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1. Forord 
 
Ifølge gældende lovgivning skal alle kommuner udarbejde, og politisk vedtage, en samlet 
sundhedsberedskabsplan mindst en gang i hver valgperiode. 
 
Sundhedsberedskabsplanens opbygning 
Sundhedsberedskabsplanen er opdelt i fire dele: 

1. Overordnet beskrivelse af krisestyringsorganisationen 
2. Instrukser, der er en del af det operative arbejde. 
3. Action cards, der på detaljeret niveau beskriver konkrete procedure for specifikke 

opgaver m.v. 
4. Bilag, som ikke anvendes i de akutte situationer, men som beskriver, hvordan 

organisationen kan gøre sig klar til at håndtere akutte situationer.  

 
Ifølge Sundhedsloven og bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og 
det præhospitale beredskab m.v. er kommunerne forpligtet til at udarbejde og vedtage 
en plan for kommunens sundhedsberedskab.  

Planen skal løbende revideres, men dog således, at den én gang i en valgperiode skal 
godkendes af Byrådet og Region Sjælland, samt indsendes til udtalelse i 
Sundhedsstyrelsen. Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet på baggrund af 
Sundhedsstyrelsens rådgivning og vejledning. 

Sundhedsberedskabet er en del af Faxe Kommunens overordnede beredskabsplan, der er 
godkendt i december 2013, og revideret i 2019 

Den til enhver tid senest reviderede sundhedsberedskabsplan vil være offentliggjort på 
kommunens hjemmeside og intranet. 

Sundhedsberedskabsplanen dækker hele Center for Sundhed & Pleje med tilhørende 
afdelinger, herunder plejecentre, dagcentre, frivillighedscentret Dalgården og Faxe 
Sundhedscenter. 

Ved større hændelser, der dækker flere centerområder, indkaldes Krisestaben. Krisestaben 
har f.eks. mulighed for at allokere ressourcer på tværs af centrene.   

Solhavecentret Karise 
Hylleholtcentret Faxe Ladeplads 
Lindevejcentret Faxe 
Kongsted Ældrecenter Kongsted 
Dalby Ældrecenter Dalby 
Thyco Brahes vej Haslev 
Grøndalshusene Haslev 
Frederiksgadecentret Haslev 
Rehabiliteringscentret Grøndal Haslev 
  
Faxe Sundhedscenter Faxe 
Søndervang (Selvejende) Faxe 
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Æblehaven Faxe 
Dalgården Kongsted/Rønnede 
 

Centerchefen for Center for Sundhed & Pleje har det overordnede ansvar for 
Sundhedsberedskabsplanen. 

På decentralt niveau har de lokale ledere ansvar for at understøtte sundhedsbredskabet 
med instrukser og lokale action cards for indsats på plejecentre, dagcentre m.v. 

Udover kommunens sundhedsberedskabsplan skal alle relevante institutioner have egne 
planer for lokale forhold, herunder 

 Hygiejniske forhold ved udbrud af smitsom sygdom 
 Håndtering af forsyningssvigt 
 Evakuering af plejecentre m.v. 

Lederne har desuden ansvar for, at personalet kender til sundhedsberedskabets instrukser 
og lokale action cards. 

2. Formålet med Sundhedsberedskabet. 

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Faxe Kommune, inden for sundheds- og 
plejeområdet, har planlagt og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer, 
for hurtigst muligt at opnå en normaliseret tilstand, og for at håndtere den ekstraordinære 
situation.  

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Faxe Kommunes samlede beredskabsplan og 
har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab. Sundhedberedskabsplanen 
indgår således som en del af Faxe Kommunes overordnede beredskabsplan.  
Sundhedsberedskabsplanens gyldighedsområde omfatter hele Faxe Kommune. 

Nærværende plan indgår som Center for Sundhed & Plejes (CSP) delplan. 
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Krisestyring  
Krisestab

Delplan 
CSSP

Delplan CE

Delplan CØ

Delplan CBI

Delplan 
CKFB

Delplan Stab 
for 

organisation 
og HR

Delplan 
CPM

Delplan CB

Delplan 
CBUF

 
 
Sundhedsberedskabet defineres som sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin 
behandlings- og plejekapacitet m.v. udover det daglige beredskab ved større ulykker og 
hændelser, herunder krig.  
 
Planerne for denne udvidelse og omstilling skal tage udgangspunkt i det daglige 
beredskab og baseres på en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til den aktuelle 
situation.  
 
Det samlede sundhedsberedskab inddeles organisatorisk i følgende delelementer: 

 Det præhospitale beredskab (herunder Akutmedicinsk Koordination AMK). 
 Sygehusberedskabet 
 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste. 
 Lægemiddelberedskabet. 

 
Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er sundhedsberedskabet i den del af 
sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. 
 

 Regionernes opgaver omfatter planlægning og inddragelse af praksisområdet, 
herunder praktiserende læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m.v. 
 

 Kommunens opgaver omfatter bl.a. hjemmepleje, hjemmesygepleje og 
plejecentre.  

 
De overordnede opgaver for beredskabet i den primære sundhedstjeneste omfatter: 

 Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra 
sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem. 

 Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehusene. 
 I samarbejde med Region Sjælland varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, 

forebyggelse af infektioner og epidemiske sygdomme. 
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 Plejeopgaver i relation til en hedebølgesituation. 
 Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. 

krisehjælp. 
 
Med henblik på at skaffe det maksimale antal ledige sengepladser til tilskadekomne og 
akut syge, i tilfælde af større hændelser eller kriser, påregner sygehusene at udskrive 
patienter før normal tid. Det vil dreje sig om patienter, der er i en sådan almen tilstand, at 
de i forbindelse med en beredskabssituation kan udskrives. Patienterne vil dog som oftest 
stadig have behov for hjælp og pleje. 
 
Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene vil kræve en del 
kapacitetsomlægning af kommunens hjemmepleje og plejecentre. Det er derfor 
nødvendigt, at der er foretaget den nødvendige planlægning, samt etableret aftaler 
med samarbejdspartnere. 
 
Planlægningen for hjemmeplejen omfatter følgende, som planen indeholder: 

 Alarmerings- og aktiveringsplan. 
 Beskrivelse af kommando- og kompetenceforhold (hvem gør hvad?). 
 Personalekapacitetsoversigt. 
 Aftaler med sygehus om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal patienter. 
 Plan for pleje af borgere tilsluttet hjemmeplejen, herunder visitationsprocedure.  
 Plan for pleje af borgere udskrevet fra sygehusene, herunder visitationsprocedure 

(hvem kan med fordel være i eget hjem eller samlet et sted?). 
 Aftaler med de ikke-kommunale plejehjem. 
 Aftaler med praktiserende læger (PLO), vagtlægeordningen og privat 

praktiserende speciallæger (FAPS). 
 Aftaler om tilvejebringelse af lægemidler, medicinsk udstyr m.m. 
 Oversigt over faciliteter og materiel. 
  Aftale om hjælp fra frivillige i beredskabet m.m. 

 
For så vidt angår materiel, herunder senge m.m. bør det i planlægningsfasen sikres, at der 
er det fornødne materiel til rådighed. Dette kan eventuelt gøres i forbindelse med 
anskaffelse af materiel, der stilles i depot i et antal, der relaterer til den forventede 
kapacitet. Der bør planlægges for transport af ekstraordinært udskrevne patienter. Den 
myndighed, som til daglig har ansvaret for befordringen, vil fortsat have denne i 
forbindelse med en ekstraordinær udskrivning. Det vil bl.a. sige, at hvis en borger udskrives 
fra sygehus er det Regionen, der sørger for transporten. 
 
