
 

3.3 CBRNE*- hændelser 

*Kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart, eksplosive stoffer. 

Med CBRNE-hændelser forstås hændelser, som er forår-

saget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart 

materiale. Sådanne hændelser kan f.eks. opstå som følge 

af større ulykker, naturlige epidemier eller terrorangreb.  

Det overordnede beredskab i forhold til CBRNE-hændel-

ser er beskrevet i den overordnede Beredskabsplan for 

Solrød Kommune. ETK Brand og Redning vil modtage en 

melding om en CBRNE-hændelse via Alarmcentralens 

112.  Når Køge Beredeskab har vurderet hændelsen alar-

meres krisestaben i Solrød Kommune, hvis det er relevant. 

Ved statslige eller regionale myndigheders varsel eller un-

derretning om CBRNE-hændelse, er det Solrød Kommu-

nes sundhedsfaglige beredskabsledelses opgave at: 

 Følge udviklingen og holde Solrød Kommunes krise-

styringsstab orienteret. 

 Sikre, at kommunens vitale funktioner fungerer. 

 Sikre, at kommunens ansatte holdes orienteret om de 

roller og opgaver, som de kan blive pålagt, herunder 

anvisninger som meldes ud fra Sundhedsstyrelsen el-

ler Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 Forholde sig til, hvorledes der skal orienteres om hy-

giejniske forholdsregler, forebyggende foranstaltnin-

ger, personlige værnemidler m.v. 

 

KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER VED 

CBRNE-HÆNDELSE 

Afklare og yde fornøden hjælp til berørte bor-

gere 

Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært ud-

skrevne patienter fra sygehusene 

Varetage pleje og omsorg for (smitsomt) syge, 

som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem 

Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i 

sygehusvæsenet for andre sygdomme 

Deltage i (masse)vaccination af dele af befolk-

ningen 

Deltage i omsorg for personer anbragt i karan-

tæne 

Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder 

generelle hygiejniske foranstaltninger 

Ved vandforurening: Sørge for forsyning med 

rent drikkevand til borgere der modtager hjem-

mepleje 

 

Kommunen kan indhente rådgivning hos de fem ek-

spert-beredskaber: 

1. Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen  

2. Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen  

3. Center for Biosikring og Bioberedskab, Statens serum 

Institut 

4. Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen 

5. Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste 

 

3.4 Ekstreme vejrsituationer 

Ekstreme vejrsituationer kan udgøre en sundhedsrisiko 

for borgerne. Ekstreme vejrsituationer omhandler eksem-

pelvis varme- og hedebølge samt ufremkommelige vejrsi-

tuationer udløst af fx snestorm, skybrud og oversvømmel-

ser. Ved ufremkommelige vejrsituationer vil det være van-

skeligt for fx hjemmeplejen og sygeplejen at yde den ser-

vice, Solrød Kommune normalt yder og det kræver derfor 

en koordineret indsats. 

Se: ’4.4. Instrukser om ekstreme vejrsituationer’ 

 

http://www.sst.dk/
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3.5 Den psykosociale indsats / krisestøtte 

Den psykosociale indsats omfatter både varetagelsen af 

de berørte umiddelbart efter hændelsen, og den mere 

langsigtede indsats i efterforløbet, hvor de pågældende 

fortsat kan være berørt af begivenheder, de har været ud-

sat for. 

Organiseringen af indsatsen for det kriseterapeutiske og 

krisestøttende beredskab inddeles således i to faser: 

 Den akutte fase 

 Den opfølgende fase 

Det psykosociale område lægger op til koordination og 

samarbejde mellem Region, kommune og politi.  

Den psykosociale indsats forstås som et samlet udtryk for 

en indsats der omfatter krisestøtte - herunder social assi-

stance i akutfasen samt kriseterapi ved behov i opfølg-

ningsfasen.  

Krisestøtte er en opgave for både Regionen og kom-

mune. Kriseterapi er en opgave for Regionen. 

 
Tabel 2 – Opgavefordeling ved krisestøtte 

 DEN AKUTTE 

FASE 

DEN OPFØLGENDE 

FASE 

Regioner Krisestøtte Kriseterapi 

Kommuner Krisestøtte Henviser til Regionen 

 

Den faglige indsats er i denne sammenhæng den prakti-

ske og målrettede krisestøttende indsats, der foretages 

overfor de berørte.  

Det krisestøttende beredskab etableres inden for de til-

stedeværende ressourcer. 

Principper for indholdet af krisestøtten i en psykosocial 

indsats kan skitseres som følger, uanset om opgaven ud-

føres af personale fra region eller kommune: 

 

Umiddelbar omsorg består blandt andet i at hjælpe den 

berørte væk fra skadestedet og placere vedkommende i 

et sikkert, roligt område samt tilbyde tæppe, mad og 

drikke. Støtte ydes ved venligt og tålmodigt at lytte til 

den berørte, der ofte har brug for at gentage hændelses-

forløbet mange gange. Hjælperen skal lytte og indgive 

håb, samt løbende give korte beskeder om, hvad der fak-

tuelt er sket, ex. huset er brændt og ambulancen er på 

vej. Hjælperen skal møde de pågældende med empati, 

bringe dem i sikkerhed og hvis muligt bekræfte at deres 

familie/venner er i sikkerhed og give information om nor-

male fysiske og psykiske reaktioner, gerne både mundt-

ligt og skriftligt. Hjælperen skal berolige dem som udviser 

voldsomme reaktioner, afklare og imødekomme individu-

elle behov, understøtte den pågældendes egen me-

stringsevne og tage hensyn til kulturelle forskelle (herun-

der andre sprog). De pågældende personer vurderes med 

henblik på behov for visitation til regionens psykiatri (hvis 

den pågældende hjælper er fagligt i stand til dette). 

 

Aflastning ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte 

f.eks. ved at hjælpe vedkommende med at komme hjem. 

Der kan være behov for at kontakte et familiemedlem el-

ler en ven, som kan hjælpe den berørte hjem og efterføl-

gende aflaste denne ved at bistå med praktiske gøremål i 

hjemmet. Pårørende og/eller venner anbefales, alt efter 

behovet hos den berørte, at fortsætte krisestøtten i hjem-

met. 

 

Information gives ved, at indsatsledelsen og de indsatte 

beredskabsaktører informerer om normale krisereaktio-

ner, muligheder for afhjælpning samt henvendelsesmulig-

heder ved mere omfattende eller længerevarende reakti-

oner, hvor Regionen som udgangspunkt har ansvaret. 

 

Social assistance kan være nødvendig ved større ekstra-

ordinære hændelser, hvor der typisk er et stort antal be-

rørte personer. Der kan være behov for konkret social as-

sistance i form af indkvartering, forplejning, tøj, legetøj, 

transportmulighed, mv. Det bør derfor planlægges, at en 

sådan assistance kan ydes.  

