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1.0 Indledning 

Sundhedsberedskabsplanens formål 

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Svendborg Kommunes samlede beredskabsplan og 
har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab. Sundhedsberedskabsplanen skal 
sikre, at Svendborg Kommune, Social og Sundhed har planlagt og kan yde en koordineret 
indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret situation. 
Sundhedsberedskabsplanen skal desuden sikre Svendborg Kommunes evne til at udvide og 
omstille sig til opgaver ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser 
som kriser og krig. 
 

Hovedopgaver i Social og Sundhed 

Direktørområdet Social og Sundhed varetager primært opgaver på ældreområdet og de sociale 
områder (handicap, psykiatri og misbrug) samt sundheds- og forebyggelsesopgaver. 
 
Sundhedsberedskabsplanen gælder hele Social og Sundhed, som består af 
Sundhedsafdelingen, Socialafdelingen, Myndighedsafdelingen, Sekretariatet, Hjemmeplejen 
samt Plejecentrene.   
 

Ansvar i forhold til Sundhedsberedskabsplanen 

Beredskabschefen er overordnet ansvarlig for kommunens samlede beredskab, herunder også 
sundhedsberedskabet. 
 
Det er direktørområdet Social og Sundheds ansvar, at der i ekstraordinære situationer handles 
på den mest effektive måde ud fra, hvad der er muligt alt afhængig af hændelsens art og 
omfang.  
 
Opgaveløsningen skal foregå så tæt på borgeren som muligt. Som hovedregel gælder det, at 
ansvaret for opgaveløsningen i ekstraordinære situationer påhviler den afdelingsleder, som 
normalt løser opgaverne i hverdagen.  
 
Socialdirektøren er ansvarlig for Sundhedsberedskabsplanens udarbejdelse, koordinering, 
løbende opdatering og eventuelle igangsættelse. 
 
Sundhedschefen skal sammen med Beredskabschefen afstemme planen i forhold til Svendborg 
Kommunes Beredskabsplan og Redningsberedskabets ”Risikobaserede dimensionering” og 
”Beredskabsplan”.  
 
Direktørområdets ledere og medarbejdere er ansvarlige for at yde den bedste og mest 
effektive indsats, når dele af planen er iværksat. Samtidig har ledelsen ansvar for, at 
personalet har kendskab til planen. 
 
Sundhedschefen er ansvarlig for at afprøve og evaluere Sundhedsberedskabsplanen. 
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Lovgrundlag 

Sundhedsloven (§ 210 Kommunernes forpligtelser) 
Beredskabsloven (§ 12 Kommunens forpligtelser og § 25, stk.1 om udarbejdelse af 
Beredskabsplan) 
Epidemiloven 
Lægemiddelloven 
Bekendtgørelse om planlægning af Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab nr. 
1150 af 9. december 2011. 
 

Andre henvisninger 

Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab” og bilagssamlingen til 
håndbogen, 2011 
Sundhedsstyrelsens Pandemiplan, 2012  
Sundhedsstyrelsens Beredskab for pandemisk influenza del I og del II, 2013 
Beredskabsplanen om Akutte drikkevandsforureninger 
Beredskabsstyrelsens ”Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide” 
Beredskabsplan for Odense Universitetshospital, 2012 
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2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet  

 
De overordnede opgaver for sundhedsberedskabet omfatter: 
 
• Plejeopgaver i forbindelse med voldsomme vejrlig, som storm, orkan, snestorm, hedebølge 

og stormflod 
• Modtagelse af førudskrevne patienter fra hospitalet 
• Genhusning af borgere ved brand på plejecentre og sociale tilbud 
• Plejeopgaver ved forsyningssvigt 
• Sundhedsberedskab ved pandemi 
• Sundhedsberedskab ved CBRNE-hændelser1   
• Hjælp til Redningsberedskabet ved indkvarteringsopgaver 
 
Sundhedsberedskabet skal desuden kunne omstille sig til opgaver, der ikke er beskrevet i 
planen, da listen over opgaver aldrig vil kunne være udtømmende. 
 
Anden del af Sundhedsberedskabsplanen indeholder en udførlig beskrivelse af indsatsplaner, 
instrukser og action cards gældende for ovenstående opgaver. 

  

                                                 
1
 Kemiske stoffer og produkter (C), biologisk materiale, smitsomme eller overførbare sygdomme (B), radiologisk 

materiale (R), nukleart materiale(N) eller eksplosive stoffer (E) 
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3.0 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet 

Ledelse 

Ledelsen af sundhedsberedskabet organiserer sig alt efter opgavens art, omfang og varighed. 
Det gennemgående princip for organisering og ledelse af sundhedsberedskabet er, at det 
eksisterende ledelseshierarki benyttes. 
 
Socialdirektøren er overordnet ansvarlig for organisering og ledelse af sundhedsberedskabet, 
men kompetencen uddelegeres alt efter hændelsen karakter, og hvor alarmen kommer fra. 
Kommer alarmen fra en institution, det vil sige nederst i ledelseshierarkiet, vurderer 
afdelingschefen om organiserings- og ledelseskompetencen skal uddelegeres til institutionen, 
eller om afdelingschefen skal tage kontakt videre op i hierarkiet.    
 
Sundhedsberedskabet skal kunne etableres under alle forhold og tidsrum. Ledere og 
medarbejdere, der er nødvendige for sundhedsberedskabets arbejde, kan om nødvendigt 
pålægges opgaven, jf. Beredskabsloven.  
 
Er hændelsen af en sådan karakter, at kommunens overordnede krisestab skal samles, vil det 
som udgangspunkt være sundhedschefen, der indgår i denne.  
 

Den operative indsats 

Personalet i Social og Sundhed vil normalt videreføre eller udvide arbejdsindsatsen inden for 
kendte arbejdsopgaver. Det vil sige, at arbejdsopgaverne normalt skal udføres på 
direktørområdets lokaliteter. Personale fra direktørområdet vil normalt ikke indsættes i 
redningsberedskabets arbejde. 
 
Ved evakuering kan personalet anvendes på de af Redningsberedskabet udpegede 
evakueringscentre. Ved voldsomme vejrsituationer, som stormflod, storm og orkan, kan 
evakuering ske på skoler og andre steder, hvor der er forsamlingslokaler og 
indkvarteringsmuligheder.  
 

Skolelederen er evakueringscenterleder og ansvarlig for evakueringscentrets drift, herunder 
det praktiske, lokaler, IT, forplejning og lignende. 
 
Sundhedsberedskabet er ansvarligt for borgerrelaterede forhold, herunder behov for hjælp, 
servicering af borgerne med psykisk og fysisk førstehjælp, alarmering af AMK (Akut Medicinsk 
Koordinationscenter) mm. Hvis politiet ikke kan forestå indskrivningen på evakueringscentret, 
så varetages dette af sundhedsberedskabet. 
 
Redningsberedskabet er ansvarlig for at bringe de tilskadekomne frem til indskrivning, derefter 
videre til forplejning og indledende samtaler (i samarbejde med det kommunale 
sundhedsberedskab) samt at varetage mindre skrammer (svarende til samarittjeneste). 
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Oversigt over lokaliteter 

- Rådhuset, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (Kommunens overordnede krisestab) 
- Social og Sundhed, Svinget 14, 5700 Svendborg (sundhedsberedskabets ledelse) 
- Det gode Madhus i Svendborg Kommune, Ryttervej 39, 5700 Svendborg (Koordinerer 

akutte madleverancer) 
- Skolerne i kommunen kan anvendes til Psykosociale Støttecentre / evakueringscentre. Se 

bilag 3. 
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4.0 Aktivering og drift af sundhedsberedskabet 

Aktivering af sundhedsberedskabet 

Modtagelse af varsler og alarmer kan komme mange steder fra, og det vil ikke være muligt at 
lave en komplet oversigt. Overordnet inddeles aktiveringen af sundhedsberedskabet derfor i 
to:  

• hændelser, hvor alarmeringen kommer eksternt i forhold til direktørområdet  
• hændelser, hvor alarmeringen kommer internt i forhold til direktørområdet  

 
Ved hændelser, hvor alarmeringen kommer eksternt, vil alarmen typisk komme fra politiet, 
den kommunale indsatsleder, beredskabschefen, direktører i kommunen, embedslægen, 
Regionen, andre kommuner eller den centrale krisestab. Disse instanser har kompetence til 
både at aktivere og deaktivere planen. Planen deaktiveres i et samarbejde mellem 
direktørområdet og beredskabet. 
 