Sundhedsberedskabets primære modtagelsescenter oprettes på Rehabiliteringscentret 
Grøndal, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev 
 
Begrundelse for at anvende denne placering er; 
 

 På Rehabiliteringscentret Grøndal er der 16 pladser, som indretningsmæssigt kan 
tages i anvendelse uden de store forberedelser.  

 Der er relevant personale tilknyttet stedet 
 Der kan afskærmes i tilfælde af epidemi 
 Der forefindes de nødvendige hjælpemidler til varetagelse af sygeplejeopgaver. 
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Sekundært er sundhedsberedskabets modtagelsescenter placeret på Faxe 
Sundhedscenter, Præstøvej 78, 4640 Faxe. 
 
Der er følgende begrundelser for denne placering; 
 

 På Faxe Sundhedscenter er der fysisk plads til at etablere en midlertidig 
sengeafdeling med tilhørende køkken, badeværelse mv.  

 Kan fysisk afskærmes i tilfælde af epidemi. 
 Der er opsat nødgeneratorer, som kan anvendes i tilfælde af strømsvigt. 

 
For at anskaffe de nødvendige personaler til at betjene modtagelsescenteret, har man i 
forbindelse med planlægningen fået godkendt følgende: 

 Samtlige aktivitetscentre lukkes og personalet vil blive overført til øvrige enheder, 
således at sundhedsfagligt personale kan frigives til at deltage i 
sundhedsberedskabet/modtagelsescenteret. 

 Hver enhed under Center for Sundhed & Pleje udpeger 1-2 personer til at indgå i 
beredskabet. 

 Personale i andre faggrupper kan/skal efter aftale med leder overgå til øvrige 
enheder, således at sundhedsfagligt personale kan frigives til at deltage i 
sundhedsberedskabet/modtagelsescenteret. 

 
Modtagelsescentret kan anvendes i følgende tilfælde: 

 
 Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra 

sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem. 
 Oprettelse af et modtagelsescenter i tilfælde af epidemi. 
 Massevaccination. 
 Evakuering af beboere i tilfælde af brand på et plejecenter eller en social 

institution. 
 Andre situationer, hvor borgere må evakueres fra egen bolig. 

 
Formålet med planen er at skabe et sikkert grundlag for en koordineret indsats, samt at 
sikre koordination af sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin kapacitet. 
 
Sundhedsberedskabsplanen er opstillet med instrukser, der beskriver opgaven og 
ansvarsfordelingen i forbindelse med løsning af opgaven.  Action cards udarbejdes lokalt. 
 
Sundhedsberedskabsplanen findes både i en elektronisk og papirudgave.  
Sundhedsberedskabsplanen skal altid kunne findes på Faxe kommunes intranet og 
hjemmeside. 
 

3. Krisestyringsorganisationen – Sundhedskrisestaben og Krisestaben 
 
Sundhedskrisestabens formål er at sikre en videreførelse af kommunens daglige opgaver 
ved større hændelser, ulykker og lignende. Krisestaben skal sikre, at forebyggelse-, 
behandlings- og omsorgsforpligtelsen fortsat kan varetages under krisen. 
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Sundhedsberedskabets krisestab består som udgangspunkt af  
 Kommunaldirektør (Formand for krisestaben) 
 Beredskabschef (Midt- og Sydsjællands Brand og Redning) 
 Chef for Center for Sundhed & Pleje 
 Chef for Center for Ejendomme 
 Chef for Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice  
 Ledende sygeplejerske   
 Ledende visitator 
 Kommunikationskonsulent 
 Hygiejnesygeplejerske 

 
Når en krise vurderes til at have et omfang, der befinder sig på beredskabsniveau 3 skal 
kommunens overordnede krisestab aktiveres. Nærmere beskrivelse af 
beredskabsniveauerne ses på side 9. 
 
Krisestaben består af  

 Direktionen 
 Chefgruppen 
 Ad hoc relevante fagmedarbejdere 

 
På både beredskabsniveau 2 og 3 er krisestaben ansvarlig for: 

 Aktivering og drift 
 Informationshåndtering, herunder sikret information til relevante ledere samt 

borgere og pressen 
 Kommunikation 
 Koordination og operativ indsats, herunder være kommunens kontaktled til andre 

instanser 
 Egentlig indsats – skabe overblik, træffe beslutninger, så beredskabssituationen 

afhjælpes bedst muligt og mest effektivt, samt bevilge de fornødne ressourcer. 
 
Krisestabens formand indkalder krisestab og er ansvarlig for at styre og koordinere 
arbejdet, herunder samarbejdet med aktører uden for krisestaben 
 
Ved beredskabsniveau 2 aktiveres sundhedsberedskabets kriseledelse, og det vil som 
oftest være chefen for Center for Sundhed & Pleje, der har hovedansvaret for opgaven 
 
Ved beredskabsniveau 3 indkaldes den overordnede krisestab.  
 

 AMK skal altid orienteres ved alarmering. Det er centerchefen eller krisestaben, der 
har ansvar for at orientere AMK i de tilfælde, hvor alarmering ikke er igangsat af 
AMK.  

 Ved både beredskabsniveau 2 og 3 skal der altid indkaldes støttefunktioner til at 
bistå kriseledelsen/krisestaben med administrative og praktiske opgaver. 

 Ethvert medlem af kriseledelsen/krisestaben og indsatsleder har kompetence til at 
iværksætte uopsættelige tiltag.  
 

Der skal være opmærksomhed på følgende opgaver i aktiveringsfasen for både niveau 2 
og 3:  

 Få overblik over hvad der er sket, og hvad opgaven er  
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 Vurderer hvilke konsekvenser hændelsen har og mulige løsninger  
 Aftale og koordinere hvad kommunen konkret sætter i gang 
 Undersøge/vurdere hvordan hændelsen forventes at udvikle sig  
 Igangsætte information og kommunikation til medarbejderne om, hvad der er sket, 

hvad Faxe Kommune konkret gør, og hvordan de skal forholde sig – og hvorfor. 
 Igangsætte information og kommunikation til pressen om løbende 

krisekommunikation, herunder hvad der er sket – og hvad Faxe Kommune konkret 
gør 

 Afklare om der skal sendes en forbindelsesofficer til den lokale beredskabsstab eller 
politiet 

 Vurdere om der skal tages kontakt til nabokommunerne med henblik på en 
koordineret indsats. 

 Samarbejde med regionen og andre samarbejdspartnere i relation til aktivering 
Region Sjælland har ansvaret for den samlede præhospitale indsats ved større 
ulykker. 

 
 

4. Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabet 

Alle enheder er i normal drift situation

Der varsles om, eller opstår en hændelse, som afviger fra "normal drift situation".

Indsatsleder Direktør / Centerchef

Ovenstående kontakter beredskabschef og beredskabsniveau fastsættes i samråd.

Beredskabsniveau I Beredskabsniveau IIIBeredskabsniveau II

Serviceniveau:
Intakt

Håndteres:
Indenfor egen 
enhed/center

Serviceniveau:
Risiko for nedjustering

Håndteres:
indenfor eget center 
med inddragelse af 

andre centre og 
brandvæsnet.