 

Opfølgning er vigtig, da der ikke kan angives en præcis 

tidsramme for den akutte indsats. Ikke alle personer rea-

gerer umiddelbart i tilslutning til hændelsen. Nogle per-

soner kan reagere med flere ugers forsinkelse; hvorfor der 

er behov for opfølgning. Almindeligvis regnes med op til 

8 uger for akutfasen. 

Såfremt hændelsen har givet anledning til, at regionens 

kriseterapeutiske beredskab har været aktiveret i akutfa-

sen, er regionen også ansvarlig for håndtering af opfølg-

ningsfasen. 

 

 

Se konkrete opgaver i ’Instruks 22. Krisestøttende bered-

skab’. 
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4.1 Instrukser om krisestyringsorganisering
 

4. Instrukser 

INSTRUKS 1. ALARMERING/AKTIVERING AF SUNDHEDSBEREDSKABET, SOLRØD KOMMUNE  

1 Sundhedsberedskabet kan alarmeres af: Telefon 

 Akut Medicinsk Koordination (AMK), Region Sjælland (fortroligt) 

 Sundhedsstyrelsen 7222 7400 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 7228 6600 

7022 0268 (kl. 16-07) 

 Politiet 5761 1448 

 ETK Brand og Redning Vagthavende telefon (fortroligt) 

Hovednummer: 56 67 67 10 

 AMK SKAL altid orienteres:  

Hvis kommunen aktiverer sundhedsberedskabsplanen på baggrund af 

melding, der IKKE kommer fra AMK. 

 

2 AMK tager kontakt til:  

ETK Brand og Redning   

 

(fortroligt) 

3 ETK Brand og Redning kontakter Solrød Kommune: 

Formand krisestab: Administrerende direktør 

Næstformand krisestab: Social- og Sundhedsdirektør 

 

Og evt.  

Den Kommunale Hjemmepleje  

Visitation og Koordination (Ekstraordinære udskrivelser) 

 

29414814 (døgnbemandet telefon) 

51184752 (døgnbemandet telefon) 

 

 

Vagt telefon 5618 2461 

Vagt telefon 5618 2406 

4 Formand/næstformand for krisestab kontakter: 

Ældrechef 

 

24785615 (døgnbemandet telefon) 

5  Ældrechef kontakter 

 Ledere fra ældreplejen 

 samt evt. andre relevante i kommunen 

  

Udpeger medarbejder til at føre minutrapport 

 

 

 

 

 

 

Se:  

Bilag 2. Navne- og telefonliste: Kri-

sestaben 

  

Bilag 3. Navne- og telefonliste: Res-

sourcepersoner 

 

Bilag 4. Navne- og telefonliste: Insti-

tutioner under Sundheds- og Æld-

reområdet i Solrød Kommune  
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INSTRUKS 2. INTERN KOORDINERING AF SUNDHEDSBEREDSKAB, SOLRØD KOMMUNE 

Hvad er omfattet En af kontaktpersonerne i krisestaben er blevet adviseret om at sund-

hedsberedskabet skal igangsættes jf. instruks 1: 

Pågældende indkalder direkte de andre deltagere til det første møde. 

Telefonlister, se bilag 2 

Mødet afholdes uopsætteligt uanset tidspunkt for varslet 

 Opgaveområde Ansvarlig 

 Aktivering af beredskabet ETK Brand og Redning 

 Informationshåndering og 

Krisekommunikation,  

 

Borgmester, Social- og Sundhedsdirektør 

Ældrechef 

Kommunikationsmedarbejder 

 Minutrapport Administrativ medarbejder udpeges 

 Koordinering 

Egentlig indsats 

Repræsentant for ETK Brand og Redning  

Ældrechef 

Sundhedschef 

 Samarbejdspartner Styrelsen for Patientsikkerhed 

Politi 

Sundhedsstyrelsen 

Region Sjælland, herunder praktiserende 

læger og speciallæger 

Hvorfra og hvortil Formålet med møderne: 

At lave den/de nødvendige beslutninger/løsninger, så beredskabet bliver 

så effektivt som muligt 

Kontaktperson Leder / chefer fortsættes næste side… 
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FORSAT FRA FORRIGE SIDE: INSTRUKS 2. INTERN KOORDINERING AF SUNDHEDSBEREDSKAB, 

SOLRØD KOMMUNE 

Tidsplan Så snart en af kontaktpersonerne er blevet adviseret om at beredska-

bet skal igangsættes: 

 Indkalder pågældende de andre deltagere til det første møde 

 Mødet afholdes uopsætteligt uanset tidspunkt for varslet 

 Krisestyringsstaben udarbejder en plan for mødeaktivitet 

Eksterne myndigheder og leverandører kontaktes ved behov: 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Sundhedsstyrelsen 

Fødevarestyrelsen 

Zealand Care 

ETK Brand og Redning  

Børn og unge afdeling 

Sundhedsplejen 

Apotek 

IT-afdeling 

DFD vaskeri 

Se:  Bilag 5. Navne- og telefonliste: Eksterne samarbejdspartnere 

 

De orienteres så snart beredskabet er aktiveret samt når der er tale om 

at gå over til almindelig drift igen ved genopretning. 

 

Placering Der etableres et mødelokale på Solrød Center 4, 1. sal. 

Andre medvirkende Akut Medicinsk  

Koordinationscenter (AMK, Region 

Sjælland) 

 

 

 

Sekretær og administrativ bistand 

fra ledelsessekretariatet 

Alarmering til kommunen, hvis 

det er relevant. 

AMK SKAL orienteres, hvis kom-

munen aktiverer sundhedsbe-

redskabsplanen på baggrund af 

melding, der IKKE kommer fra 

AMK, Region Sjælland.  

 

Region Sjælland. 

Koordinerer den sundhedsfag-

lige indsats på tværs af regionen 

og kommunerne. 

Ansvarlig Krisestaben  

Revideres  1 x årligt  
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Fastnet fungerer på Solrød Kommunes netværk. Netvær-

ket er redundant – dvs. at der altid er 2 veje (så det virker, 

hvis et kabel graves over). Ved strømafbrydelse vil der 

ikke være fastnettelefoner til rådighed. Nødstrøm på Råd-

huset vil kunne holde serveren i luften i 45 min. Netværk 

vil være nede så længe der er strømafbrydelse og dermed 

virker Lync heller ikke. 

 

Mobiltelefoner kan tilkøbes prioritering af mobil-numre, 

sådan at de gives forrang til at foretage og modtage op-

kald i mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af 

kald under ekstraordinære forhold som eksempelvis 

større ulykker eller katastrofer i samfundet. Solrød Kom-

mune benytter TDC og har tilkøbt prioritering af mobil-

numre for alle medlemmer af krisestaben (se bilag 2). 