Ved hændelser, hvor alarmeringen kommer internt, kontaktes den respektive afdelingschef af 
dennes sektionsleder/afdelingsleder/centerleder. Afdelingschefen informerer direktøren om 
hændelsen. Direktøren og afdelingschefen har kompetence til både at aktivere og deaktivere 
planen. 
 
Borgerhenvendelser vil typisk ske til enten politi eller hjemmepleje. Borgerhenvendelser er 
således et led længere ude i aktiveringsproceduren og er derfor ikke særskilt nævnt i 
forbindelse med alle de instanser, som man kunne tænke sig, de ville henvende sig til. 
 
Sker alarmeringen om aftenen, natten, i weekenden eller i helligdage kontaktes vagttelefonen i 
Social og Sundhed. Vagttelefonen er bemandet af sygeplejersker i Hjemmepleje Øst, se bilag 5 
for instruks samt vagttelefonnummer. Den sygeplejerske, der modtager opkaldet vil kontakte 
afdelingschefen og vil alt efter situationen være bemyndiget til at tage til områdekontoret og 
begynde at indkalde personale efter behov. Afdelingschefen vil herefter kontakte direktøren og 
aktivere sundhedsberedskabet efter behov.  
 
Såfremt modtageren ikke genkender afsenderen af alarmeringen eller er i tvivl, foretages et 
kontrolopkald til afsenderen for at kontrollere alarmens rigtighed, før lokalalarmering 
iværksættes, jf. gældende alarmeringsoversigt, se figur 1. 
 
På de enkelte institutioner skal der være en instruks med beskrivelse af aktivering og 
håndtering af diverse situationer. Den enkelte leder er ansvarlig for, at disse findes lokalt og er 
kendt af personalet.     
 
Figur 1 opsummerer alarmeringsproceduren. Telefonnumre til intern og ekstern alarmering er 
listet i bilag 1. 
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Figur 1. Alarmeringsprocedure 

Drift af sundhedsberedskabet 

Sundhedsberedskabets ledelse sammensættes alt efter hændelsens karakter og efter 
princippet om, at ledelsen skal tage udgangspunkt i det normale ledelseshierarki. Ledelsen 
sender en repræsentant til kommunens overordnede krisestab, i fald at denne aktiveres. 
Repræsentanten vil som hovedregel være sundhedschefen. Det skal desuden besluttes, om der 
skal sendes repræsentanter til andre relevante fora. 
  
Sundhedsberedskabets ledelse mødes efter behov, dog minimum en gang i døgnet. Ledelsen 
har til huse i Social og Sundhed, Svinget 14, 5700 Svendborg. Se bilag 2 for dagsorden til det 
første og efterfølgende møder.  
 
Sundhedsberedskabets ledelse nedsætter et sekretariat, hvis opgaver blandt andet er at føre 
log, bistå ledelsen med praktisk og administrativ støtte, udføre medieovervågning og lave 
kommunikationsopgaver. 
 
Afløsning af sundhedsberedskabet sker internt.  
 
Samarbejdet med nabokommuner og region sker i overensstemmelse med disses beskrevne 
beredskabsplaner. Alarmering af region og nabokommuner sker bl.a. via AMK. 

Politiet
Redningsberedskab 
Direktører i Svendborg kommune
Central krisestab
AMK (Akut Medicinsk 
Koordinationscenter, Odense)

Direktør Social og 
Sundhed 

Afdelingschef, Social og 
Sundhed

Sektionsledere/afdelings 
ledere/centerleder
Medarbejdere

Alternativ 
kommunikationsvej 
(manglende kontakt 
til direktøren)

Kommunikationsvej 
ved alarmering 
eksternt

Kommunikationsvej ved 
alarmering internt 
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5.0 Informationshåndtering  

Indhentning af information 

Ledelsen af sundhedsberedskabet skal ved første møde nedsætte et sekretariat, der har 
ansvaret for overvågning af indkomne informationer samt aktiv søgning af information.  
Informationerne skal danne grundlag for et situationsbillede både for direktørområdet, men 
skal eventuelt også bidrage til situationsbillede for hele kommunen. Situationsbilledet 
afrapporteres kortfattet (se bilag 4) og skal bruges til at fastlægge de kommende handlinger.  
   
Sundhedsberedskabet kan modtage informationer i form af telefonopkald, mail og SMS fra 
blandt andre: 
 

• Politi 
• Beredskabschefen  
• Kommunens øvrige forvaltninger 
• Region Syddanmark 
• AMK 
• Hospitalerne 
• Sundhedsstyrelsen/embedslægeinstitutionen 
• Nabokommuner  
• Kommunens borgere 
• Medierne  

 

Fordeling af information 

Alle informationer skal vurderes, og der skal tages stilling til, hvorvidt det er hastesager, og 
om de skal leveres videre til andre instanser.  
 
Informationer skal videregives til alle instanser, der vurderes at være eller vil blive influeret af 
hændelsen. Orienter også de involverede parter omkring, hvor ofte de kan forvente at 
modtage en rapport omkring situationsbilledet.   
  
Det er direktøren for Social og Sundhed, der har ansvaret for, at udvalgsformand og evt. andre 
politikere informeres og evt. tilkaldes. 

  

Udtalelser til pressen skal aftales med direktøren for Social og Sundhed.  
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6.0 Koordination og samarbejde 

 

Indsatsen skal koordineres med både interne og eksterne samarbejdspartnere for hurtigst 
muligt at kunne opnå normaltilstanden.  
 
Ledelsen af sundhedsberedskabet skal hurtigst muligt skabe sig overblik over situationen jf. 
forrige afsnit samt skabe overblik over hvilke ressourcer, der er til rådighed. Dette skal skabe 
overblik over, hvilken form for bistand der skal anmodes om fra samarbejdspartnere.  
 
Vigtige samarbejdspartnere med hvem der skal koordineres: 
 
Region Syddanmark: 

AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter – Odense) 
Kriseterapeutisk personale 
 
Andet sundhedsvæsen 

Vagtlæger og praktiserende læger 
Private sygehuse og klinikker 
Embedslægen 
 
Beredskab 

Politiet 
Redningsberedskabet 
 
Kommune 

Andre kommunale afdelinger, f.eks. Indkøbskontoret, IT-afdelingen og 
Kommunikationsafdelingen 
Nabokommuner  
 
Nedenfor gennemgås aftalerne med de enkelte samarbejdspartnere. 
  

Aftaler og samarbejde med Region Syddanmark om sundhedsberedskabet 

Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) har kompetencen til at koordinere den samlede 
indsats og uddelegere opgaver fra sygehus til lægerne mv. 
 
AMK har kompetencen til at aktivere på forhånd udpegede undersøgelses-, behandlings-, 
isolations- og karantænefaciliteter.  
 
AMK/Sygehuset har ansvaret for, at medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler følger med 
borgeren ved ekstraordinært udskrevne patienter. Der er desuden en skriftlig aftale mellem 
kommunen og regionen om beredskab af lægemidler og medicinsk udstyr til mulige større 
beredskabshændelser/katastrofer. 
 
AMK/Sygehuset har ansvaret for transporten af de ekstraordinært udskrevne patienter til den 
fysiske placering af sundhedsberedskabet i Svendborg Kommune. 
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Region Syddanmark har ansvaret for aktivering af almen praksis, vagtlæge og praktiserende 
speciallæger. 
 
Region Syddanmark har ansvaret for massevaccine. Herunder har almen praksis opgaven med 
massevaccine ved pandemier, hvor der vil være mange syge borgere og medarbejdere. 
 
Region Syddanmark har ansvaret for kriseterapeutisk indsats og biologisk beredskab ved 
større ulykker, hændelser og katastrofer. AMK alarmerer det kriseterapeutiske beredskab 
direkte. 
 

Region Syddanmark tilbyder i sin beredskabsplanlægning at samarbejde med kommunerne om 
følgende specifikke opgaver på sundhedsområdet: 
 
Indsats af sundhedspersonale ved større ulykker 
Regionen har tilstrækkelige med præhospitale ressourcer og mulighed for at trække på 
udrykning fra sygehuse, så der er ikke behov for, at kommuner/praksissektoren planlægger at 
stille med indsats på ulykkessteder. 
 
Kriseterapeutisk indsats ved større hændelser er en regional opgave 
Regionen kan ved større hændelser stille med et kriseteam fra psykiatriske akutsygehuse med 
kort varsel. Kommunen skal koordinere sit krisestøttende beredskab og det øvrige beredskab 
med regionens kriseterapeutiske beredskab.  
 
Regionerne har en planlægningsforpligtelse i forhold til det kriseterapeutiske beredskab på 
linje med – og som en del af – de generelle planlægningsforpligtelser i forhold til 
sundhedsberedskabet. 
 