Serviceniveau:
Nedjusteret

Håndteres:
I krisestaben

 
 
Faxe Kommunes vagttelefon, der er døgnbemandet, er 55 72 08 05.  
(Midt - Sydsjælland Brand og Redning) 
 
Dette nummer anvendes af AMK-vagtcentralen, som indgang til Faxe Kommunes 
Sundhedsberedskab. 
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Se i øvrigt Faxe Kommunes beredskabsplan på www.faxekommune.dk 

 

5. Informationshåndtering 

Det overordnede mål i forbindelse med håndtering af informationsstrømmen er at sikre, at 
der kan skabes et overblik over den samlede situation, sådan at krisestaben kan træffe 
beslutninger i forhold til at varetage en effektiv krisekommunikation, så relevante borgere, 
personer, grupper m.v. kan informeres på et højt niveau om hændelsen og de tiltag 
krisestaben iværksætter 

Krisestaben tager stilling til, hvilke personer, der har ansvar for at følge situationen og holde 
sig ajour med udviklingen. 

Krisestaben tager stilling til, hvordan der skal indhentes informationer om hændelsen 
herunder: 

 Hvor/ hvordan der indhentes viden om situationen og hvem der kan vejlede 
kommunen i indsatsen 

 Iværksættelse af øget overvågning af mail, telefoner m.v. samt medieovervågning 
 Procedure for iværksættelse af rapportering og hastemeldinger fra decentrale 

enheder 
 Hvordan håndteres information i kommunen og til eksterne samarbejdspartnere 
 Hvem der gennem hele hændelsesforløbet skal orienteres om hvad 

 
Krisestaben skal løbende informeres om ændringer i situationsbilledet. 

Når situationsbilledet beskrives, skal det altid tage udgangspunkt i informationer fra både 
interne og eksterne kilder og være kortfattet. 

Såfremt der er informationer, som ikke må offentliggøres beskrives dette. 

Krisestaben træffer beslutning om, hvordan personale og borgere informeres. I den 
forbindelse er Borgerservice en vigtig instans, da det må formodes, at det er her, der 
kommer mange henvendelser fra borgere, som vil vide noget om den aktuelle situation. 

Krisestaben træffer beslutning om, hvordan oplysninger om hændelsen skal formidles til 
offentligheden, berørte borgere, de involverede medarbejder og øvrige interne og 
eksterne samarbejdsparter, herunder hvem der skal informeres om hvad.  

For at kunne dokumentere indsatsen føres en logbog, som kommer til at danne baggrund 
for evaluering efter endt indsats. 
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6. Krisekommunikation 

Faxe Kommune følger Regions Sjællands princip om, at det er politiets opgave at 
koordinere information til pressen i indsatsområdet.  

Information til pressen fra andre om håndteringen af den pågældende situation sker i 
egen sektor efter gældende retningslinjer. 

Det er krisestabens opgave at fastlægge, hvem der udtaler sig til pressen, samt om hvad 
der er budskabet. 

Krisestaben arbejder tæt sammen med Faxe Kommunes kommunikationsmedarbejdere. 

 
7. Risiko og sårbarhedsanalyse 

Kommunen rummer ca. 37.000 indbyggere fordelt på 405 km2 (30 km fra øst til vest og 30 
km fra nord til syd) og har således en relativ lav befolkningstæthed på ca. 85 indbyggere 
pr. km2. 

Haslev er den største by i kommunen med ca. 11.000 indbyggere og rummer en række 
bebyggelser og aktiviteter i forbindelse med beboelse, handelsliv, service, industri m.v. 

Toget mellem Næstved og Køge kører direkte gennem Haslev By og udgør derfor en 
særskilt risiko.  

Hertil kommer byerne Rønnede, Faxe og Faxe Ladeplads og Karise samt en række 
landsbyer, som rummer en række forskellige bebyggelser og aktiviteter.   

Det samlede vejnet i kommunen udgør 661 kilometer. Herunder indgår motorvej E47/55, 
som løber tværs gennem kommunen i nord/sydlig retning. 

Særlige risikoområder og risikoobjekter 
Faxe Kommune rummer en del virksomheder med særlige risikoforhold, herunder  

 Sevesovirksomhederne. 
 

 Industri, produktion og lager i form af brandfarlige virksomheder. 

 Steder med mange mennesker med natophold i form af efterskoler, samt 
plejehjem.  

 Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af Gymnasiet, Campus 
og sportshaller.  

 Turiststeder med mange besøgende. 

 Kulturværdier i form godser og klostre. 

 Trafikinfrastruktur i form af Syd motorvejen, landevejstrækninger, Regional banen, 
og havnen i Faxe Ladeplads.  

 Steder med mange dyr f.eks. i form af rideskoler.                                                    

 Derudover er der gårde med store landbrugsbedrifter med mange dyr.  
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 Forsyningsinfrastruktur i form af Naturgas, Halmvarmeværk og El.  

 Særlige arrangementer i form af byfester, dyrskuer, hvor der er mange deltagere. 
 

 Der er desuden boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, 
heriblandt bygninger med 3. sal, samt landområder med stråtækte ejendomme. 

 

8. Uddannelses- og øvelsesaktiviteter 

Sundhedsberedskabsplanen afprøves minimum en gang i hver 4-årige periode. 

Øvelsen kan være en papirøvelse.  Såfremt Sundhedsberedskabet aktiveres på grund af 
virkelige hændelser, kan dette træde i stedet for en øvelse.  
Det er altid krisestaben, der planlægger de faktiske øvelser. Ligesom ved virkelige 
hændelser, foretages der en evaluering af gennemførte øvelser. 

Det er vigtigt at finde det rigtige niveau for øvelsen, så den hverken bliver for lille eller for 
stor.  
 
Inspiration og oplysninger om øvelser kan fås på www.oevelsesforum.dk 
Det centrale øvelsesforum er et samarbejde mellem 

 Beredskabsstyrelsen 
 Forsvarskommandoen 
 Rigspolitiet 
 Sundhedsstyrelsen 

 
Formålet med forummet er, at give bistand, vejlede beredskabsaktører, samt at indsamle, 
sammenfatte og formidle erfaringerne fra øvelser. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.oevelsesforum.dk/
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2. del - Instrukser 

 
Instruks for aktivering af Faxe Kommune Sundhedsberedskab 
 
Alarmering af sundhedberedskabet vil oftest komme fra Akut Medicinsk 
Koordinationscenter (AMK) eller Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR) 
 
 
Handling 
 

Ansvarlig  

 
Når der kommer en henvendelse fra AMK eller andre om 
at sundhedsberedskabet skal aktiveres, indkaldes til 
møde i sundhedskrisestaben.  
 
Varsler og alarmer kommer typisk fra; 

 AMK 
 Sundhedsstyrelsen 
 Styrelsen for Patientsikkerhed 
 Politiet 
 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 
 Andre offentlige myndigheder 

 
1.møde i Sundhedskrisestaben holdes på Rådhuset, 
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 
 
Der er mødepligt til møderne.  
 

Den, der modtager 
meldingen fra AMK eller 
andre 

 
Kommer iværksættelsen fra Beredskabschefen / Midt og 
Sydsjællands Brand og Redning, sker meldingen til 
formanden for sundhedskrisestaben, som sørger for at 
centerchefen for Sundhed & Pleje informeres. 
 