  

INSTRUKS 3. IT & TELEFONI V. AKTIVERING AF  SUNDHEDSBEREDSKABET 

Hvad er omfattet Etablering af vagtcentral med telefoni, IT–udstyr. 

Mobiltelefon med separat hovednummer med omstilling til vagtcentralens an-

svarlige 

Mobiltelefoner 

Klargøring af bærbare PC med Solrød Kommunes EOJ-system 

 

Hvorfra og hvortil Bærbare Pc’er fra Den Kommunale Hjemmeplejes administration, pleje/omsorg 

og IT-afd.  

Alle ledere, der indkaldes til sundhedsberedskabet medbringer bærbar PC med 

fungerende batteri. 

Etableres efter aftale med Krisestyringsstaben. 

 

Kontaktperson Chef for IT 

Systemadministrator 

 

Tidsplan Etableres indenfor få timer 

Placering og opbevaring Anvist lokale 

Andre medvirkende Teknisk servicemedarbejdere 

Administration / økonomi Faktura sendes til administrationen 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 4. PERSONALE TIL TEKNISK SERVICE V. AKTIVERING AF SUNDHEDSBEREDSKABET 

Hvad er omfattet Rømning og klargøring af udvalgte lokaliteter efter aftale med krisestyringsstaben. 

Bortskaffe affald. 

Tekniske installationer, strømforsyning. Nødgenerator.  

Opbevaring af inventar. 

Hvorfra og hvortil Personale indkaldes efter aftale med Teknisk serviceleder 

Kontaktperson Teknisk serviceleder 

Tidsplan Etableres indenfor få timer 

Placering og opbevaring Der etableres en vagtcentral på Plejecenter Chr. Have.  

Lokaliteterne udpeges af krisestyringsstaben i forhold til krisens omfang. 

Der udpeges lokaler til brug for udskrevne patienter; ledige boliger eller trænings-

faciliteter. 

Særlige forhold Standard for bortskaffelse af klinisk risikoaffald skal følges. 

Hygiejniske forholdsregler og brug af personlige værnemidler jf. gældende proce-

dure for smitsomme sygdomme.  

Andre medvirkende Plejepersonale  

Administration/økonomi Faktura til administrationen 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 5 GENOPRETNING 

Krisestaben træffer beslutning om tilbagevenden til normaltilstand. 

Ved genopretning skal krisestaben følgende: 

 Vurdere skadeomfanget og konkrete behov for genopretning til normaltilstand.  

 Vurdere behov for inddragelse af øvrige repræsentanter i planlægningen (fx AMK, politi mv.).  

 Samle og formidle informationer fra berørte.  

 Indhente overblik over tilgængelige ressourcer og ressourcebehovet.  

 Fastlægge målsætninger for genopretningen.  

 Rådgive, vejlede og facilitere planlægning af genopretningen.  

 Udsende løbende information til alle involverede.  

 Vurdere om der er behov for krisestøtte til kommunens ansatte.  

 Efter hændelsen:  

- Planlægge monitorering og evaluering.  
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4.2 Instrukser om ekstraordinære udskrivelser 

 

 

  

INSTRUKS 6. KOORDINERING AF HJEMTAGNE PATIENTER MELLEM SYGEHUS OG SOLRØD KOMMUNE 

Hvad er omfattet Løbende koordinering: 

1. Med sygehus ved start af sundhedsberedskab. 

2. Af evt. behov for ændring af den aftalte handlingsplan. 

3. Af daglig drift, primær dataudveksling mellem sygehus til beredskabet, 

herunder samarbejdsaftaler.  

Det forudsættes, at praktiserende læge overtager behandlingsansvaret og, at syge-

huset udelukkende kontaktes undtagelsesvis efter behov. 

Hvorfra og hvortil 1. og 2. sker på baggrund af det løbende behov, som konstateres via den interne 

koordinering i Solrød Kommune om organisering af sundhedsberedskabet. 

3. Der tilknyttes fast visitator til sundhedsberedskabet. 

 
Oversigt over antal pladser til ekstraordinære udskrivelser 

FACILITET ANTAL 

AKUTTE 

PLADSER 

ANTAL 

PLADSER 

I OVER 2 

DAGE 

Plejecenter Chr. 

Have  

24 2 

Aktivitets- og Fri-

villigcentret 

3 0 

Genoptræningen Aftales med 

leder 

0 

I ALT 27 2 
 

Kontaktperson 
Faglig leder af Visitationen 

Visitatorer 

Tidsplan 
Efter behov, vurderes af krisestyringsstaben 

Særlige forhold 
Sygehus kontakter Visitation og Koordination og uden for normal åbningstid kon-

taktes Den Kommunale Hjemmepleje. 

Andre medvirkende Beredskabet på Plejecenter Chr. Have  

Den Kommunale Sygepleje 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 7. LEVERING AF SENGE OG HJÆLPEMIDLER IFM. MED HJEMTAGELSE AF PATIENTER 

Hvad er omfattet Hospitalssenge, standardmadrasser, specialmadrasser, bækkenstole, el-lifte med 

sejl, kørestole, sengeborde. 

Hvorfra og hvortil Zealand Care leverer efter aftale med krisestyringsstaben 

Kontaktperson Krisestyringsstaben ringer til Zealand Care. 
Zealand Care leverer indenfor få timer, de hjælpemidler vi har brug for, ifølge vo-

res kontrakt med  Zealand Care. 

Placering og opbevaring Aftales med krisestyringsstaben. 

Særlige forhold Zealand Care leverer jf. indgået aftale. 

Andre medvirkende Visitation og Koordination er ansvarlig for hjælpemidlerne.  

Visitation og Koordination kontaktes førstkomne hverdag. Vejleder i hvorledes 

alle hjælpemidler kommer retur og vedr. rengøring. 

Administration/økonomi Faktura fremsendes til ansvarlig medarbejder i Visitation og Koordination vedr. 

hjælpemidler. 

Revideres 1 x årligt 
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Hvis der bliver akut behov for levering af mad og drikke-

varer kan vi tage kontakt til butikker i lokalområdet. Der 

findes ikke en formel aftale mellem kommunen og forret-

ningerne. (Vi kan gemme emballagen og betale efterføl-

gende. Registrere via stregkode nr. evt. ved hjælp af foto). 