Inden for rammerne af sundhedsvæsenets almindelige beredskab tilbydes på døgnbasis akut 
krisepsykiatrisk hjælp på regionens akutpsykiatriske centre. Den kriseterapeutiske indsats har 
primært til formål at forebygge, at en normal reaktion udvikler sig til en sygelig tilstand. 
 
Den akutte indsats etableres med base i et af regionens akutpsykiatriske centre, og indsatsen 
kan foregå på et eller flere af centrene eller i tilknytning til skadestedet, hvor der kan etableres 
midlertidige støttecentre. 
 
Det kriseterapeutiske beredskab etableres via AMK, som alarmerer det relevante psykiatriske 
center. Det psykiatriske center alarmerer efter behov det gejstlige beredskab. 
 
Ved større hændelser, hvor der etableres støttecentre uden for de psykiatriske centre, 
kontaktes det kommunale beredskab, med henblik på samarbejde omkring den konkrete 
hændelse. 
 
Regionen har truffet aftale med politiet, kommunerne og forsvaret om, at Varde kaserne, Ryes 
kaserne i Fredericia, samt Fighter Wing Skrydstrup, kan anvendes som lokaliteter for et 
psykosocialt støttecenter. 
 



 

13 

15/25704 

Det kriseterapeutiske udvalg indgår i et forum med politi og sundhedsberedskabet, hvor det 
konkrete samarbejde og koordination omkring den akutte psykiatriske patient aftales. 
 
Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene 

Ved ekstraordinær udskrivning fra sygehusene anvendes de sædvanlige procedurer ved 
udskrivning af patienter fra sygehuse. Det vil i realiteten være et begrænset antal patienter 
der udskrives, hvis der akut opstår et stort behov for mere sygehuskapacitet. De udskrevne 
patienter vil ved en masseudskrivning fordele sig, så de fleste hjemmeplejedistrikter vil få 0-1 
ekstra person at tage vare på. Ved masseudskrivning bruges de vanlige kommunikationsveje 
mellem sygehus og kommune. AMK vil varsle alle kommuner så hurtigt som muligt i tilfælde af 
ekstraordinær udskrivning. 
 
Lægemiddelberedskab 

Hvis der opstår en situation med udsigt til mangel på medicin og medicinsk udstyr i regionen 
eller kommunerne i regionen på grund af en ekstraordinær situation, vil regionen søge at 
afhjælpe situationen.  
 
Patienter vil ved en ekstraordinær udskrivning fra sygehuset få medicin med hjem til 48 timer, 
hvis der er behov for dette.  
 
Pandemi 

Region Syddanmarks sektorer laver selv en plan for, hvordan presset i pandemisituationen 
med mange syge borgere og medarbejdere skal håndteres. 
Akutsygehusenes sygehusberedskab – den eksterne del. Alle Akutsygehuse pt.: Svendborg, 
OUH, Vejle, Kolding, Esbjerg og Aabenraa kan stille med udryknings-/lægehold. 
 
Sygehus Lillebælt stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger 
på Ryes Kaserne. 
 
Sygehus Sønderjylland stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og 
epidemiafdelinger på Fitghter Wing Skrydstrup. 
 
Sydvestjysk Sygehus stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og 
epidemiafdelinger i Oksbøllejren. 
 
Håndtering af ekstraordinære situationer med pandemiudbrud, smitsomme sygdomme og 
lignende udbrud, der kommer langt ud over dagligdagens beredskab, sker jf. 
Sundhedsstyrelsens Vejledning til kommunernes sundhedspersonale. 
 

Svendborg Kommune vil på det forebyggende område medvirke til information og hygiejniske 
foranstaltninger for bl.a. børn og unge i skoler og institutioner og i befolkningen generelt. 
 
Der er indgået en samarbejdsaftale om infektionshygiejniske ydelser mellem OUH, Klinisk 
Mikrobiologisk afdeling og Svendborg Kommune.  
 
Lokalt er der etableret et netværk bestående af hygiejnekoordinatorer fra hver 
institution/område, der i samarbejde med nærmeste leder og den faglige konsulent 
koordinerer den infektionshygiejniske indsats. 
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I enhver situation, hvor en patient skal behandles af kommunens sundhedspersonale, kræves 
forsvarlige beskyttelsesforanstaltninger. Det skal sikres, at kommunalt sundhedspersonale 
beskyttes mod dråbesmitte og kontaktsmitte. Den gældende hygiejneinstruks for kommunens 
sundhedspersonale skal følges. Hjemmeplejen observerer og plejer patienterne efter lægens 
anvisninger. 
 
Affald håndteres jf. Svendborg Kommunens affaldsregulativ for dagrenovation. Evt. særlige 
instruktioner og krav fra myndighederne skal overholdes. 
 
Hvis de centrale sundhedsmyndigheder beslutter at iværksætte vaccination af den samlede 
befolkning eller af befolkningen i et afgrænset område, oprettes der vaccinationscentre flere 
steder. Vaccinationscentrene ledes af Social og Sundhed, og de oprettes generelt på samme 
lokalitet, der er udpeget til evakueringscenter eller valgsteder. Endvidere kan sportscentre- og 
haller anvendes. I en given situation er det Socialdirektøren og krisestaben, der er ansvarlig 
for udpegning af vaccinationscentre. Region Syddanmark er ansvarlig for utensilierne for 
gennemførelsen af vaccinationerne. 
 

Samarbejde og aftaler med de praktiserende læger 

Der er i Svendborg Kommune ansat en praksiskonsulent, som koordinerer kontakten til de 
øvrige praktiserende læger i området. Det kan blive aktuelt, fx ved behov for øget tilsyn med 
borgerne efter udskrivelse, eller behov for anden hjælp fra de praktiserende læger. 
 
Svendborg Kommune forudsætter i en ekstraordinær situation, at 
praksissektoren/vagtlægerne løser de opgaver, som de normalt løser, fx ved ekstraordinær 
udskrivning fra sygehusene. 
 
Hvis en ekstraordinær situation gør det nødvendigt, vil AMK iværksætte varsling/information af 
de praktiserende læger/vagtlægerne i regionen.  
 
Ved behov for ekstraordinær udskrivelse varsles kommunen af AMK. Herefter foregår 
kontakten vedr. den enkelte patient mellem sygehusafdelingen og kommunen.  
 
Ved pandemier og lignende foretages vaccinationer af de praktiserende læger i regionen. 
 

Samarbejde med Embedslægeinstitutionen 

Indsatslederen og/eller den sundhedsfagligt ansvarlige vurderer om embedslæge skal 
kontaktes med henblik på rådgivning og information fx i forbindelse med smitteforebyggelse 
og drikkevandsforurening. 
 

Samarbejde med beredskabet 

Beredskabet kan bistå med materiel og assistance i forbindelse med beredskabsopgaver. Den 
kommunale indsatsleder kontaktes efter behov. 
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Politiet kontaktes, når normaltilstanden for lov og orden påvirkes. Politiet kontaktes desuden, 
når deres assistance anses for nødvendig.  
 

Samarbejde med nabokommuner 

Såfremt der opstår et behov for akut løsning af beredskabsopgaver samarbejdes med 
nabokommunerne. Det samme gælder, hvis en nabokommune får behov for hjælp herfra.  
 
Nabokommuner til Svendborg Kommune er: Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune, 
Langeland Kommune og Ærø Kommune. 
 
Såfremt Svendborg Kommune har besluttet en central form for krisekommunikation orienteres 
samarbejdskommunerne også om dette tiltag. 
 
Samarbejdet i en akut opstået situation koordineres med AMK.  
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7.0 Krisekommunikation 

 

Sundhedsberedskabets ledelse skal hurtigst muligt fastlægge, hvem der håndterer den 
sundhedsmæssige kommunikation, og dette skal koordineres med den øvrige kommunikation. 
Såfremt kommunens fælles krisestab er samlet, skal der også koordineres med denne. 
 
Der skal tages stilling til: 
 
• Hvem der skal have information 
• Hvad der skal informeres om 
• Hvornår og hvor ofte der skal informeres 
• Hvilket medie der skal kommunikeres igennem 
• Hvor borgerne kan henvende sig omkring hjælp og information 
 
 
Det er vigtigt, at informationen koordineres, således at borgere og personale modtager 
ensartet information. Kommunikationsafdelingen inddrages i kommunikationsopgaven. 
Kommunikationsafdelingen har ansvaret for at opdatere www.ulykkeisvendborg,dk, hvor al 
relevant information omkring hændelsen formidles til borgerne.        
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8.0 Indsatsplaner 

 

I dette afsnit beskrives nærmere, hvordan Sundhedsberedskabet skal agere i forhold til 
CBRNE-hændelser, som krisestøttende beredskab og som lægemiddelberedskab. 