 
Beredskab Midt- og 
Sydsjælland 
Krisestabens formand 
Centerchefen for Sundhed 
& Pleje 
 

 
Centerchef for Sundhed & Pleje informerer relevant 
konsulent, hvis opgave det er at orientere ledergruppen 
om at sundhedsberedskabet er aktiveret 
 
Ledergruppen møder ind til på Rådhuset, Frederiksgade 
9, 4690 Haslev 
 

 
Chef for Sundhed & Pleje. 
 
Konsulent 
 
Ledergruppe 

 
Centerchef for Sundhed & Pleje kontakter formanden for 
krisestaben med henblik på at indkalde krisestaben 
 

 
Centerchef for Sundhed & 
Pleje 
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Ved niveau 2 hændelse indkaldes Sundhedskrisestaben. 

 Kommunaldirektør 
 Centerchef Sundhed & Pleje 
 Centerchef for Center for ejendomme 
 Centerchef for Kultur, Frivillighed og Borgerservice 
 Kommunikationskonsulent 
 Leder af hjemmeplejen  
 Leder af visitationen 
 Hygiejnesygeplejersken 

 
Ved niveau 3 hændelse indkaldes Krisestaben. 

 Direktion 
 Chefgruppe 
 Relevante medarbejdere 

 
Kommunaldirektøren 
 

 
Der oprettes logbog, inden arbejdet startes 
 

 
Den, der modtager 
meldingen fra AMK eller 
andre 
 

Er meldingen om aktivering af sundhedsberedskabet ikke 
kommet fra AMK, orienteres AMK om aktiveringen.  
 
Inden henvendelsen til AMK tages der stilling til, om der er 
behov for assistance fra Region Sjælland. 
 

Sundhedskrisestaben 

Politiet orienteres såfremt det ikke er dem, der har 
foretaget aktiveringen. 
 

Krisestaben  

Prioritering af opgaver 
 
Indsamling af data og informationer on hændelsen. 
 

Krisestaben 

Der fastholdes kontakt til AMK og politiet med henblik på 
indsamling af information og løbende opdatering på 
omfanget af opgaver. 
 

Krisestaben 

Indsamling af oplysninger om hændelsen og 
videregivelse af info til medarbejdere. 
 

Krisestaben / 
kommunikationsmedarbej
der. 

Kommunens hjemmeside opdateres med relevante 
oplysninger om hændelsen 
 

Krisestaben/ 
Kommunikations- 
medarbejder 
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Instruks for kriseinformation 

Når der sker en hændelse på niveau to og tre er det vigtigt at der skabes et 
situationsbillede over hændelsen og forventede konsekvenser. 
 
For at give krisestaben den bedste mulighed for at håndterer krisen, skal der skabes 
overblik over situationen, herunder risikobillede, opgaveløsning, krisekommunikation og 
ressourceanvendelse. 
 
At opstille og holde situationsbilledet ajourført er omfattende, og vil som oftest kræve 
separat personale og støttende funktioner fra Centrene og Kommunikationsafdelingen 
 
Handling 

 
Ansvarlig 

 
Der udarbejdes referater af møderne i 
krisestaben 
 

 
Krisestaben udpeger en referent 

Der føres logbog, samt oprettes sager i 
SBSYS, hvor alt relevant materiale 
journaliseres 
 

Relevante medarbejdere, der arbejder 
under ansvar overfor krisestaben. 

Ved alarmering beslutter kriseledelsen, 
hvem der skal overvåge kommunes 
telefonnumre, mailadresser, sociale medier 
og øvrige medier. 
  

Krisestaben udpeger en 
kommunikationsansvarlig 

I særlige tilfælde kan der være følsomme 
eller klassificerede informationer, som skal 
håndteres fortroligt 
 

Krisestaben 

Der skal hele tiden være fokus på at 
ajourføre informationer fra såvel interne 
som eksterne kilder 
 

Krisestaben 
Kommunikationsansvarlig medarbejder 

Der vil oftest modtage information fra 
følgende instanser; 
 
 Akut Medicinsk Koordination (AMK)  
 Politiets lokale beredskabsstab (LBS) 
 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning  
 Sundhedsstyrelsen herunder Styrelsen for 
patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen 
 
Informationer bruges til at holde 
situationsbilleder opdateret, og skal derfor 
overvåges  
 

Krisestaben fordeler opgaver til relevante 
medarbejdere 
 

Al information og kommunikation til 
krisestaben skal være kortfattet og præcis. 

Kommunikationsansvarlig 



Sundhedsberedskabsplan 2021 - 2025 

16 

Der skal være fokus på den konkrete 
situation, og i de konkrete opdateringer skal 
det være tydeligt, hvilke ændringer der er i 
forhold til tidligere situationsbilleder. 
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Instruks for ekstern kommunikation 
 
Faxe Kommune har et ønske om, og en forpligtelse til, at alle aktiviteter foregår i fuld 
åbenhed og med så stor transparens som muligt.  
 
Kommunen er underlagt en betydelig offentlig bevågenhed, og er bevidst om, at 
offentligheden, medier, myndigheder, politikere, kunder og andre interessenter har en 
berettiget forventning om, at der kommunikeres aktivt.   
 
Der arbejdes ud fra, at en beslutning eller holdning, som ikke kommunikeres, ikke eksisterer 
og en beslutning eller holdning, der ikke kan forklares, ikke kan forsvares.  
 
I krisesituationer opfattes kommunikation som lige så vigtig en opgave som den 
operationelle indsats.  
 
I krisesituationer er det vigtigt, at Faxe Kommunes kommunikation med offentligheden er 
effektiv. På den baggrund er det besluttet, at al ekstern kommunikation foretages af Faxe 
Kommunes kommunikationsteam på baggrund af anvisninger fra Krisestaben.   
 
 
Handling 

 
Ansvarlig  
 

Kommunikationsteamet skal under 
hele krisesituationen have de 
nødvendige oplysninger til at 
udføre kommunikationsopgaven. 
 

Sundhedskrisestaben 

Opgaver: 
 
Kontakt til offentligheden, 
lokalradioer, Tv- stationer. 
 
Videreformidle information om 
krisen og dens omfang, på 
baggrund af information 
modtaget fra f.eks. 
Sundhedsstyrelsen, Statens Serum 
Institut og Region Sjælland. 
 
Opdatering af Faxe Kommunes 
hjemmeside og Facebook-side. 
 

En medarbejder fra kommunikationsteamet 
udpeget til at sidde i Sundhedskrisestaben 
 
 

 
Bistå med aktuel viden om krisens 
udvikling til krisestaben. 

 
Medarbejdere i den stab, hvor krisen har sit udspring 
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Instruks for forbindelsesofficerer 

 
Der kan, ved behov, udpeges en forbindelsesofficer. Forbindelsesofficerens opgave er at 
være bindeled til andre kommuner eller til de øvrige myndigheder. 
 
Forbindelsesofficeren kan have placering i LBS (Lokal Beredskabsstab under politiet). 
 
Krisestaben kan sende en forbindelsesofficer til en nabokommunes sundhedsfaglige 
beredskabsledelse ved behov.  
 
Forbindelsesofficeren skal i den forbindelse være kommunikationsled mellem 
nabokommunens krisestyring og egen kommunens krisestyring. 
 