Det bør være muligt, at sørge for forplejning til det ekstra 

personale, der kommer på arbejde i en beredskabssitua-

tion. Der vil være mulighed for at producere mad på Ple-

jecenter Chr. Have. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUKS 8. LEVERING AF MAD OG DRIKKEVARER V. EKSTRAORDINÆRE UDSKRIVELSER 

Hvad er omfattet Døgnforplejning til alle borgere under sundhedsberedskabet 

Indbefatter samtlige produkter, drikkevarer og samtlige mellemmåltider 

 

Hvorfra og hvortil Det Danske Madhus 

Transport via sædvanlig transportleverandør 

Levering efter aftale med krisestyringsstaben 

Kontaktperson Lederen for Det Danske Madhus 

Tidsplan Daglig forplejning 

Service og opvask Forefindes 

Opvask og rengøring foretages af plejepersonale 

Andre medvirkende Ansatte ved  Plejecenter Chr. Have 

Administration/økonomi Faktura sendes til administrationen 

Myndighed Fødevarestyrelsen Region Øst 

Revideres 1 x årligt 
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Aftale Region Sjælland og Solrød Kommune 

I henhold til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan 

(2015) får patienter, der udskrives ekstraordinært fra sy-

gehusene ved en beredskabssituation, medicin med fra 

sygehuset til 2 døgn. Herudover benyttes kommunens 

egne sygeplejedepoter. Er der tale om særlige utensilier, 

der hovedsageligt benyttes af sygehus, er der lavet en 

udvidet aftale, således at der ved udskrivning er produk-

ter med til at dække patientens behov.  

 

 

 

 

 

  

INSTRUKS 9. LEVERING AF SYGEPLEJEARTIKLER, ILT OG SUG V. EKSTRAORDINÆRE UDSKRIVELSER 

Hvad er omfattet Produkter til brug ved personlig hygiejne, herunder sæbe og vaskeklude. 

Produkter/remedier til brug ved sår pleje, herunder skiftesæt. 

Udlevering af særlige produkter/ utensilier sker fra sygehuset, f.eks. ilt og sug. 

Produkter til håndhygiejne. 

Personlige værnemidler: Handsker, kitler, masker, visir, hat. 

 

Hvorfra og hvortil Som opstart: Produkter hentes fra Plejecenter Chr. Have / Den Kommunale Sygeplejes de-

pot. 

Personlige værnemidler: Bestilles via Visitation og Koordination 

 

Kontaktperson Krisestyringsstaben er ansvarlig for at udpege en ansvarlig kontaktperson. 

Tidsplan Efter aftale med krisestyringsstaben 

Placering og opbevaring Krisestyringsstaben vælger et egnet lokale 

Særlige forhold  

Andre medvirkende Apoteket har, i akutte tilfælde, døgnbemanding 

Administration/ øko-

nomi 

Administrationen 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 10. LEVERING AF MEDICIN FRA APOTEK V. EKSTRAORDINÆRE UDSKRIVELSER - LÆGEMIDDELBE-

REDSKABET 

Hvad er omfattet Medicin, infusionsvæsker, parenteral ernæring til patienter overført fra sygehus til 

Solrød Kommune. 

Medicin og anden medikamentel behandling inkl. udstyr medbringes fra sygehus til 

de første 2 døgn, samt et opdateret medicinkort. 

 

Hvorfra og hvortil Sygehus bestiller jf. sædvanlig procedure vedr. receptpligtig medicin. 

 

Kontaktperson Solrød Apotek, Apotekeren 

Tidsplan Ved udskrivning af patienter til levering indenfor 2 dage. 

Receptfornyelse via egen praktiserende læge. 

Placering og opbevaring Træningskøkkenet på Plejecenter Chr. Have anvendes til medicinopbevaring. Lokalet 

indeholder et køleskab, hvor patienternes medicin opbevares og hvorfra det doseres 

i doseringsæsker/ medicinbægre til borgerne. Lokalet kan aflåses. 

Der er altid 2 æsker med hjem fra sygehuset. 

 

Særlige forhold Medicinen skal opbevares forsvarligt 

Andre medvirkende Egen læge 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Administration/økonomi Medicin og doseringsæske betales af patienten 

Myndighed Styrelsen for Patientsikkerhed 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 11. TRANSPORT AF EKSTRAORDINÆRT UDSKREVNE BORGERE 

Hvad er omfattet Region Sjælland er ansvarlige for: 

Transport fra sygehus til beredskabslokalitet/ Solrød Kommune: 

1. Siddende transport. Bestilling via sygehuset til Befordringsservice.  

2. Liggende transport. Bestilling via sygehuset til AMK-Vagtcentral, Region Sjælland. 

 Solrød Kommune er ansvarlige for: 

1. Transport af borgere fra beredskabslokaliteter til eget hjem. 

2. Transport af borgere fra beredskabslokaliteter til undersøgelse, sygehus, rehabilite-

ringsplads. 

Antal køretøjer i Solrød Kommune:  

1 bus med 6 siddepladser – bussen hører til Aktivitets- og Frivilligcentret. 

1 bus med 8 siddepladser – bussen hører til Plejecenter Chr. Have. 

Kontaktperson Siddende transport: 

Udskrivende afdeling på sygehus tager kontakt til Visitation og Koordination. 

 

Liggende transport: 

Bestilling via sygehuset til AMK-Vagtcentral, Region Sjælland. 

 

Særlige forhold Udskrivning til eget hjem / rehabiliteringsplads koordineres med Visitation og Koordination 

vedr.: 

 Behov for medicin 

 Visitering til hjemmepleje 

 Visitering til hjælpemidler 

 Mad 

 Information til pårørende 

 

Andre medvirkende Personale ved beredskabslokalitet 

Den Kommunale Hjemmepleje 

Busschauffører lokalt i Solrød, f.eks. teknisk servicemedarbejdere. 

Administration/øko-

nomi 

Faktura sendes til administrationen 

Revideres 1 x årligt 
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Oversigt: Personale i Solrød Kommune 

I en beredskabssituation har Solrød Kommune, som ar-

bejdsgiver, mulighed for at indkalde ekstra personale, så-

ledes at den normale drift ikke berøres. Det skønnes, at 

der vil kunne indkaldes ca. 10 % af den samlede persona-

legruppe. 

Sundhedspersonale (sygeplejersker, social- og sundheds-

assistenter og social- og sundhedshjælpere), administra-

tive medarbejdere samt servicemedarbejdere vil kunne 

indkaldes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGGRUPPE 

ANTAL 

MED-AR-

BEJDERE 

MEDARBEJDERE 

VED BERED-

SKABS-SITUA-

TION 

Sygeplejersker 28 3  

Social- og sundheds-

assistenter 

86 9 

Social- og sundheds-

hjælpere 

113 11 

Administrative med-

arbejdere 

16 2 

Fysioterapeuter og 

ergoterapeuter 

22 2 

I ALT 265 27 

 

  

INSTRUKS 12. PERSONALE TIL PLEJE, BEHANDLING OG OMSORG V. EKSTRAORDINÆRE UDSKRIVELSER 

Hvad er omfattet Normering til etablering af akut døgnafsnit for borgere med behov for ekstra 

pleje, behandling og omsorg. 
Krisestyringsstaben vurderer behovet for antal sundhedsfagligt personale, der 

skal indkaldes til beredskabet, samt andet personale. 