 

8.1 CBRNE-beredskab 

 

CBRNE-sundhedsberedskabet skal begrænse og afhjælpe hændelser med kemiske (C), 
biologiske (B), radiologiske (R)og nukleare stoffer (N) samt eksplosivstoffer (E).  
 

Opgaver 

Kommunens overordnede opgaver er, at   
 

• afklare og yde fornøden hjælp til berørte borgere i fareområdet 
• varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne 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 befolkningen 
• deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne 
• rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger 
• sørge for forsyning med rent drikkevand til berørte borgere ved 
• drikkevandsforurening  

 
Desuden skal kommunen yde støtte til de opgaver, som regionen anser for nødvendige. 
 

Ledelse og organisation 

Ledelses- og ansvarsforhold er de samme ved CBRNE-hændelser som ved øvrige hændelser. 
Dog vil beredskabschefen altid være involveret og være øverste ansvarlige grundet karakteren 
af CBRNE-hændelser. 
 
Ekspertberedskaberne leverer den fornødne viden omkring forholdsregler ved hændelserne. De 
fire ekspert-beredskaber er:  
 

• Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen  
• Center for Biosikring og -Beredskab, Statens Serum Institut  
• Statens Institut for Strålebeskyttelse (radiologisk beredskab)  
• Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen  

 
Sundhedschefen er ansvarlig for at videregive informationen til kommunens generelle 
krisestab. 
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Bemanding og udstyr 

Informationen internt i Social og Sundhed følger det vanlige ledelseshierarki, som på den 
måde sikrer, at informationen spredes til alle i organisationen. Som hovedregel udgøres 
bemandingen af redningsberedskabet, men alt efter hændelsens karakter vil personalet i 
Social og Sundhed også indgå. Ledelsen af sundhedsberedskabet og beredskabschefen træffer 
afgørelse om dette.  
 
Udstyr kan rekvireres af krisestaben hos den kommunale indsatsleder og forefindes alene i 
begrænset omfang og til personlig beskyttelse. 
 

Procedurer  

Se action cards. 

 

8.2 Krisestøttende beredskab 

 

Det kommunale krisestøttende beredskab fungerer som en hjælp til involverede og pårørende 
ved beredskabshændelser. Regionen har et decideret ekspertbaseret kriseterapeutisk 
beredskab. Alarmeringen af det kommunale krisestøttende beredskab sker via AMK. 
    

Opgave 

Kommunens krisestyringsorganisation etableres, når kommunen aktiverer det krisestøttende 
beredskab. Kommunens krisestøtteberedskab består af forskellige på forhånd udpegede 
medarbejdere, som har kendskab til organiseringen af krisestøtte og til normale 
krisereaktioner. Opgaven er at foretage en vurdering af det aktuelle behov for ressourcer og 
herefter iværksætte, gennemføre og afslutte det krisestøttende beredskab i kommunen. 
Indsatsen koordineres med regionen. 
 
Kommunen vurderer sammen med regionen i planlægningsfasen, hvordan kommunens 
ressourcer bedst kan udnyttes i en situation med behov for det 
kriseterapeutiske/krisestøttende beredskab. I den aktuelle situation aftales den konkrete 
ressourceudnyttelse mellem AMK og kommunen. Ledelsen planlægger desuden, hvordan 
krisestøttemateriel eventuelt kan tilvejebringes. 
 

Ledelse 

Sundhedsberedskabets ledelse har ansvar for at aktivere det kommunale krisestøttende 
beredskab. 

Organisation 

Kommunens krisestøttende beredskab planlægges og udpeges i den aktuelle situation, således 
at der er der indgås aftaler omkring ledelse, bemanding, lokaler og materiel/udstyr. De 



 

19 

15/25704 

medarbejdere fra kommunens forskellige forvaltninger, som indgår i det krisestøttende 
beredskab, har i forvejen kendskab til hinanden og mødes med passende mellemrum med det 
formål at vedligeholde beredskabet og sikre relevant uddannelse. 
 
Kommunens krisestøttende beredskab samarbejder med regionens kriseterapeutiske 
Beredskab.  
 

Bemanding og udstyr 

Alle eventuelt tilkaldte eksterne samarbejdspartnere er underlagt indsatsledelsen i 
indsatsområdet og rekvirenten (fx regionens kriseledelse, AMK eller kommunens kriseledelse).  
 
Samarbejdspartnere, som ikke er indsat i indsatsområdet, refererer til den nedsatte 
kriseledelse i hhv. region og kommune. 
Kommunens krisestøttende beredskab består i, at de medarbejdere, der i forvejen kender og 
arbejder med den pågældende målgruppe, tilbyder almen krisestøtte. 
 
Kriseterapeutisk behandling er en regional opgave. Kommunen aktiverer sit krisestøttende 
beredskab for at bistå regionen. Det krisestøttende beredskab koordineres med regionen via 
AMK. 
 
 

Procedurer 

Organisering af indsatsen for det kriseterapeutiske og krisestøttende beredskab kan 
inddeles i tre faser: Den akutte fase, overgangsfasen og den opfølgende indsats. 
 
Den akutte fase 

Regionen har primært ansvaret for indsatsen i den akutte fase. En del af indsatsen omfatter, at  
indsatsledelsen og de indsatte beredskabsaktører informerer om normale krisereaktioner, 
muligheder for afhjælpning samt henvendelsesmuligheder ved mere omfattende eller 
længerevarende reaktioner. 
 
Den samlede indsatsledelse vurderer, hvornår den akutte indsatsfase er overstået. Der kan 
således ikke angives en tidsramme for den akutte indsats. 
 
Kommunens ansvar i den akutte fase handler primært om at understøtte den regionale indsats 
ved at sørge for støtte til de involverede borgere særligt i form af praktisk hjælp. Det drejer sig 
om indkvartering, forplejning, tæpper, tøj, telte, legetøj, bleer mv. Indsatslederen skal 
informere sundhedsberedskabets ledelse, såfremt det vurderes, at det krisestøttende 
beredskab i kommunen skal aktiveres, således at der kan ske en videreformidling internt i 
kommunen til daginstitutioner og skoler, hvor der kan være børn og unge, der er berørt af 
hændelsen. 
 
Overgangsfasen 

I overgangsfasen forberedes den opfølgende indsats, dvs. der fokuseres på de 
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psykologiske og sociale konsekvenser hos de berørte, hvilket også indbefatter muligheden for 
en aktiv opsøgende indsats. Kommunen og regionen har i fællesskab ansvaret for grundig 
information til både de ramte og familien samt det øvrige sociale netværk. 
 
Varigheden af denne fase kan være op til få uger. 
 
Kommunen lægger med det samme relevante oplysninger om hændelsen på hjemmesiden 
www.ulykkeisvendborr.dk. Indholdet på hjemmesiden koordineres med regionen. Der kan 
eventuelt også oprettes en direkte telefonlinje for borgere berørte af hændelsen. 
 
Kommunen har i denne fase fokus på, at de almindelige rammer for børn og unge i skoler 
og daginstitutioner etableres hurtigst muligt, da lærere og pædagoger m.fl. har en central rolle 
i krisestøtten for børn og unge. 
 

Den opfølgende indsats 

Hovedformålet med den opfølgende indsats er at forebygge og behandle posttraumatisk 
belastningsreaktion og andre følgetilstande. 
 
Kommunen har i denne fase fokus på at frontmedarbejdere er opmærksomme på borgere, der 
viser tegn på posttraumatisk belastningsreaktion eller andre psykiske lidelser som følge af 
hændelsen, og at disse henvises til regionen. PPR, lærere og pædagoger har en særligt 
væsentlig rolle, da børn og unge ofte reagerer senere i forløbet end voksne. 
  

 

8.3 Lægemiddelberedskab 

Der skal overvejes lægemiddelberedskab både i forhold til konventionelle hændelser og i 
forhold til CBRNE hændelser. Lægemiddelberedskab i kommunen består af medicinsk udstyr, 
så som utensilier, personlige værnemidler, forbindsstoffer og hjælpemidler. 
 

Opgaver 

Når en hændelse indtræder, skal ledelsen af sundhedsberedskabet sørge for   
 

• Vurdering af behov (forbrug) 
• Fremskaffelse af og/eller produktion af supplerende lægemidler og/eller 

medicinsk udstyr (forsyning) 
• Distribution (fordeling) 

 

Ledelse og organisation 

Ledelsen i forhold til opgaven omkring lægemiddelberedskabet følger den øvrige plans ledelse. 
Institutionerne skal inddrages i et tæt samarbejde, idet lægemiddelberedskabet i stor grad 
findes her.   
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Regionen vil ved ekstraordinære udskrivelser give patienter medicin med til 48 timer, såfremt 
der er behov for dette. 
 