Handling 
 

Ansvar 
 

Kontakt til nabokommuner Sundhedsfaglig konsulent i Center for Sundhed og Pleje 
 
Lise Sjøbeck Tlf. 30 58 39 35 
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Instruks for oprettelse af 15 karantænepladser på Rehabiliteringscenter Grøndal, 
sekundært Faxe Sundhedscenter 

 
 
Såfremt der er risiko for, at personer, der har været udsat for smitte bliver syge og måske 
er smittefarlige, skal de udsatte holdes samlet og i karantæne. Som udgangspunkt skal 
der søges karantænesætning i eget hjem  
 
Efter beslutning fra i Styrelsen for Patientsikkerhed kan karantæne, af hensyn til at 
reducere smitterisiko, iværksættes i eget hjem, indtil karantænen kan ophæves, eller til at 
borgeren kan flyttes til sygehus. 
 
Hvor det er muligt, karantænesættes borgere i eget hjem. 
 
Faxe Kommune kan ved behov oprette 15 karantænepladser. Disse pladser etableres på 
Rehabiliteringscenter Grøndal, hvor folk kan karantænesættes. Rehabiliteringscenter 
Grøndal kan opdeles i zoner, så pladserne reguleres efter det aktuelle behov. 
 
Ved iværksættelse af brug af de 15 karantænepladser bemandes disse med personale 
fra Rehabiliteringscenter Grøndal. 
 
Såfremt der er yderligere behov for pladser oprettes disse på Faxe Sundhedscenter. 
 
 
 
Handling 

 
Ansvarlig 
 

 
 
Ved anmodning om brug af de 15 
karantænepladser kontaktes lederen af 
Rehabiliteringscenter Grøndal.  
 
Det samme gør sig gældende, såfremt det lokalt 
anses for nødvendigt at have karantænepladser 
klargjort til en eventuel indsats. 
 
 

 
 
Krisestaben 
 
 

 
Ved større hændelser klargøres pladser, så 
borgere kan modtages.  
 
 

 
Medarbejdere på 
Rehabiliteringscenter Grøndal 

 
Der skal udpeges medarbejdere, der hjælper med 
at gøre pladserne klar. 
 
 

 
Medarbejdere på 
Rehabiliteringscenter Grøndal 
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Visitationen inddrages i forhold til at træffe 
beslutning om evt. revisitering / flytning af borgere, 
der er på Rehabiliteringscentret. 
 

 
 
Visitationen 
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Instruks for oprettelse af Faxe Kommunes modtagelsescenter 

 
Ved større hændelser på niveau 2 eller 3 kan der være behov for oprettelse af et 
modtagelsescenter.   
 
Handling  Ansvar 

 
Ved oprettelse af modtagelsescenter skal 
der være fokus på følgende opgaver:  
 

 Indkaldelse af medarbejdere, selv 
om det udløser overarbejdstillæg. 

 Visitation til døgnpleje på 
ældreområdet, herunder 
udmålingen af ydelser. 

 Indkøb af udstyr og medicin. 
 Iværksættelse af transport og 

logistik.  
 Kontakt til sygehus. 
 Kontakt til den praktiserende læge. 
 Kontakt til Faxe Apotek. 
 I tilfælde af epidemi iværksættelse 

af afskærmning.  
 Bestilling og betaling af transport til 

personale. 
 I tilfælde af et behov for at oprette 

flere pladser kan dagcenter og 
Oasens lokale inddrages og 
anvendes. 

 

Krisestaben træffer beslutning om 
oprettelse af et modtagercenter på 
Rehabiliteringscentret Grøndal. 
 
Krisestaben udpeger ansvarlig ledelse af 
modtagelsescentret 

Opgaverne modtagelsescentret skal 
påtage sig ansvar for er: 
 

 Kontakt til sygehusene om 
udskrivningsprocedure, herunder 
forventet antal patienter. 
 

 Der kan oprettes en akut 
visitationsenhed . 
 

 Plan for pleje af borgere udskrevet 
fra sygehusene herunder 
visitationsprocedure. Det vurderes, 
hvem der med fordel kan være i 
eget hjem eller skal opholde sig på 
modtagelsescentret. 

 
 Indkaldelse af personale til 

 
 
 
Visitationen 
 
 
 
 
 
Ledergruppen 
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krisearbejdet. 
 

 Praktiserende læge indkaldes.  
 

 Transport af patienter fra 
visitationsenhed til hjemmet.  

 
 Transport af patienter fra sygehuset 

til modtagelsescentret.  
 

 Udarbejdelse af en vagtordning til 
opsamlingsstedet. 

 
 Aftale om levering af mad. 

 
 Kontakt til pårørende. 
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Ekstraordinære udskrivninger, aflastning af sygehuse samt anden omsorg for særligt 
udsatte. 

Faxe Kommune skal kunne modtage ekstraordinært udskrevne patienter på alle tider af 
døgnet. 
 
Ekstraordinært udskrevne opdeles efter følgende præmisser; 
Borgere, hvis planlagte behandlinger udsættes og som vil være i stand til at klare sig selv 
uden særlig hjælp eller med hjælpemidler. 

Borgere med behov for pleje i hjemmet eller på et plejecenter. 
 
Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære udskrivninger bestræbe sig på, at udskrive 
de mindst pleje- og behandlingskrævende patienter. Ligesom sygehusene – ved 
ekstraordinære udskrivninger – udelukkende skal udskrive patienter, som kommunerne er i 
stand til at pleje og behandle.. 
 
 
Ved oprettelse af særlige pladser i forbindelse med ekstraordinære udskrivninger, 
aflastning af sygehuse samt anden omsorg for særligt udsatte, følges instruksen for 
oprettelse af karantænepladser, idet pladserne oprettes på Rehabiliteringscentret 
Grøndal.  
 
 
Handling 

 
Ansvarlig 

Opgaven er  
 

 At frigøre plads til ekstraordinært 
udskrevne ved alarmering fra AMK-
Vagtcentralen. 

 At modtage og pleje ekstraordinært 
udskreven. 

 At aftale modtagelse af egne 
borgere i andre kommuner, hvis ikke 
der er plads i egen kommune. 

 At rekvirerer tilsyn fra praktiserende 
læge ved behov. 

 At træffe beslutning om hvornår og 
hvordan de ekstraordinært 
udskrevne kan flyttes til eget hjem, 
samt hvilke kommunale ressourcer, 
der skal visiteres til borgeren . 

 
Ved ekstraordinære udskrivninger har 
regionen/sygehuset ansvaret for at 
videregive journalmateriale samt medgive 
midlertidige hjælpemidler og medicin til 
patienterne til de første 48 timer. 
 
 

 
Sundhedskrisestaben 
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 Koordinering af medarbejdere (inkl. 
ekstra indkaldt personale). 

 Koordinering af udskrivelser. 
 Telefonopkald ud af huset. 
 Kontakt til pårørende. 
 Modtagelse og placering af 

borgere/pårørende ved ankomst. 

Det overordnede ansvar for opgavernes 
udførelse er placeret i sundhedskrisestaben 
 
Visitationen 
 
Leder på Rehabiliteringscentret Grøndal 

 
Der udarbejdes en logbog, hvor 
hændelsen beskrives, samt noteres 
forventet antal patienter og forventet 
ankomsttidspunkt for hver enkelt patient. 

 
Sundhedskrisestaben udpeger en relevant 
medarbejder 

 
Pladserne klargøres og borgerne 
modtages. 
 

 
Medarbejdere på Rehabiliteringscentret 
Grøndal 
 

Hvis borgere, der har ophold på 
Rehabiliteringscentret Grøndal hjemsendes: 
vurderes behov for pleje og praktisk hjælp i 
borgernes eget hjem, og det fornødne 
tilbehør i forbindelse med hjemsendelse 
fremskaffes. 