 

Hvorfra og hvortil Alle afdelinger i Ældreplejen 

Kontaktperson Ældrechef (Ansvarlig) 
Leder af Den Kommunale Hjemmepleje 

Leder af Den Kommunale Sygeplejen  

Leder af Plejecenter Chr. Have, den kommunale del 

Tidsplan Etableres hurtigst muligt 

Placering  Der etableres en vagtstue/lokale 

Andre medvirkende Øvrige medvirkende personalegrupper 

Administration/økonomi Sendes til administrationen 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 13. PERSONALE TIL RENGØRING OG LINNEDSERVICE V. EKSTRAORDINÆRE UDSKRIVELSER 

Hvad er omfattet Daglig rengøring af lokaler, der bruges ved beredskabet. 

Bestille linned via De Forenede Dampvaskerier. 

Hvorfra og hvortil Plejepersonale ansat ved  Plejecenter Chr. Have møder ind efter aftale med 

krisestyringsstaben. 

Særlige forhold Standard for rengøring, med særlige forhold for smittefare, hygiejniske for-

holdsregler og personlige værnemidler. 

Andre medvirkende Linned bestilles akut via De Forenede Dampvaskerier. Vaskeriet leverer. 

Administration / økonomi Faktura sendes til administrationen 

Ansvarlig Ældrechef 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 14. LÆGELIG BISTAND V. EKSTRAORDINÆRE UDSKRIVELSER 

Hvad er omfattet Lægefaglig bistand og behandling til patienter i sundhedsberedskabet. 

Lægelig behandling sker via lægehusene/ praktiserende læger i dagtimerne (mandag 

til fredag). 

Nogle af lægerne indgår i en ”dagring”, dvs. at de tager telefonen på skift efter kl. 12 

(mandag-fredag). (Se: Bilag 6. Navne- og telefonliste: Praktiserende læger) 

 

På øvrige tidspunkter kontaktes Lægevagten. 

Hvorfra og hvortil Fra lægepraksis til patienter i beredskabet 

Opfølgning i forhold til behandlingsplaner fra sygehus samt lægelig behandling ved 

ændringer i patientens sundhedstilstand 

Kontaktperson Ældrechef 

Visitatorer 

Plejepersonale tilknyttet den enkelte udskrevne borger 

Andre medvirkende Region Sjælland, herunder praktiserende læger og speciallæger, læger fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed 

Administration/ økonomi Patientrelaterede opgaver betales via sygesikringen 

Myndighed Region Sjælland 

Revideres 1 x årligt 
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4.3 Instrukser om smitsomme sygdomme   

INSTRUKS 15. EPIDEMI  

Hvad er omfattet Epidemi der er udmeldt fra:  

Sundhedsstyrelsen/Styrelsen for Patientsikkerhed 

Opgaver i Solrød Kommune i forbindelse med en epidemi: 

 Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus 

 Pleje og omsorg til smittede og raske ældre i eget hjem 

 Pleje og omsorg til smittede og raske ældre på lokalcentre 

m.v. 

 Faciliteter til massevaccinationer + bemanding. 

Opgaveoversigt 

Krisestyringsstab 

Ansvarlige 

Administrerende direktør 

Borgmester 

Direktion 

Ressourceallokering til håndtering af øko-

nomi 

& 

Koordinering med andre relevante forvalt-

ninger 

Direktør for Social- og Sundhed 

Kommunikation fra Sundhedsstyrelsen til 

Solrød Kommune 

Administrativ medarbejder videresender mail fra Visitation og Koordi-

nation Visitation@solrod.dk til: 

1. Ældrechef, 

2. Sundhedschef og 

3. Ledere af Plejecenter Chr. Have - både kommunal og privat 

Information til borgere og medarbejdere Kommunikationsmedarbejder, Solrød Kommune 

 

Koordinering af information fra:  

Visitation og Koordination – Sundhedssty-

relsen- Styrelsen for Patientsikkerhed til re-

levant afdeling 

Ældrechef 

Udmunding af retningslinjer fra Sundheds-

styrelsen ang. massevaccinationer af medar-

bejdere i Solrød Kommune 

Afdelingsledelsen for afdelinger udvalgt af direktionen  

Se www.sst.dk 

 

Udarbejde oversigtslister/ fordelinger på 

det antal vaccinationer Solrød Kommune er 

tilbudt 

Administrativ medarbejder, Ældrechef 

Oprettelse af vaccinationscentre: 

 

Ældrechef, i samarbejde med Danske vaccinationscentre  

Se ’Instruks 16. Massevaccinationer – intern procedure Solrød Kom-

mune’ 

Overtrækstøj, masker, visir, håndsprit Bestilles via Visitation og koordination 

Revideres 1 x årligt 

mailto:Visitation@solrod.dk
http://www.sst.dk/


 

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 

SOLRØD KOMMUNE 2020 

31 

 

 

INSTRUKS 16. MASSEVACCINATIONER – INTERN PROCEDURE SOLRØD KOMMUNE 

Hvad er omfattet Ansvar for vaccination af borgere, f.eks. i tilfælde af epidemi, påhviler Region Sjælland. 

Solrød Kommune er forpligtet til at sørge for de fysiske vaccinationssteder.  

 

Når de centrale sundhedsmyndigheder beslutter at iværksætte vaccination af den sam-

lede befolkning, eller af befolkningen i et afgrænset område, skal der ved behov opret-

tes vaccinationscentre. 

Antallet af vaccinationscentre afhænger af den konkrete situation. 

Hvorfra og hvortil Der udpeges vaccinationscenter i Solrød Kommune. Kan oprettes på: 

 Plejecenter Chr. Have, Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand 

 Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 

Udpege medarbejdere (bemandingsplan udarbejdes udelukkende af kommunen, idet 

Region Sjælland har ansvaret for at tilvejebringe læger til vaccinationsindsats)  

 Administrative medarbejdere 

 Sygeplejersker 

 Social og sundhedsassistenter 

Udpege ledelse for hvert vaccinationscenter 

 1 administrativ medarbejder fra kommunen 

 1 sygeplejerske  

 den udpegede læge på vaccinationsstedet 

 

Medicinske utensilier, nødvendige for gennemførelsen af vaccinationerne, tilvejebringes 

af Regionen. 