Der kan tages kontakt til apotekerne ift. udbringning af medicin. 
 

Bemanding og udstyr 

Hjemmeplejen, plejecentre og institutionerne på socialområdet har lægemiddelberedskab til 
akutte situationer. Det er den enkelte institutions ansvar at være opdateret med de fornødne 
remedier.  
 
 

Procedurer 

Se action cards. 
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9.0 Actioncards 

 

Scenarie 1: Genhusning 

 
Situation:  
Brand i bebyggelse, hvor der er behov for genhusning eller hjælp fra Social og Sundhed. 
Hyppighed: 1-5 gange årligt 
Det kan dreje sig om borgere der modtager hjælp fra Social og Sundhed. 
Det kan være borgere, der efter en brand bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får brug 
for genhusning eller anden hjælp. 
 
Opgave:  
Genhusning, idet det ikke er muligt at opholde sig i hjemmet 
 
Udførelse/Actioncard:  

• Indsatslederen eller politiet kontaktet af de(n) skadelidte. 
 

• Forsikringsforhold undersøges: 
o Ved indbo forsikring: Afklares genhusning enten via følgeskadefirma eller ved 

henvisning til indkvarteringssted i samråd med forsikringen. 
o Ingen indboforsikring: 

� Henvises til familie, venner og bekendte 
� Henvises til hotel, vandrehjem, men må betale selv 

o Ingen indboforsikring og ingen penge:  
� Indkvarteres på billigste måde iflg. aftale med Social og Sundhed 

 
• Indsatslederen, politiet eller Beredskabschefen tager hurtigst muligt kontakt til Social- 

og Sundhed, jf. alarmeringslisten. 
 

• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 
o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 

område(r). Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne hvor 
genhusning kan finde sted og tilrettelægger dette. 
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Scenarie 2: Evakuering og genhusning ved brand i plejecenter/socialt botilbud 

 

Situation:  
Brand i plejecenter/socialt botilbud og beboer(ne) skal evakueres. 
Ref. Risikobaseret dimensionering: Brand i plejecenter/socialt botilbud (Sektion NN) 
Hyppighed: 0-1 gange årligt. 
Det kan dreje sig om borgere der bor på plejecentret, eller i bebyggelser i nærheden. 
Det kan være borgere, der efter en brand bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får brug 
for genhusning eller anden hjælp. 
 
Opgave:  
Genhusning, idet det ikke er muligt at opholde sig på plejecenter/socialt botilbud. 
 
Udførelse/ 

Actioncard:  
• Indsatslederen samarbejder med lederen og personalet på plejecenter/socialt 

botilbud. 
• Plejecenter/socialt botilbuds alarmerings- og evakueringsplan (forefindes synlig på alle 

plejecentre) iværksættes af personalet. 
• Lokal brandinstruks på det enkelte plejecenter/socialt botilbud indeholder:  

Alarmering, Evakuering-Redning, Brandslukning-Begrænsning og Modtagelse af 
Redningsberedskabet 

• Alle plejcentre/botilbud har en instruks for evakuering af stedet således:  
o Lederen tilkaldes, hvis vedkommende ikke er der 
o Der bestilles transport, jf. planen 
o Den alternative- eller nødindkvartering iværksættes, jf. planen, og der ydes 

omsorg over for de involverede borgere, pårørende og personale  
o Håndtering af pressen 
o Politiet informeres om hvortil der er evakueret. 

 
• Risikovurdering i forhold til sandsynlig reduktion i alm. opgaver. Det er 

arbejdskrævende og ressourcekrævende, hvis det drejer sig om særlige afsnit, f.eks. 
demensafdelinger. 

 
• Der afholdes altid debriefing og evaluering af indsatsen. 

 
• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 
område(r): Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne og 
boligvisitationen, hvor evakuering/genhusning kan finde sted og tilrettelægger 
dette ud fra de lokalt udarbejdede evakueringsinstrukser. 
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Scenarie 3:  

Evakuering, indkvartering og forplejning ved ekstreme vejrforhold, snestorm, storm og 

orkan 

 
Situation:  
Ekstremt vejrforhold, der gør, at udendørs færden er livsfarlig. 
Ældre og svage borgere har brug for medicin og mad. 
Trafikanter strander. 
Hyppighed: 0-3 gange hvert 10. år. 
Det kan dreje sig om borgere, der modtager hjælp fra Social og Sundhed. 
Det kan være borgere, der efter hændelsen bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får 
brug for genhusning eller anden hjælp. 
Kommunen må forvente, at et stort antal medarbejdere ikke kan komme frem. 
Svendborg Sund broen kan være afspærret. 
 
Opgave:  
Udbringning af medicin og mad. 
Nødindkvartering af strandede. 
Nødplan for indkaldelse af medarbejdere. 
 
Udførelse/Actioncard:  

• Beredskabschefen og/eller indsatslederen samarbejder med politiet og med 
ledende medarbejdere fra Social og Sundhed. Planer for de udpegede opsamlingssteder 
og hjælpestationer, hoteller m.v. gennemgås, og der indgås evt. aftaler. Der 
planlægges om muligt, inden det voldsomme vejrfænomen indtræffer. 

• Kommunens liste over ledende medarbejdere checkes og ajourføres (se bilag 1). 
• Evt. må borgere i yderkantområder evakueres. 
• Personalet må varsles og livsvigtige opgaver prioriteres højt. 
• Evt. må ekstra personale indkaldes. 
• Miljø og Teknik alarmeres. Kommunens entreprenør er HedeDanmark, og der faktureres 

for rekvirerede tjenester. Vedr. hjælp til ekstreme vejrforhold kontaktes Miljø og 
Tekniks vintervagt. Til hjælp på bl.a. private veje og private fællesveje faktureres 
tjenester til rekvirenten. 

• Hjælpemiddeldepotet kan alarmeres og involveres 
• Redningsberedskabets frivillige varskos og indkaldes eventuelt. 
• Der laves evt. aftaler med kantinechefen på Rådhuset og centralkøkkenet. 
• Der tages kontakt til Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Sundhedsberedskabet 
• Lokale planer gennemgås.  
 
• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 
område(r): Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne, hvor 
evakuering/genhusning kan finde sted og tilrettelægger dette ud fra de lokalt 
udarbejdede evakueringsinstrukser. 
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Scenarie 4: Evakuering, indkvartering og forplejning ved stormflod 

 

Situation:  
Ekstremt vejrforhold, der gør, at lavtliggende områder oversvømmes. 
Bebyggelser i de lavtliggende områder bliver ubeboelige. 
Ældre og svage har brug for medicin og mad. 
Hyppighed: 0-3 gange hvert 25. år 
Det kan dreje sig om borgere, der modtager hjælp fra Social og Sundhed. 
Det kan være borgere, der efter hændelsen bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får 
brug for genhusning eller anden hjælp. 
Kommunen må forvente, at nogle medarbejdere ikke kan komme frem. 
 
Opgave:  
Udbringning af medicin og mad. 
Nødindkvartering af strandede. 
 
Udførelse/Actioncard:  

• Beredskabschefen og eller indsatslederen samarbejder med politiet og med 
ledende medarbejdere fra Social og Sundhed. Planer for de udpegede opsamlingssteder 
og hjælpestationer, hoteller m.v. gennemgås, og der indgås evt. aftaler. Der 
planlægges om muligt, inden det voldsomme vejrfænomen indtræffer. 

• Kommunens liste over ledende medarbejdere checkes og ajourføres (se bilag 1). 
• Evt. må borgere i de lavt liggende områder informeres og evt. tilbydes evakuering. 
• Personalet varsles og livsvigtige opgaver prioriteres højt. 
• Evt. må ekstra personale indkaldes. 
• Miljø og Teknik alarmeres. Kommunens entreprenør er HedeDanmark og der faktureres 

for rekvirerede tjenester. Vedr. hjælp til ekstreme vejrforhold kontaktes Miljø og Teknik 
og i vinterperioden ”vintervagten”. 

• Hjælpemiddeldepotet kan alarmeres og involveres 
• Redningsberedskabets frivillige varskos og indkaldes eventuelt. 
• Der laves evt. aftaler med Det gode Madhus i Svendborg Kommune og evt. med 

kantinechefen på Rådhuset. 
• Der tages kontakt til Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Sundhedsberedskabet 
• Lokale planer gennemgås.  