 
Visitationen 
 
Hjemmeplejen 

 
Der sørges for transport af borgeren fra 
Rehabiliteringscentret Grøndal og til 
hjemmet. 
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Instruks ved større ulykker og ekstraordinære hændelser 

 
Ved opkald til 112 om akut skade eller sygdom, går opkaldet først til en alarmcentral, 
derefter til den regionale 112 AMK- Vagtcentral 
 
AMK-lægen afklarer om sundhedsberedskabet i Region Sjælland skal aktiveres. 
 
AMK koordinerer herefter den samlede sundhedsfaglige indsats.  
 
AMK orienterer, varsler eller alarmerer en kommune, når det er en fordel at inddrage det 
kommunale sundhedsberedskab fra en eller flere kommuner. 
Det er aftalt, at kommunerne i forbindelse med ekstraordinære udskrivelser kan aflaste 
sygehusene i forhold til egne borgere med plejebehov, hvis sygehusenes kapacitet på 
grund af beredskabshændelsen er under særligt pres. 
 
Ved større ulykker kan kommunen ligeledes inddrages ved behov for krisestøtte, social 
assistance eller oprettelse af evakuerings- og pårørendecenter. 
 
 
 
Handling 

 
Ansvarlig 
 

 
Meddelelse om en større ulykke eller hændelse 
vil ofte indgå i organisationen via politiets 
alarmcentral. 
 

 
Krisestaben 
 
Beredskabet 

 
Fastsættelse af beredskabsniveau. 

 
Beredskabet 
Vagthavende indsatsleder underretter 
Beredskabsdirektøren, som kan 
alarmerer krisestaben 
 

 
Intern alarmering kan ske til følgende 
døgnnummer 
 
40 20 49 00 

 
Bruges af relevante medarbejdere 

 
 
AMK har ansvaret for at medicinsk udstyr, 
lægemidler og hjælpemidler følger med 
borgeren i tilfælde af ekstraordinær udskrivning. 
 

 
 
AMK 

 
Ved større hændelser med mange 
tilskadekomne oprettes et evakuerings- og 
pårørendecenter. 

 
Krisestaben træffer beslutning og 
iværksætter opgaven 
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Instruks for transport af udstyr. 
 
I forbindelse med større hændelser kan der være behov for transport af udstyr. 
 
Der er indgået en aftale med Park og Vej om, at de vil stille en lukket varevogn og en 
lastbil til rådighed for Sundhedsberedskabet. 
 
 
 
Park og Vej kan kontaktes på følgende tlf. 
nr.:      
   
Om vinteren fra den 15. oktober til den 15. 
april: 
 

 om aftenen og i weekenden  
tlf.nr. 30 84 31 99  
  

 om dagen  
tlf.nr. 56 20 29 00  

 
Om sommeren fra den 16. april til den 
14.oktober 

 om dagen 
tlf.nr. 56 20 29 00  
 

 om aftenen og i weekenden  
tlf.nr. 23 38 49 95 
tlf. nr. 30 84 30 90  
tlf.nr. 30 10 30 55 

 
 
 
 

 
Sundhedskrisestaben 
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Instruks for brug af værnemidler under virusudbrud.  
 

 
 

Formålet med brug af værnemiddel er at reducere risiko for smitte med virus og 
bakterier blandt borgere og medarbejdere. 
 

 
Handling Ansvarlige 

 
Der udpeges en værnemiddelansvarlig 

 
Sundhedskrisestaben 
 

 
Såfremt der opstår en spredning af virus / 
bakterier til alle dele af befolkningen, som 
med coronavirus udarbejdes en konkret 
instruks, som tager udgangspunkt i 
nationale retningslinjer. 
 
Instruksen skal min. indeholde følgende: 
 

 Hvilke værnemidler: 
 

 Påtagning af værnemidler: 
 

 Aftagning af værnemidler: 
 

 Rengøring af værnemidler: 
 

 Rengøring hos borger: 
 

 Bortskaffelse af værnemidler: 
 

 Tøjvask i borgers eget hjem og på 
plejecenter. 

 

 
Den værnemiddelansvarlige, 
leder af hjemmeplejen / sygepleje 
udpeger relevante leder til at 
deltage i opgaveløsningen, samt 
hygiejnesygeplejersken.  
 
Instruksen udarbejdes først, når der 
udstedes nationale retningslinjer 

 
Som udgangspunkt anvendes følgende 
værnemidler. 
 
Engangsmundbind/type I masker: 
Masker/ mundbind type I har en 
filtreringsgrad på mindst 95 % og 
anbefales til patienter og borgere, og 
kaldes engangsmundbind.  

 
Værnemiddelansvarlige  
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Stofmundbind: 
Stofmundbind er en blandet gruppe af 
tekstilprodukter, der har samme tilsigtede 
funktion som engangsmundbind.  

 
Mundbind type II/ masker: 
Mundbind type II har en filtreringsgrad på 
mindst 98 %, og filtrerer således lidt mere 
end type I. Sundhedsprofessionelle skal 
anvende Mundbind type II.   
 
Mundbind type IIR/ masker: 
Mundbind type IIR/ masker har en 
filtreringsgrad på mindst 98 % og beskytter 
endvidere mod stænk og sprøjt af særlig 
kraftig karakter.  Sundhedsprofessionelle 
skal anvende Mundbind type II eller type 
IIR.   
 
Visir: 
Visir kan anvendes i stedet for 
beskyttelsesbriller. Der kan dog være 
situationer eller forhold, der gør, at en 
maske eller mundbind ikke er egnet. Her er 
et heldækkende ansigtsvisir det bedste 
alternativ.  
 
 
Lageret af værnemidler styres fra centralt 
placeret lager. 

 
Værnemiddelansvarlig. 
 

 
Værnemidlerne indkøbes og administreres 
af den værnemiddelansvarlige 
medarbejder. 
De fordeles til alle arbejdspladser efter 
behov. 
 

 
Værnemiddelansvarlig. 
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Instruks for hygiejneindsatsen 

 
Formål med 
hygiejneorganisationen, herunder 
Hygiejnegruppen 
 
Hygiejneorganisationen har til bl.a. til formål 
at; 

 Organisere, planlægge, udvikle og 

monitorere hygiejneområdet i 

kommunen.  

 Formidle og implementere 

hygiejnestrategien på alle 

kommunens områder. 

 Sikre fokus på hygiejne samt den 

nyeste viden på området kendes, 

deles og anvendes i kommunen.  

 

I en krisesituation er det Hygiejnegruppens opgave at sikre: 

 Aktuelle anbefalinger og retningslinjer videreformidles via Hygiejneorganisationen. 

 Udbrudshåndtering; Fokus på at forhindre at smitten spreder sig yderligere vha. 

forebyggelse og værnemidler 

 
Hygiejneorganisationen, herunder Hygiejnegruppen, har en vigtig rolle og vil derfor være centralt 
placeret i opgaven, når Sundhedsberedskabet aktiveres. 
 
 
Handling 

 
Ansvarlig 
 

 
Ved melding om aktivering af 
sundhedsberedskabet indkaldelse 
hygiejnesygeplejersken. 
 

 
Krisestaben 

 
Kommunens tværgående 
hygiejnegruppe samles. 
 

 
Hygiejnesygeplejersken 

 
Hygiejneorganisationen varetager 
hygiejneopgaven i forbindelse med 
krisesituationen. 