Vaccinationscenterledelsen er bemyndiget til at bestille mad og drikke til personalet. 

Kontaktperson Krisestyringsstaben, Ældrechef 

Tidsplan Etableres < 1 uges varsel. 

Hver vaccination skønnes at tage 10-15 minutter.  

Der vil på hvert vaccinationssted være én læge ad gangen. Størstedelen af indsatsen 

forventes udført af kommunale medarbejdere efter delegation. 

Opgaver Fremskaffelse af: Køleskabe, borde, stole, evt. afskærmning. 

Indkalder borgerne til vaccinationen efter CPR. nr. 

Andre medvirkende Der kan være behov for assistance af personale til transportopgaver. 

Ved behov inddrages kommunikationsmedarbejderen til formidling af information til 

borgerne. 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Administration/økonomi Ved udgifter til transport, forplejning mv. sendes til administrationen. 

Ansvarlig Ældrechef 

Region Sjælland 

Revideres 1 x årligt 
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Praktiserende læges og specialelægers ansvar: 

 Igangsættelse af karantæne i eget hjem, ved mistanke 

om smitterisiko, dvs. at en eller flere personer er smit-

tet med alvorlig smitsom sygdom, men som endnu 

ikke udviser sygdomstegn. 

 Lægen fører tilsyn med patienten og har ansvaret for 

at tage initiativ til at flytte patienten til sygehus, hvis 

der opstår sygdomstegn.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ophævelse af karantæne, når den maksimale inkuba-

tionstid er forløbet, uden at der har været sygdoms-

tegn.  

 

 Overvågning af sygedomsudvikling og andre opga-

ver, efter aftale med regionen/kommunen og på eget 

ansvar. 

 

Sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personales 

ansvar: 

 Overvågning af sygedomsudvikling (på delegering fra 

læge).  

 Praktiske hjælpeforanstaltninger. 

 Kommunalt personale instrueres i passende forholds-

regler i henhold til opgaven. 

INSTRUKS 17. KARANTÆNE I EGET HJEM 

Hvad er omfattet Praktiske hjælpeforanstaltninger til personer, der af smittehensyn er sat i frivilligt 

karantæne i eget hjem 

Hvorfra og hvortil Sundhedsstyrelsen udmelder muligheden for at karantænesætte i eget hjem. I 

praksis er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der beslutter om den enkelte borger 

kan karantænesættes i eget hjem, ud fra Sundhedsstyrelsens udmeldte kriterier. 

Tilsyn med borgeren og håndtering ved udbrud af sygdom skal ske i henhold til 

anvisninger fra Sundhedsstyrelsen. 

Kontaktperson Leder af Den Kommunale Hjemmepleje 

Tidsplan Etableres indenfor få timer 

Opgaver Det kan være tale om f.eks. mad og drikke, medicin, rengøring, vask, bortskaffelse 

af affald.  

Særlige forhold Hygiejniske forholdsregler og brug af personlige værnemidler efter retningslinjer 

fra Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Medvirkende Styrelsen for Patientsikkerhed 

Region Sjælland, herunder praktiserende læger (monitorering jf. aftale med Re-

gion Sjælland) 

Visitation- og Koordination (evt. visitering af ydelser) 

Den Kommunale Sygepleje 

Andet personale 

Administration/økonomi Borgerne betaler selv indkøb 

Myndighed Styrelsen for Patientsikkerhed 

Revideres 1 x årligt 
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INSTRUKS 18.  OPRETTELSE AF KARANTÆNEFACILITETER I SOLRØD KOMMUNE 

 

 

Regionen er ansvarlig for oprettelse af karantænefacilite-

ter. Ved behov stiller kommunen lokaler, personale og 

praktisk hjælp til rådlighed. 

 

 

En afgørende faktor for placering af karantænepladser er, 

at det ikke er i nærheden af i forvejen svækkede borgere.  

Der kan etableres følgende karantænepladser i Solrød 

Kommune: 

 

Facilitet Antal plad-

ser 

Rehabiliteringsafsnittet, Plejecenter 

Chr. Have kan isoleres 

24 

Daghjemmet, Aktivitets- og Frivillig-

centret kan ikke isoleres 

0 

I alt  
24 

 



 

34 SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 

SOLRØD KOMMUNE 2020 

 

 

4.4 Instrukser om ekstreme vejrsituationer 
 

 

  

INSTRUKS 19. UFREMKOMMELIGE OG EKSTREME VEJRSITUATIONER 

Hvad er omfattet Voldsomt snefald, storm/orkan, oversvømmelser og/eller strøm- og telefonsvigt 

Hvorfra og hvortil Hvor al udkørsel frarådes, skal der sikres hjemmehjælp, sygepleje, mad og varme til de 

borgere, der har brug for dette: 
 Leder af Den Kommunale Sygepleje / leder af Den Kommunale Hjemmepleje er 

ansvarlig for at udarbejde en akut prioritering af opgaverne (hjemmehjælp, sy-

gepleje, mad) 

 Telefonopkald til borgere, der kan udsættes. 

 Nabohjælp. 

 Information via lokalradio, TV. 

 Angående udkørsel til uopsættelige opgaver koordineres med Politi/Sundheds-

sektor og evt. ETK Brand og Redning. 

 Forstas angående rydningskategoriseringer. 

Personale, der bor i yderområder, kontaktes evt. for at hjælpe lokalt med opgaver. 

 

Brug evt. matrikelkort fra Geodatastyrelsen til at vurdere hvilke områder i kommunen, 

der vil være værst ramt af det ekstreme vejr: https://sdfekort.dk/spatialmap 

 

Kontaktperson Lederen af Den Kommunale Hjemmepleje 
Lederen af Den Kommunale Sygepleje  

Tidsplan Etableres inden for få timer. 

Særlige forhold Vær opmærksom på også at inddrage de private leverandører af hjemmepleje  

Andre medvirkende Der kan være behov for assistance af personale til transportopgaver, teknisk- service-

medarbejder. 
Ved behov inddrages kommunikationsmedarbejderen til formidling af information til 

borgerne. 

Administration/økonomi Udgifter til transport, forplejning mv. sendes til administrationen. 

Ansvarlig Lederen af Den Kommunale Hjemmepleje 
Lederen af Den Kommunale Sygepleje 

Revideres 1 x årligt 

https://sdfekort.dk/spatialmap
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INSTRUKS 20. VARME- OG HEDEBØLGE 

Hvad er omfattet Meteorlogisk definition: 

Varmebølge: Gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer, målt over 3 

sammenhængende dage, overstiger 25 grader 

Hedebølge: Gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer, målt over 3 

sammenhængende dage, overstiger 28 grader. 