 
• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 
område(r): Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

 
o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne, hvor 

evakuering/genhusning kan finde sted og tilrettelægger dette ud fra de lokalt 
udarbejdede evakueringsinstrukser. 
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Scenarie 5: Evakuering, indkvartering og forplejning ved CBRNE uheld 

 

Situation:  
Tankvognsuheld eller uheld i andet kemikaliedepot udvikler så giftig damp, at området må 
evakueres i kortere periode. 
Især er ældre og svage udsatte. 
Ældre og svage har brug for medicin og ikke fået den medbragt. 
Hyppighed: 0-3 gange hvert 25. år 
Det kan dreje sig om borgere der modtager hjælp fra Social og Sundhed. 
Det kan være borgere, der efter hændelsen bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får 
brug for hjælp. 
Kommunen må forvente, at nogle medarbejdere ikke kan komme frem. 
 
Opgave:  
Ophold på opsamlingssted med forplejning. 
Nødindkvartering. 
Evakuering af f.eks. plejecenter/socialt botilbud. 
 
Udførelse/Actioncard:  

• Beredskabschefen og eller indsatslederen samarbejder med politiet og med 
ledende medarbejdere fra Social og Sundhed. Planer for de udpegede opsamlingssteder 
og hjælpestationer, hoteller m.v. gennemgås, og der indgås evt. aftaler. 

• Lokale evakueringsplaner iværksættes straks – fra Alarmerings- og evakueringsplan, 
der forefindes synlig på alle institutioner. 

• Sikring af værdier, der bliver tilbage.  
• Personalet må varsles og livsvigtige opgaver prioriteres højt, og der må forventes 

mange ekstra kald p.g.a. borgeres usikkerhed ift. fx luftvejssygdomme. 
• Beredskabsstyrelsens Kemikalieberedskabsvagt kan kontaktes. 
• Embedslægen skal ved symptomer fra mange kontaktes. 
• Giftinformationscentralen kan kontaktes. 
• Evt. må ekstra personale indkaldes. 
• Redningsberedskabets frivillige varskos og indkaldes eventuelt. 
• Der laves evt. aftaler med Det Gode Madhus i Svendborg Kommune og kantinechefen 

på Rådhuset. 
• Der tages kontakt til Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Sundhedsberedskabet 
• Lokale planer gennemgås i områder, der kan blive berørt, ved skiftende vindretning.

  
• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 
område(r): Se Bilag 1”Alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne, hvor 
evakuering/genhusning kan finde sted og tilrettelægger dette ud fra de lokalt 
udarbejdede evakueringsinstrukser. Der skal tages hensyn til faren fra 
kemikalieuheldet (evt. afbryde ventilation). 
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Scenarie 6: Drikkevandsforurening  

 

Situation:  
En ukendt kilde har forurenet drikkevandet. 
Især er ældre og svage udsatte.  
Flere er indlagt og forventes udskrevet i løbet af 1-2 døgn. 
Hyppighed: 0-3 gange hvert 25. år 
Det kan dreje sig om borgere der er i særlig risiko ift. den pågældende forurening. 
 
Opgave:  
Opretholde en nødforsyning til specielt drikkevand. 
Evt. foranstaltning ved kogning i et bestemt tidsrum. 
Evakuering af særligt udsatte fra bl.a. plejecenter/socialt botilbud og fra hjemmet. 
 
Udførelse/Actioncard:  

• Beredskabschefen og eller indsatslederen samarbejder med vandforsyningen, 
politiet, embedslægen og med ledende medarbejdere fra Social og Sundhed.  

 
• Drikkevandsforsyningens (det enkelte vandværks) Beredskabsplan træder i kraft. 
• For at afhjælpe situationen kan følgende blive iværksat: 

o Indkøb af vand på flasker.  
o Nødvandsforsyning fra transportable beholdere og tankvogne 
o Nødvandsforsyning via permanente forbindelsesledninger 
o Nødvandsforsyning via udlægning af midlertidige ledninger 
o Nødvandsforsyning med tapsteder ved andre vandværker og private boringer. 
o Redningsberedskabet råder på depotet over et større antal termobeholdere, 

vanddunke og et 800 ltr. vandkar (Combo) 
o Evt. må ekstra personale indkaldes. 

 
• Redningsberedskabets frivillige varskos og indkaldes eventuelt. 
• Beredskabsstyrelsen kan hjælpe med vandforsyning. 
• Der laves evt. aftaler med Det gode Madhus i Svendborg Kommune og kantinechefen 

på Rådhuset. 
• Der tages kontakt til Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Sundhedsberedskabet 
• Lokale planer gennemgås i områder, der kan blive berørt, og relationer til 

samarbejdspartnere som dagplejere, børne- og handicapinstitutioner, praktiserende 
læger og tandlæger, børnetandplejen, levnedsmiddelproducenter, kantiner, 
restauranter m.v.  

 

• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 
o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 

område(r): Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne og 
indsatslederen, hvordan drikkevandet fremskaffes og hvordan man sikrer, at 
beboerne ikke drikker af det forurenede vandhanevand. 
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Scenarie 7: Hedebølge – kort- og langvarig: 

 
Situation:  
Det ekstreme vejrforhold gør, at især syge og svage bliver dårligere. 
Ældre og svage har brug for medicin og mad. 
Hyppighed: 0-3 gange hvert 25. år 
Det kan dreje sig om borgere der modtager hjælp fra Social og Sundhed 
Det kan være borgere, der efter hændelsen bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får 
brug for hjælp. 
Mange kald fra især ældre og svage borgere med hedeslag, varmekollaps og dehydrering vil 
forekomme. 
 

Opgave:  
Ekstra tilsyn og vejledning til udsatte borgere.   
 
Udførelse/Actioncard:  

• Beredskabschefen og eller indsatslederen samarbejder med politiet og med 
ledende medarbejdere fra Social og Sundhed. 

• Kommunens liste over ledende medarbejdere checkes og ajourføres (se bilag 1). 
• Personalet må varsles og opdateres med forebyggelse og førstehjælp til 

varmeskaderne.  
• De livsvigtige opgaver prioriteres højt. 
• Evt. må ekstra personale indkaldes. 
• Redningsberedskabets frivillige varskos og kan evt. indkaldes. 
• Hvis situationen kræver mange hjælpere tages der kontakt til Totalforsvarsregionen, 

Hjemmeværnet og Sundhedsberedskabet 
• Lokale planer gennemgås.  

 
• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 
område(r): Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne, hvorledes 
opgaven med hedebølge håndteres. 
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Scenarie 8: Pandemisk influenza: 

 
Situation:  
Danmark er ramt af influenza i flere uger. 
Blandt medarbejderne er et frafald på 10 % i første uge, 20 % i 2. uge og nu 50 %. 
25 % af befolkningen har nu udbrud af influenza. 
Ældre og svage har det dårligt, og har brug for ekstra hjælp til pleje, medicingivning og mad. 
Hyppighed: 0-3 gange hvert 25. år 
Det kan dreje sig om borgere, der modtager hjælp fra Social og Sundhed. 
Det kan være borgere, der efter hændelsen bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får 
brug for hjælp. 
 

Opgave:  
Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses. 
   
Udførelse/Actioncard:  

Der kan tages initiativer, der modvirker virkningerne af forskellige influenzatyper. 
Med mellemrum bør der ved møder og øvelser gennemføres et realistisk scenarie. Ideer kan 
hentes i Sundhedsstyrelsens Pandemiplan  
 

• Krisestaben indkaldes og ledelsen i Social og Sundhed gennemgår den aktuelle 
situation ved regelmæssige møder (evt. telefonmøder), og der udarbejdes nødplaner. 
Ledelsen i Social og Sundhed gennemgår i samarbejde med embedslægen og AMK den 
aktuelle situation.  

• Der skal udarbejdes hygiejneplaner og tages initiativer til at undgå smitte. 
• Personalet må varsles og opdateres med forebyggelse.  
• De livsvigtige opgaver prioriteres højt. 
• Evt. må ekstra personale indkaldes. 
• Ved stort frafald generelt i kommunen skal direktionen gennemgå og drøfte den 

aktuelle situation og udarbejde nødplaner for hvert direktørområde. – Dette sker med 
vejledning fra Social og Sundhed. 

 
• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Den lokale hygiejnekomite aktiveres (formanden er den faglige konsulent). 
o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne, hvordan et 

evt. højt fravær blandt personalet tackles. Evt. indkaldelse af ekstra personale. 
o Den fælles infektionshygiejniske funktion under det lokale samordningsforum 

inddrages efter behov. 
o Der tilrettelægges evt. ekstra besøg hos de borgere, der er ramt af influenza. 
o Der er udarbejdet lokale instrukser for hygiejniske foranstaltninger. 
o I samarbejde med Embedslægen og AMK tilrettelægges evt. vaccine af raske 

personaler og borgere. 
o Der iværksættes den nødvendige information af borgere og personale.  
o Der iværksættes eventuelt samarbejde med nabokommuner.  
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Scenarie 9: Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter 

 

Situation:  
Under nogle særlige forhold har sygehuset valgt at udskrive 75 % af patienterne for at kunne 
opnå maksimumskapacitet i sygehusberedskabet. 
Udskrivningen har bevirket, at et større antal borgere er fordelt på såvel pleje i hjemmet som 
på plejecentrene. 
 

