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Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Faxe Kommunes sund-

hedsberedskabsplan 

Faxe Kommune har den 5.oktober 2021 sendt kommunens udkast til sundheds-

beredskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning i overens-

stemmelse med § 210, stk. 2 i sundhedsloven.1  

 

Danmark står aktuelt i den største sundhedskrise i nyere tid. COVID-19 vil na-

turligt give anledning til, at Sundhedsstyrelsen vil se på behovet for revision af 

vejledninger mv. Den aktuelle rådgivning er baseret på den Sundhedsstyrelsens 

gældende vejledninger mv.  

 

Sammenfatning   

 Faxe kommunes sundhedsberedskabsplan fremstår struktureret og med 

handlingsorienterede instrukser. I planen nævnes Actions Cards, som 

ikke er medsendt og dermed ikke er inkluderet i Sundhedsstyrelsens 

rådgivning. 

 Planen indeholder relevante områder, som kommunen har til opgave at 

planlægge for, herunder ekstremt vejrlig, smitsomme sygdomme, eks-

traordinært udskrevne patienter, lægemiddelberedskab og psykosocial 

indsats. 

 Kommunen har i meget overordnede træk planlagt for øvelsesaktivitet 

og evaluering af øvelser, men planen synes ikke at indeholde overvejel-

ser om uddannelse af relevante medarbejdere, hvilket med fordel kan 

indarbejdes. 

 

Kontakt gerne Sundhedsstyrelsen telefonisk ved spørgsmål eller behov for 

yderligere rådgivning.  

 

Efter politisk godkendelse skal planen sendes til Sundhedsstyrelsen og til regio-

nen, jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet § 7, stk. 4.2 

 

Rådgivningen er opdelt i generelle og specifikke bemærkninger.  

 

 

 

 

                                                   
1 LBK nr 1188 af 24/09/2016 (https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/R0710.aspx?id=183932)  
2 BEK nr 971 af 28/06/2016 (https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=181681)  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183932
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183932
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181681
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181681


 Side 2 

Generelle bemærkninger  

 Faxe kommunes sundhedsberedskabsplan opfylder overordnet bekendt-

gørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet og planen er koordi-

neret med relevant region. Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt planen er 

koordineret med nabokommuner, hvilket er Sundhedsstyrelsens anbefa-

ling, jf. Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet i regioner 

og kommuner.  

 Sundhedsberedskabsplanen inkluderer relevante områder af sundheds-

beredskabet, herunder CBRNE-hændelser, kriseinformation, smit-

somme sygdomme, psykosocial indsats samt IT-hændelser.  

 Faxe Kommune har udarbejdet en lokal risikovurdering og kommunen 

har taget stilling til særlige forhold for kommunen, herunder evt. risiko-

virksomheder, geografi mv. 

 

Specifikke bemærkninger  

Krisestyringsorganisationen 

 Krisestyringsorganisationen er beskrevet med relevante instrukser. 

 Planens instrukser omhandler relevante emner med elementer af over-

lap mellem forskellige instrukser. Instrukserne fremstår flere steder med 

meget overordnede overvejelser og det anbefales at supplere planen 

med mere handlingsanvisende actionscards, således at relevante medar-

bejdere hurtigt kan iværksætte relevante aktiviteter i forbindelse bered-

skabshændelser. 

 Det bemærkes, at Det Centrale Øvelsesforum ikke længere er aktivt. 

 

 Aktivering og drift  

 Kommunen har planlagt relevant for aktivering og drift af sundhedsbe-

redskabsplanen, herunder samarbejdet med AMK og LBS. Samarbejdet 

med AMK og LBS kan med fordel integreres i instruks for forbindel-

sesofficer.   

 Det bemærkes, at kommunens sundhedsberedskabsplan kan aktiveres af 

såvel interne som eksterne varsler.   

 Planen indeholder mulighed for døgndækket telefonisk kontakt til kom-

munens sundhedsberedskab. Det kan overvejes at supplere med mulig-

hed for mailkorrespondance.  

 Det bemærkes at ingen telefonliste er blevet bilagt sundhedsberedskabs-

planen. Sundhedsstyrelsens beredskabsvagt kan kontaktes døgnet rundt 

på tlf. 61 50 81 81 og mail sstberedskab@sst.dk. Disse kontaktinforma-

tioner kan evt. noteres i planen.  

 

Informationshåndtering og krisekommunikation  

 Kommunen har relevant planlagt for informationshåndtering og krise-

kommunikation, herunder for udarbejdelse af et samlet situationsbil-

lede, information til medarbejdere samt for iværksættelse af øget over-

vågning af mail, telefoner samt medier. 

 

Koordination og samarbejde  

 Kommunen har beskrevet koordination og samarbejde med relevante 

parter. Det bemærkeres særligt hensigtsmæssigt, at der er indgået aftaler 

med praktiserende læger.  

mailto:sstberedskab@sst.dk
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Operativ indsats  

 

De områder som Faxe Kommune skal planlægge inden for jf. bekendtgørelse 

om planlægning af sundhedsberedskabet, er: 

 Operativ indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter samt andre 

syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem 

 Lægemiddelberedskab 

 Psykosocial indsats i form af krisestøtte og social assistance 

 Iværksættelse af evakuerings- og pårørendecenter (EPC) 

 Bistand til regionen ved oprettelse af karantænefaciliteter samt etable-

ring af massevaccination. 

Derudover bør kommunen planlægge for beredskabs ved ekstremt vejrlig samt 

ved CBRNE hændelser på baggrund af lokal risikovurdering. 

 

Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehuse    

 Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehuse beskrives relevant i 

planen med tilhørende instruks, herunder håndtering af medicin.   

 Begrebet ”modtagecenter” er lidt uklart og benyttes i flere instrukser. 

Begrebet kan med fordel beskrives nærmere. 

 

Lægemiddelberedskabet 

 Kommunen har relevant planlagt for ekstraordinært anskaffelse af 

lægemidler og værnemidler. Det bemærkes, at Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet nu alene benævnes Sundhedsministeriet. 
 

Psykosocial indsats 

 Kommunen har relevant planlagt for den kommunale psykosociale ind-

sats i handlingsanvisende instrukser, herunder oprettelse af Evakue-

rings- og Pårørendecenter.  

 Det bemærkes, at et Evakuerings og Pårørendecenter som udgangs-

punkt ikke har til formål at behandle tilskadekomne, men derimod at 

yde krisestøtte, social assistance og evt. kriseterapi. 

 

Smitsomme sygdomme  

 Kommunen har planlagt relevant og bredt for håndtering af smitsomme 

sygdomme, herunder hygiejniske foranstaltninger, karantæne- og isola-

tionsfaciliteter, værnemidler og massevaccination.  

 Det bemærkes, at embedslægerne nu benævnes læger fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed. 

 

Ekstremt vejrlig  

 Kommunen har relevant planlagt for hedebølger. Det bemærkes, at var-

sel om hedebølge som udgangspunkt vil komme fra DMI. 

 Kommunen har desuden til opgave at planlægge for andre typer af eks-

treme vejrhændelser fx snestorm og oversvømmelser.  

 

CBRNE-beredskab  

 Håndtering af CBRNE-hændelser er beskrevet i planen med henvisning 

til relevante ekspertberedskaber.  
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Genopretning  

 Kommunen har ikke inddraget overvejelser for genopretning efter hæn-

delser. Planen kan med fordel suppleres med mere information om kon-

kret planlægning for genopretning, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ane Just Ohrt 

Konst. overlæge  