 

Varsling og forebyggende indsatser omfatter udsatte borgere tilknyttet hjem-

meplejen, Plejecenter Chr. Have samt Aktivitets- og Frivilligcentret, herunder 

borgere med hjerte- lungesygdomme, diabetes, psykiske sygdomme eller, at de 

får visse typer af medicin, samt ældre. 

Hvorfra og hvortil 1. Indsatsen igangsættes allerede ved varmebølge. 

2. Varsling ved opslag mv. på Plejecenter Chr. Have samt Aktivitets- og Frivil-

ligcentret, samt ved informationsfoldere, der uddeles af plejepersonale ved 

planlagte besøg, samt ved annoncering/pressemeddelelse i lokale medier. 

3. Udvælgelse af udsatte borgere, der skal have ekstra besøg eller ekstra ind-

sats for at forebygge hedeslag, dehydrering og konfusion.  

4. Igangsætning af planlagte og ekstra besøg. 

Varsling af sundhedsplejen. 

Kontaktperson  Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) www.dmi.dk 

Tidsplan Etableres inden 8 timers varsel. 

 Efter behov - i visse tilfælde flere gange i døgnet. 

Opgaver Udarbejdelse af informationsmateriale 

Distribution 

Udvælgelse af borgere 

Evt. at indkalde til et ekstra personalemøde 

Andre medvirkende Alle personalegrupper 

Særlige forhold 

Symptomer på hedeslag: 

Sendes ud som bilag til alle med-

arbejdere ved varme- og hede-

bølge (se næste side). 

Ledelsen informerer relevant personale om, hvad de skal være ekstra opmærk-

somme på i relation til borgere og beboere i varmt vejr og under hedebølge. 

Plejepersonale skal være særligt opmærksomt på tegn på forebyggelse af he-

deslag og dehydrering. (se næste side) 

Revideres 1 x årligt 

http://www.dmi.dk/


 

36 SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 

SOLRØD KOMMUNE 2020 

 

 

INSTRUKS 21: HEDESLAG – SYMPTOMER, FOREBYGGELSE OG FØRSTEHJÆLP 

Plejepersonale skal være 

særlig opmærksomt på: 

 

 Væskeindtaget hos den enkelte, specielt demente og andre svækkede perso-

ner. 

 At borgeren tilbydes alkoholfri og anden meget sukkerholdige drikkevarer. 

 Indendørstemperaturen hos borgeren. 

 At borgeren informeres om, at de bør opholde sig i køligere rum, dvs. ved 

temperaturer under 25 grader i så mange timer som praktisk muligt hver dag. 

 

Hedeslag bør mistænkes hos alle personer, der opfører sig påfaldende eller f.eks. 

besvimer under ”varme – stress”. Selv ved legemstemperatur under 40 grader kan 

der være tale om et hedeslag. 

 

Symptomer på hedeslag: 

 

 Ekstrem høj kropstemperatur. Ved kropstemperatur over 41 grader er situatio-

nen alvorlig. Ved temperatur over 42 grader vil der ofte opstå celleskader på 

vigtige organer. 

 Tiltagende utilpashed, mathed, hovedpine og svimmelhed. 

 Forandringer i mental status: Angst, forvirring, besvimelse, bevidstløshed og 

kramper. 

 Rød, varm og tør hud, dvs. nedsat eller ophørt svedproduktion. 

 Hurtig og kraftig puls. 

 Nedsat urinproduktion af tiltagende mørk gullig farve, dvs. tegn på væske 

mangel/ saltmangel. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle symptomer som beskrevet ovenfor behøver at 

være samtidig tilstede, for at hedeslag skal mistænkes. 

 

Ved hedeslag eller mis-

tanke om begyndende he-

deslag: 

 

 Personen bør snarest tilses af en læge. 

 Tilkald ambulance ring 112 

 

Førstehjælp mens man 

venter på hjælp: 

 

 Den varmepåvirkede person skal bringes i skygge og helst i kølige omgivelser. 

 Personen skal afklædes. 

 Personen, der er ved bevidsthed, skal have noget at drikke, f.eks. koldt vand 

med 1 spiseskefuld salt pr. liter vand. 

 Læg personen ned, hæv benene op i vejret. 

 I alvorlige tilfælde sikres afkøling med vifte og overbrusning med køligt vand 

eller ved at svøbe den syge ind i et koldt og vådt lagen. Alternativt afkøles den 

syge i et badekar eller under bruseren. 

 

I de alvorlige tilfælde skal personen bringes til hospitalet hurtigst muligt, da iltbe-

handling og drop samt medicin m.v. ofte er nødvendigt. Personer med kropstem-

peratur over 40 grader bør bringes til hospitalet hurtigst muligt, da de nærmer sig 

en temperatur, som kan give sekundære skader.  
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4.5 Instruks om krisestøtteberedskab 
 

 

 

INSTRUKS 22. KRISESTØTTENDE BEREDSKAB 

Hvad er omfattet Alarmering i forbindelse med en uvarslet hændelse 

Hvorfra og hvortil Model I: AMK, Region Sjælland, koordinerer den overordnede sundhedsfaglige indsats ved 

ulykker og beredskabsmæssige hændelser. 

Grundstammen udgøres af: 

 Indsatsledere fra politiet 

 ETK Brand og Redning 

 Indsatsleder fra Regions Sjælland 

Model II: ETK Brand og Redning aktiverer selv kommunens krisestøttende beredskab, uanset 

hvor alarmeringen kommer fra. 

Kontaktperson Model I: ETK Brand og Redning (får opkald fra AMK, Region Sjælland). Tager kontakt til: 

 Krisestab og relevante resursepersoner 

Model II: ETK Brand og Redning kontakter selv direkte: 

 Krisestab og relevante resursepersoner 

Resursepersoner Efter vurdering af krisestaben kan indkaldes ledere og medarbejdere fra: 

 Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) (psykologer) 

 Børne- og Familierådgivningen (socialrådgivere) 

 Sundhedsplejen (sundhedsfagligt personale) 

 Den Kommunale Sygepleje (sundhedsfagligt personale) 

AMK-Vagtcentralen kontaktes ved behov for supplering af den kommunale krisestøtte 

Tidsplan Etableres inden for få timer 

Kommunens op-

gaver 

Kommunen: 

 Stiller lokaler til rådighed - fx i forbindelse med opretning af et Evakuerings- og Pårørende-

center (EPC). 

 Har ansvaret for forplejning og eventuel indkvartering  

(jf. forpligtigelserne i Beredskabsloven LBK nr. 314 af 3. april 2017). 

 Kommunens krisestyringsstab: 

 Foretager en vurdering af situationen 

 Beslutter hvilke ressourcer der skal anvendes 

 Iværksætter, gennemfører og afslutter det krisestøttende beredskab. 