Opgave:  
Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.  
 
Udførelse/Actioncard:  

• Social og Sundhed varskos af AMK. 
• Ledelsen samarbejder med sygehusene og planlægger de ekstra opgaver, der bliver 

ved de flere borgere, der skal plejes. 
• Eventuel indkaldelse af ekstra personale og vikarer.  

 
• Social- og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Den vagthavende (sygeplejerske) modtager varsel om forestående 
ekstraordinære udskrivninger med et forventet varsel på 2-4 timer inden 
modtagelsen af personerne. 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne, hvorledes 
beredskabet i forhold til at modtage de ekstraordinært udskrevne patienter, 
planlægges ud fra de lokalt udarbejdede evakueringsinstrukser. 

o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 
område(r): Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 
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Scenarie 10: Strømafbrydelse, der rammer plejecenter/socialt botilbud og borgere 

 

Situation:  
En strømafbrydelse i et større område, hvor der også er plejecenter/socialt botilbud. 
Der er ikke nødforsyning. 
Især er ældre og svage udsatte. 
Dialysepatienter med behandling i hjemmet kan være en risikogruppe. 
Hyppighed: 0-3 gange hvert 10. år 
Det kan dreje sig om borgere der modtager hjælp fra Social og Sundhed. 
Borgere, der modtager kølemad fra Det gode Madhus i Svendborg Kommune, kan komme i 
risikogruppen hvis der er strømsvigt i en længere periode. 
 
Opgave:  
Videreføre de vigtige funktioner under brug af strøm. 
Få nødforsyning 
Evakuering af f.eks. plejecenter/socialt botilbud. 
 
Udførelse/Actioncard:  

• Beredskabschefen og eller indsatslederen samarbejder med politiet og med 
ledende medarbejdere fra Social og Sundhed.  
El-leverandøren bliver bedt om at opstille nødgenerator på de mest risikobetonede 
lokaliteter. 

• Redningsberedskabet kan i enkelte tilfælde hjælpe med generatorer og tæpper. 
• Evt. må ekstra personale indkaldes. 
• Benyt lokale vognmænd 
• Redningsberedskabets frivillige varskos og evt. indkaldes. 
• Der laves evt. aftaler med Det gode Madhus i Svendborg Kommune og evt. 

kantinechefen på Rådhuset. 
• Der tages kontakt til Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Sundhedsberedskabet 

 
Forebyggelse 

• På steder, hvor livsvigtige funktioner skal kunne fortsætte, skal der laves planer for 
nødforsyning. 

• Hos udsatte borgere bør der være tæpper, lygter, varmt tøj og lign. så situationen 
bliver mindst mulig alvorlig. 

• På enhver lokalitet med vigtige funktioner skal der forefindes batterilamper. 
• Information til borgere, der modtager kølemad. 

 
• Social og Sundhedsområdets arbejdsgange og intern kommunikation: 

o Vagthavende (sygeplejerske) kontakter afdelingschefen i det/de relevante 
område(r): Se Bilag 1 - afsnit 2.3.6: ”Operativ indsats – alarmeringsoversigt” –  
vagttelefon der svarer hele døgnet og relevant(e) chef(er). 

o Afdelingschefen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne, hvorledes 
opgaven med strømafbrydelse håndteres. 
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Appendix 

 

Uddannelsesaktiviteter 

 
Sammen med Region Syddanmark udarbejder kommunerne i regionen relevante kurser for 
sundhedspersonalet i den primære sektor og praksissektoren. Der afholdes kurser efter behov. 
Nøglepersoner fra Social og Sundhed deltager efter behov i disse kurser. 

Gennem Svendborg Kommunes kursuskatalog og ved såvel holdtilmeldinger som individuelle 
tilmeldinger deltager en stor del af personalet i kurser Førstehjælp og Elementær 
Brandbekæmpelse. 

På alle institutioner og plejecentre gennemføres årlige evakueringsøvelser, dels på planspil og 
dels i praksis. 
 
På steder med automatiske brandalarmanlæg deltager nøglepersoner i brugerkurser. 
 

Forebyggende initiativer i Direktørområdet Social og Sundhed 

• Tilbud om vaccination mod influenza af ældre og særligt udsatte 
• Opdaterede evakueringsinstrukser på det enkelte plejecenter/socialt 

botilbud/boligområde  
• Råd og vejledning på kommunens hjemmeside  
• Målrettede informationskampagner – både lokalt og nationalt 

 
Afdelingscheferne i det/de berørte område(r) er ansvarlige for opgaven. 
 
En gang årligt deltager Sundhedschefen og de udpegede nøglepersoner i et tværfagligt møde 
med andre aktører i kommunen og eksterne repræsentanter for beredskabsplanlægning. 
Beredskabschefen er ansvarlig for indkaldelse af dette møde. 
 

Gennemførelse af øvelser 

Sundhedsberedskabsplanen planlægges afprøvet ved en øvelse i 2013 med et af de scenarier, 
der fremgår af afsnittene. 
 
Øvelser planlægges i samarbejde med Redningsberedskabet, eventuelt AMK, politiet og 
Sundhedsberedskabet. 
 

Beredskabskommisionen har derudover besluttet, at 
  

• der på skoler og lign. steder, efter Redningsberedskabets vurdering, skal afholdes en 
årlig brand- og evakueringsøvelse, 
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• der på Svendborg Sygehus og i ældreplejens bygninger, med over 10 ikke-selvhjulpne 
personer og hvor der er installeret sikringsanlæg (ABA- og AVS-anlæg), mindst 1 gang 
årligt skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Denne øvelse skal mindst 
foregå i form af et situationsspil for alt personale. For at få alle med kan det blive 
nødvendigt med flere situationsspil. Hvert 5. år skal der gennemføres en mindre 
evakueringsøvelse, der planlægges sammen med Redningsberedskabet 
 

• der gemmes dokumentation for gennemførelsen af øvelsen, der kontrolleres ved de 
ordinære brandsyn 
 

• Redningsberedskabet ved andre bygninger i særlige tilfælde kan forlange gennemført 
brand- eller evakueringsøvelser 
 

• Redningsberedskabet og politiet, ud over brand- og evakueringsplaner og 
risikovurdering, ved større udendørs arrangementer kan kræve brand- og 
evakueringsøvelser 
 

• Beredskabsforbundet inddrages for at hjælpe med løsning af de nævnte opgaver 
 

 

Kvalitetssikring og evaluering 

 
Planlægningen af Svendborg Kommunes sundhedsberedskab evalueres løbende i forbindelse 
med sundhedsberedskabshændelser eller ved øvelser. Evalueringen varetages i disse 
situationer i samarbejde mellem de involverede direktørområder samt beredskabschefen. 
 
Formålet med evaluering af uddannelse og øvelser er at afdække: Hvad var godt, og hvad kan 
vi lære af. Hvad der fungerede mindre godt skal enten forbedres eller drøftes med henblik på 
en optimering eller afskaffelse af, hvad der ikke var hensigtsmæssigt. 
 
Enhver øvelse tager udgangspunkt i sundhedsberedskabsplanen. 
 

På baggrund af den konkrete beredskabshændelse eller øvelse foretages en selvevaluering, 
hvor følgende spørgsmål fx kan stilles: 

• Blev sundhedsberedskabsplanen anvendt? 
• Blev kun noget af planen anvendt? Hvis ja, hvilke dele og hvorfor blev ikke alle dele 

anvendt? 
• Var der dele i planen, der ikke kunne gennemføres i praksis og hvorfor? 
• Virkede planen, eksempelvis i relation til den planlagte ansvarsfordeling, ledelse og 

koordinering? 
• Hvad var styrkerne og svaghederne ved planen? 

 
Med henblik på opfølgning og eventuel ændring af planen, kan følgende spørgsmål fx stilles: 

• Hvordan kan sundhedsberedskabsplanen forbedres på henholdsvis kort og lang sigt? 
• Viste beredskabshændelsen / øvelsen et særligt behov for uddannelse? Hvis ja, hvilken 

form for uddannelse / kompetenceudvikling? 
• Andet der viste sig behov for ændringer af eller fokus på? 
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Har beskrevne dele af Sundhedsberedskabsplanens ”Operative indsats” været iværksat, sker 
der en evaluering hurtigst muligt efter hændelsen.  
 