 
Den tværgående hygiejneorganisation 
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Instruks for smitsomme sygdommer 

Formålet med instruksen er at hindre spredningen af smitsomme sygdomme. 

Der findes to typer af kontaktsmitte: indirekte kontaktsmitte og direkte kontaktsmitte. 
Begge typer kan føre til, at man bliver smittet med en smitsom sygdom.  

Opgaven vil derfor være at sikre at smittes stoppes gennem de rigtige foranstaltninger 

 Indirekte kontaktsmitte er den mest almindelige måde at blive smittet på. Ved 
denne type af smitte foregår smitten via et mellemled som fx et håndtag eller 
håndtryk. Ved direkte kontaktsmitte, er der fysisk kontakt mellem den, der smitter, 
og den der bliver smittet. 

 Andre smitsomme sygdomme smitter ved dråber der spredes ud i luften fx ved et 
host, et nys eller ved sang/tale/råb. Dråberne indeholder fx forkølelses eller 
influenzavirus. For det meste falder dråberne hurtigt til jorden, så for at blive ramt 
og smittet af dem, skal du for det meste være tæt på den person der fx hoster eller 
nyser dem ud i luften.) 
0 

 Dertil kommer smitte på grund af for dårlig hygiejne. Hygiejneindsatsen vil fremover 
have en central placering i sundhedsberedskabsarbejdet. 

 
 
Handling  Ansvar 

 
Forebyggelse: 
 

 Øget modstandskraft  
Patienternes modstandskraft kan søges øget ved 
hensigtsmæssig pleje og kost, regulering af 
blodmangel, sukkersyge etc. samt ved 
antibiotikaprofylakse eller vaccination. 
 

 Antimikrobiel behandling  
Den anden mulighed er snarest at behandle de 
inficerede patienter. 
 

 
Sundhedskrisestaben sætter 
arbejdet i gang 
 
Værnemiddelansvarlig 
 
Hygiejnekonsulent 
 
Centersygeplejersker 
 
 

Afbrydelse af smitteveje; 
 
Den tredje mulighed, hvilket må anses for den 
vigtigste infektionsforebyggende faktor er at afbryde 
smittevejene: 
 
Smitteoverførsel fra person til person kan ske ad 
forskellige veje. 

 Luftvejsinfektioner smitter sædvanligvis 
gennem luften, og for at nedsætte antallet af 
sygdomskim, bør der luftes ud flere gange 

 
Hygiejnekonsulenten rådgiver 
arbejdspladserne 
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dagligt i de rum, borgerne og personalet 
opholder sig.  

 
 Ved mave-tarminfektioner og smitsom 

leverbetændelse kan overførelse af smitstof 
ske fra afføring via hænderne.  

 
 
Der skal sikres et stort fokus på håndhygiejne: 
 
Hånddesinfektion og håndvask er de vigtigste 
forholdsregler til hindring af smittespredning. 
 

 
Hygiejneorganisationen 

Alle medarbejdere skal kende følgende regler: 
 

 Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får 
symptomer . 

 Hold afstand . 
 Luft ud og skab gennemtræk . 
 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. 
 Gør rent, særligt overflader som mange rører 

ved. 
 

 
Hygiejneorganisationen 

 
Instrukser for værnemidler, hygiejne m.v. skal være 
med til at sikre at smitte kan stoppes. 
 

 
Hygiejnesygeplejerske 
Værnemiddelsansvarlige 
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Instruks for lægelig bistand 
 
 
 
I Sundhedsstyrelsens vejledning står der, at ”I de tilfælde, hvor et større antal patienter 
ekstraordinært udskrives til samme plejeinstitution, vil der med fordel kunne indgås aftale 
med et antal praktiserende læger om at forestå lægeligt tilsyn og behandling.” 
 
Faxe Kommune har indgået aftale om, at hvis sundhedsberedskabet iværksættes vil 
Lægeklinikken  på  Faxe Sundhedscenter stå for det daglige lægelige tilsyn og 
behandling af de patienter, som udskrives til modtagelsescentret.  
 
 
 
Handling 
 

Ansvarlig 

Lægeklinikken Faxe vil stå for det lægelige 
tilsyn fra mandag til fredag mellem kl. 8.00 – 
16.00. 
 

Krisestaben 

I tilfælde af behov for akut lægelig bistand 
udenfor dette tidsrum skal vagtlægen 
kontaktes.  
 

 

Lægeklinikken Faxe 
Læge Morten Winthereik 
Faxe Sundhedscenter 
Præstøvej 78, 1, sal 
4640 Faxe  
 
Tlf. 44 22 11 00 
 

Ved behov for lægelig bistand tager 
ledelsen af modtagelsescentret kontakt 
til lægeklinikken 

Når beslutningen om iværksættelse af 
sundhedsberedskabet er truffet, skal Læge 
Morten Winthereik underrettes, således at 
han kan planlægge dagligt tilsyn af 
patienter . 
 
 

Sundhedskrisestaben 

Vagtlægen kontaktes på tlf.nr. 70 15 07 00 
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Instruks i tilfælde af epidemi 
 
Modtagelsescenter i tilfælde af epidemi er Rehabiliteringscentret Grøndal 
Begrundelsen for at vælge Rehabiliteringscentret Grøndal som vores modtagelsescenter 
er, at stedet kan fysisk afskærmes i tilfælde af epidemi. 
 
Desuden gør det sig gældende at der adgang sundhedsfagligt personale, idet de har 
deres daglige arbejde på centret. 
 
Såfremt, der ikke er kapacitet nok på Grøndalscentret kan der oprettes 15 pladser på 
Faxe Sundhedscenter 
 
Iværksættelse af sundhedsberedskabet i tilfælde af en epidemi skal følge de samme 
retningslinjer, som er beskrevet i kommandovejen for Faxe Kommunes 
sundhedsberedskab.  
 
 
Handling 
 

Ansvarlig 

Oprettelse af karantænesteder. 
 
 

Det vil være ledelsen af 
sundhedsberedskabet, der har 
kompetence til at omdanne 
Rehabiliteringscentret Grøndal til et 
karantænested og til at udpege det 
personale, som skal varetage pleje af 
de smittede. 
 

Personlige værnemidler skal rekvireres hos den 
værnemiddelansvarlige.   
  
 

Ansvarlige leder kontakter 
værnemiddelansvarlige 

Ved større hændelser udpeges en 
værnemiddelansvarlig. 
 
Se instruks for værnemidler. 
 

Udpeges af sundhedskrisestaben 

Hvis behovet for karantænepladser er ekstra 
stort kan der etableres 15 plader på Faxe 
Sundhedscenter. 
 

Sundhedskrisestaben tager beslutning 
om oprettelse af pladser på FSC. 
 

Ved oprettelse af karantænepladser på FSC 
kontaktes leder og den tekniske leder, som er 
behjælpelige med at få etableret pladserne. 
 

Sundhedskrisestaben 

 
Ved oprettelse af karantæne pladser på FSC 
etableres de på ”den gamle operationsgang”. 

 
Leder af Faxe Sundhedscenter, samt 
teknisk serviceleder samme sted 
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I tilfælde af en epidemi kan Faxe Kommune 
indhente konsulentbistand fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed. 

Tilsyn og Rådgivning Øst 

Tilsyn og Rådgivning Øst dækker det 
geografiske område svarende til Region 
Sjælland og Region Hovedstaden. 