Koordinerer indsatsen med Region Sjælland og Politi 

 fortsættes næste side… 
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INSTRUKS 22. KRISESTØTTENDE BEREDSKAB – FORTSAT FRA FORRIGE SIDE 

 Akutfasen 

 Sørge for umiddelbar støtte til de involverede borgere.  

 Sørg for krisestøttemateriale til borgerne, f.eks. tæpper, tøj, telte, legetøj, bleer.  

 Ved behov fremskaffes medicin 

 Ved behov kontaktes forsikringsselskaber 

Overgangsfasen 

 En telefonlinje kan evt. oprettes for borgere, der har behov for at komme i kontakt med 

kommunen vedrørende hændelsen. 

 Skriftlig og mundtlig information udarbejdes.  

 Det er vigtigt at etablere almindelige rammer for børn og unge. Benyt lærere og pæda-

goger m.fl. 

Opfølgende indsats 

Kommunen understøtter borgere, der viser tegn på posttraumatisk belastningsreaktion eller an-

den psykisk lidelse som følge af hændelsen. 

Ved behov for opfølgende indsats henvises til egen læge. 

Hvis Region Sjælland har ydet krisestøtte, som en del af indsatsen, er opfølgende indsats region 

Sjællands ansvar 

Administration/ 

økonomi 
Udgifter til transport, forplejning mv. sendes til administrationen. 

Revideres 1 x årligt 
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Bilag 1. Lovgrundlag 

 Kommunernes forpligtelser til at planlægge et bered-

skab på sundhedsområdet fremgår af Beredskabslo-

vens § 12: ’Det kommunale redningsberedskab skal 

kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på perso-

ner, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, 

herunder terror- og krigshandlinger. Redningsbered-

skabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og 

forpleje evakuerede og andre nødstedte.’  

 Rammerne for det kommunale ansvar for planlæg-

ning af sundhedsberedskabet fremgår af ”Bekendtgø-

relse om planlægning af sundhedsberedskabet.” BEK 

nr. 971 af 28/06/2016.  

 

Oversigt 

 Sundhedsloven. LBK nr. 1286 af 2. november 2018. 

 Beredskabsloven. LBK nr. 314 af 3. april 2017. 

 Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsbered-

skabet og det præhospitale beredskab samt uddan-

nelse af ambulancepersonale mv. BEK nr. 971 af 

28/06/2016. 

 Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet 

udgivet af Sundhedsstyrelsen 2017 

 Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan 2015.  

 Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smit-

somme og andre overførbare sygdomme (Epidemilo-

ven). LBK nr. 814 af 27/08/2009 

 Lægemiddelloven. LBK nr. 99 af 16/01/2018 

 Beredskab for pandemisk influenza. Del I: National 

strategi og fagligt grundlag. SST 2013. 

 Beredskab for pandemisk influenza. Del II: Vejledning 

for regioner og kommuner. SST 2013. 

 Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabs-

hændelser, SST 2014 

 

 

5. Bilag 
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Bilag 2. Navne- og telefonliste: Krisestaben 

 

Indholdet i bilaget offentliggøres ikke. 

 

 

Bilag 3. Navne- og telefonliste: Ressourcepersoner 

 

Indholdet i bilaget offentliggøres ikke. 
 

 

Bilag 4. Navne- og telefonliste: Institutioner under Sund-

heds- og Ældreområdet i Solrød Kommune  
 

Indholdet i bilaget offentliggøres ikke. 

 

 

Bilag 5. Navne- og telefonliste: Eksterne samarbejdspart-

nere 

 

Indholdet i bilaget offentliggøres ikke. 

 

  

Bilag 6. Navne- og telefonliste: Praktiserende læger 

 

Indholdet i bilaget offentliggøres ikke. 
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Bilag 7. Logbog 

En log er en kronologisk optegnelse af de begivenheder, 

der vedrører krisestaben. Den skal indeholde tilstrække-

lige oplysninger til at fastslå og tidsbestemme vigtige be-

givenheder, således at en hurtig gennemlæsning af logen 

kan give et klart billede af, hvad der er sket. 

Logen skal derfor indeholde følgende oplysninger i en 

kort, klar præcis fremstilling og optaget i den form de 

fremkommer: 

 Hovedpunkterne i betydende ind- og udgående 

skriftlige ekspeditioner 

 Modtagne og udgivne mundtlige befalinger, meldin-

ger, oplysninger og aftaler i fuld ordlyd, hvis de er 

korte eller som resume. 

 Tidspunkter for møder med dagsorden og mødedel-

tagere 

 Egne handlinger eller begivenheder, der ikke fremgår 

på anden måde, f.eks. afbrydelse af kommunikations-

linjer. 

 

Logen tjener til at fastholdelse af enkeltheder, der er af 

betydning for den løbende og fremtidige læring, samt til 

orientering ved afløsning. 
 

 

  

LOGBOB NR. 
(START MED 1 FOR 

HVERT DØGN BE-

REDSKABET OP-

RETHOLDES) 

KL. 
(TIDSPUNKT 

ANGIVES) 

FRA/TIL 
HVEM KOMMER 

SAGEN FRA ELLER 

SENDES TIL 

BEGIVENHED/INDHOLD 

AF INSTRUKS SAMTALE 

HVAD ER FORE-

TAGET (SELVE 

HANDLINGEN) 
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Bilag 8. Dagsordener for møde i krisestaben 

 

Dagsorden for 1. møde 
1. Deltagere og referent 

2. Situationen 

3. Opgave 

4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 

5. Fastlæggelse af organisationen: 

6. Daglig organisation, bemanding af staben  

7. Afgivelser og omfordeling 

8. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 

9. Særlige procedurer 

10. Modtagelse og fordeling af informationer 

11. Iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder 

m. fl.  

12. Økonomi, herunder bemyndigelser 

13. Status vedrørende tværgående stabe og andre krise-

styringsfora 

14. Krisekommunikation 

15. Orientering af [organisationens] personale 

16. Erfaringsopsamling 

17. Eventuelt 

18. Opsummering af væsentlige beslutninger 

19. Næste møde 

 

 

Dagsorden for efterfølgende stabsmøder 

Status og opdatering 

1. Opdatering siden fordeling af seneste samlede situa-

tionsbillede 

2. Nøgleopgaver 

Koordination og beslutning 

3. Opgave… 

4. Opgave… 

5. Krisekommunikation 

Andet 

6. Punkter til erfaringsopsamler 

7. Eventuelt 

8. Opsummering af væsentlige beslutninger 

9. Næste møde 

 

[Tekst - Slet ikke efterfølgende linje indeholder sektionsskifte] 
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Sundhed og Frivillighed 

Solrød Kommune 
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www.solrod.dk 