Risiko- og sårbarhedsvurdering 

I forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplanen er hændelser i Svendborg 
Kommune gennem de sidste ti år blevet analyseret af Beredskabsafdelingen samt 
Sundhedsafdelingen. Analyserne har dannet grundlag for planen og de tilhørende action cards. 
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Bilag  

Bilag 1 - Alarmeringsoversigt  

 

Lukket bilag indeholdende hemmelige telefonnumre.  

 

Bilag 2 

 
Dagsorden for 1. stabsmøde 

1. Deltagere og referent 
2. Situationen 
3. Opgave 
4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 
5. Fastlæggelse af organisationen (daglig organisation, skeletbemanding af staben 
eller fuld bemanding af staben) 
6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 
7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 
8. Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af 
rapportering fra decentrale enheder m. fl., økonomi, herunder bemyndigelser) 
9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 
10. Krisekommunikation 
11. Orientering af berørt personale 
12. Erfaringsopsamling 
13. Eventuelt 
14. Opsummering af væsentlige beslutninger 
15. Næste møde 
 

Dagsorden for efterfølgende stabsmøder 

Status og opdatering 

1. Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede 
2. Nøgleopgaver 
Koordination og beslutning 

3. Opgave… 
4. Opgave… 
5. Krisekommunikation 
Andet 

6. Punkter til erfaringsopsamling 
7. Eventuelt 
8. Opsummering af væsentlige beslutninger 
9. Næste møde 
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Bilag 3 

 
Oversigt over lokationer, der kan bruges til evakuering. 
 

Folkeskoler: 

 

 

Skolenavn Adresse Skolens tlf. nr. Skoleleder Skoleleders mobil 

Issø-skolen Skolevej 2, 5771 

Stenstrup 

6223 6180 Jesper Lundorff 30 26 58 09 

Nymarkskolen Marslevvej 1, 

5700 Svendborg 

6223 6200 Birgit Villebro 23 30 83 50 

Rantzausminde 

Skole 

Dyrekredsen 12, 

5700 Svendborg 

6223 6000 Astrid Birkbak  

Skårup Skole Østergade 53. 

5881 Skårup 

6223 4884 Lene Rugård 

Jensen 

30 17 44 29 

Stokkebækskolen Storkehavevej 9, 

5884 Gudme 

6223 4800 Anders Bendtsen  

Thurø Skole Bergmannsvej 

25, 5700 

Svendborg 

6223 4780 Lars Hansen  

Tved Skole Skolevej 3, 5700 

Svendborg 

6223 6130 Birthe 

Christensen 

20 99 40 67 

Tåsingeskolen Eskærvej 69, 

5700 Svendborg 

6223 4710 Kasper Føns  

Vestermarkskolen Fåborgvej 60, 

5762 Vester 

Skerninge 

6223 6100 Finn Næshave  

Vestre Skole Gyldenbjergsvej 

31, 5700 

Svendborg 

6223 6400 Claus Hougaard 

Christiansen 

20 15 47 58 

Ørkildskolen Østre Skolevej 2-

4, 5700 

Svendborg 

6223 6300 Kaj Hørberg 24 88 63 49 
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Privatskoler: 

 

Skolenavn Adresse Skolens tlf. nr. Skoleleder Skoleleders mobil 

Haahrs Skole Grubbemøllevej 

30. 5700 

Svendborg 

6221 0384 Jan Find 

Petersen, 

konstituteret 

29 95 10 74 

Ollerup Friskole Egensevej 1, 

Ollerup, 5762 

Vester Skerninge 

6224 1681 Torben Hansen, 

konstituteret 

40 38 06 61 

Ida Holsts Skole Kyseborgstræde 

5, 5700 

Svendborg 

6221 1129 Niels Erik Hansen  

Oure Friskole Tanghavevej 6, 

5883 Oure 

6228 1289 Ole Folke 

Pedersen 

 

Øster Åby 

Friskole 

Nyborgvej 501, 

5881 Skårup Fyn 

6223 1454 Per Wendelboe  

Vester Skerninge 

Friskole 

Nyvej 7, 5762 

Vester Skerninge 

6224 1600 Jens Fabricius 

Hansen 

 

Egebjerg Friskole Egebjergvej 4, 

5771 Stenstrup 

6226 1706 Preben Ringgaard 

Møller 

5350 3280 

 

Øvrige adresser: 

 

Navn Adresse Telefon   

SG-Huset Ryttervej 70, 

5700 Svendborg 

62 22 80 00   

Midtbyhallen  Johs Jørgensens 

Vej 10, 5700 

Svendborg 

62 23 50 53   

Hotel Svendborg Centrumpladsen 

1, 5700 

Svendborg 

6221 1700   

Hotel Troense Strandgade 5, 

5700 Svendborg 

6222 5412   

CETS (Center for Ejendom og 

Teknisk Service) 

Svendborgvej 

135 

5462 Vester 

Skerninge 

Kommunens 

omstilling:  

6223 3000 

Vintervagt: 

Jan Yttesborg 3017 5340 
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2484 6784 

Entreprenør: 

Hede Danmark 

vagt: 3060 4088 

          3060 4105 

Beredskab Fyn Vagtcentral  6551 1800   

Totalforsvarsregion Fyn, Syd- 

og Sønderjylland 

Odense Kaserne 

Sdr. Boulevard 

21 

5000 Odense C 

 

66 12 12 48 

Fax 66 13 74 92 

E-mail: 

trfs@hjv.dk 

Vagt uden for 

normal 

arbejdstid: 

66 12 12 48 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn  

 

 

Vibelundvej 70, 

postboks 640 
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Det samlede situationsbillede (bruges til stabsmøder)  
Kommunens samlede situationsbillede 

Udfærdigelsestidspunkt: ___dag den ___/___ 2010 kl. ___ 
Godkendt af: _____________________________ 
1. Situationen (kort beskrivelse): 

2. Hvad er der sket? (faktuelle oplysninger om situationen) 

Dræbte: 
Sårede: 
Berørte: 
Materielle skader: 
3. Hvor er hændelsen/-erne sket? 

 

 

4. Trusselsvurdering (fastsættes og vurderes af efterretningstjenesterne) 

Dagligt beredskab/let forhøjet beredskab/forhøjet beredskab/markant forhøjet beredskab/ 
fuldt etableret beredskab 

6. Kommunens beredskabsniveau 

 

 

7. Kommunens beredskabsforanstaltninger og tiltag 

 

 

8. Kommunens ressourceanvendelse: 

Aktuelle ressourcer (personale og materiel) klar til umiddelbar indsættelse: 
 
Disponerede ressourcer (personale og materiel) indsat hvor: 
 
Reserver (personel og materiel) klargøringstid: 
 
9. Hvordan kan situationen udvikle sig? (vurdering): 

 

 

10. Mediebilledet og krisekommunikation: 

 

 

11. Kort og illustrationer 

 

 
 
Udfyldes efter behov 
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Bilag til Sundhedsberedskabsplanen maj 2013 

 

Ældreområdets lokale instruks 

 
 
Ældreområdet indgår i Svendborg Kommunes beredskabsplan. 
 
Bliver der brug for hjælp, evt. til at tage borgere hurtigt hjem fra sygehuset, vil der ske 
følgende: 
 

• I dagtimerne på hverdage vil en afdelingschef blive kontaktet 
 

• Aften, nat og weekend / helligdage vil Hjemmepleje Vest blive kontaktet på telefon: 
2488 6960 

 
• Er mobilnettet ude af drift vil der blive ringet på telefon: 6223 4411 i sektion Sygepleje.     

 

 

Den sygeplejerske der modtager opkaldet, skal: 
 

• Kontakte en afdelingschef eller en sektionsleder (der er udarbejdet telefonliste) 
 

• Køre til områdekontoret og afhængig af opgavens omfang, at tilkalde kolleger og 
begynde at kalde ekstra medarbejdere på arbejde. 

 
Den samlede opgave koordineres når en afdelingschef eller sektionsleder møder på 
områdekontoret i Hjemmepleje Vest. 
 
 
Denne instruks er: 

� Udarbejdet: februar 2009 
� Sidst revideret: Juni 2016 (steder, navne, telefonnumre mv.) Acadre 15/25704 
� Godkendt af afd. Cheferne på ældreområdet: 4. juni 2012 
� Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 
� Kan findes i Ældreområdets proceduremappe her: S:\Social og Sundhed\Ældreområdet 

fælles\Proceduremappen\Instrukser og procedurer\2.B\Bilag til Beredskabsplan 2009 - Ældreområdets lokale 
instruks.pdf 
 

 