Styrelsen for Patientsikkerhed  
Tilsyn og Rådgivning Øst  
Islands Brygge 67  
2300 København S 

Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag: 8.00-
15.00) 
E-mail: trost@stps.dk 

Sundhedsstyrelsens beredskabsvagt kan 
kontaktes døgnet rundt på 
Telefon: 61 50 81 81  
E- mail sstberedskab@sst.dk.  

Sundhedskrisestaben 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:72227450
mailto:trost@stps.dk
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Instruks for bestilling af medicin 
 
Der er indgået en aftale med Region Sjælland om, at patienterne bliver udskrevet med 
tilstrækkelig medicin til at dække de første 48 timer efter overførelse til Faxe Kommunes 
sundhedsberedskab. 
 
I forbindelse med planlægningen af sundhedsberedskabet, er der indgået en aftale med 
Faxe apotek om, at de vil sørge for at medicin køres ud til modtagelsescenter på Faxe 
Sundhedscenter. 
 
Hvis behovet for lægemidler i en given beredskabssituation er så stort, at den enkelte 
regions eget lægemiddelberedskab ikke er tilstrækkeligt, har Sundhedsministeriet 
mulighed for at aktivere bekendtgørelse om spredning af lægemidler i forsyningsmæssige 
nødsituationer samt krig og krise 
 
Faxe Apotek kontaktes på tlf.nr. 56 71 30 55 
 
 
Handling Ansvarlig 

 
Faxe Apotek underrettes om at 
sundhedsberedskabet er aktiveret, således at de kan 
planlægge leveringen af medicin. 
 

 
Sundhedskrisestaben 

I det tilfælde af, at der skal bestilles medicin udenfor 
normale åbningstider vil Faxe Apoteks telefonsvar 
oplyse tlf.nr. på det apotek, som har vagt.  
 

 
 

Udover medicin kan Faxe Apotek levere følgende i 
mindre mængder; 
 

 Engangshandsker. 
 Engangsvaskeklude. 
 Sæbe. 
 Shampoo. 
 Midler til hånddesinfektion . 
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Instruks for oprettelse af evakuerings- og pårørendecenter 
 
Ved større hændelser med mange tilskadekommende kan der oprettes et evakuering- 
og pårørendecenter.  
 
Ansvar for opgaven ligger hos Politi og Faxe Kommune.  Sammen er man ansvarlig for 
udpegning og klargøring af egnede steder. 
 
Handling 
 

Ansvarlig 

 
Beslutning om oprettelse af evakuerings- og 
pårørendecenter træffes af indsatsleder eller 
sundhedskrisestaben sammen med politiet, som 
kontakter AMK.  
 
Faxe Kommune og Politi varetager klargøring. 
 
Faxe Kommunen er ansvarlig for at drive et EPC, 
herunder al forsyning og forplejning.  
 
Placering kan typisk være en skole eller lokal 
sportshal og gerne med mulighed for mindre lokaler 
til brug for samtaler.  
 
Der kan være tale om på forhånd udpegede 
lokaliteter eller et lokalt sted, som i situationen 
vurderes egnet til opgaven.  
 
Faxe Kommunen er ansvarlig for at drive et centret, 
herunder al forsyning og forplejning.  
 
Der ydes social assistance som omfatter bl.a. alle de 
praktiske forhold og fornødenheder til de personer, 
som er opsamlet på EPC, fx tøj, tæpper, forplejning 
og evt. tolkebistand og indkvartering. 
 
Der skal ydes krisestøtte, som er umiddelbar omsorg 
og informationer.  
Se i øvrigt side 23. 
 
Politi har ansvar for registrering af borgerne. 
 

Sundhedskrisestaben, politiet 

Som det første kontaktes Center for Kultur, frivillighed 
og Borgerservice for at få udpeget en lokalitet som 
kan rumme et evakuerings- og pårørendecenter. 
 

Sundhedskrisestaben 
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Centeret placeres så tæt på hændelses udspring 
som muligt. 
 
I forbindelse med klargøring kontaktes Center for 
Ejendomme. 
 
Der udarbejdes aftaler om indretning, rengøring samt 
levering af mad og andre fornødenheder. 
 

Sundhedskrisestaben 

Køkkenet i Frederiksgade kan involveres i forhold 
levering af mad. 
 

Sundhedskrisestaben 

Har hændelsen en karakter, der involverer mange 
børn kontaktes Center for børn og Undervisning, som 
stiller pædagoger og sundhedsplejersker til rådighed 
for at sikre børnenes trivsel under placering på 
evakuerings- og pårørendecentret. 
 

Sundhedskrisestaben 

Pårørendevejlederen kan involveres i arbejdet Sundhedskrisestaben 
 

Har hændelsen en karakter, hvor akut krisestøtte 
anses for at være nødvendigt, kan Faxe Kommunes 
psykologer involveres i arbejdet på evakuerings- og 
pårørendecentret. 

Sundhedskrisestaben 
Leder af PPR  
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Instruks for psykosocial indsats og krisestøttende beredskab  
 
 
 
 
Faxe Kommune kan yde krisestøtte og social assistance ved større hændelser. 
 
Sundhedsberedskabet kan anmode AMK om at aktivere regionale kriseteams.  
 
 
 
 
Ansvarlig 

 
Den akutte fase 
 

 
Den opfølgende fase 

 
Regionen 
 

 
Krisestøtte 

 
Kriseterapi 

 
Kommunen 
 

 
Krisestøtte 

 
Henviser til Regionen 

 
 
 
Handling  

 
Ansvarlig 
 
 

Faxe Kommune yder krisestøtte og som 
udgangspunkt er det Region Sjælland, der 
yder kriseterapi. 
 
Det krisestøttende beredskab etableres 
indenfor de tilstedeværende ressourcer.  
 
Krisestøttende beredskab består af: 

 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 
hændelsesforløbet mange gange. 
Hjælperen skal ikke være belærende, 
omklamrende, bebrejdende, 
bagatelliserende eller give urealistiske 
løfter, men lytte og indgive håb, samt 
løbende give korte beskeder om, hvad 

Krisestaben beder ved henvendelse til 
PPR´s leder Faxe kommunes psykologer 
om at træde til. 
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der faktuelt er sket, ex. huset er brændt 
og ambulancen er på vej.  
 

 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 eller en ven, 
som kan hjælpe den berørte hjem og 
efterfølgende 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 hjemmet.  
 

 Information om krisereaktioner og 
mulighed for yderligere hjælp hos egen 
læge. 
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Instruks for oprettelse af isolationsfaciliteter / evakueringspladser 

I forbindelse med større hændelser, hvor der er behov for isolation eller genhusning af 
borgere oprettes de fornødne faciliteter i ”Det gamle demensplejecenter” i Førslev 

 
Handling  
 

Ansvarlig  

Ved behov for genhusning af borgere kan 
boligerne i Førslev anvendes.  

 

Sundhedskrisestaben  

Ved epidemier, hvor der opstår behov for 
isolation af borgere, oprettes de 
nødvendige pladser.  

Der kan etableres 8 pladser i med eget bad 
og tekøkken i Førslev 

 

Sundhedskrisestaben 

Forplejning bestilles hos køkkenet i 
Frederiksgade 

 

Sundhedskrisestaben udpeger 
medarbejdere, der skal varetage opgaven 

Såfremt køkkenet i Frederiksgade ikke har 
kapacitet til at levere mad til alle, kontaktes 
Faxe Kommunes leverandør af mad  

 

Sundhedskrisestaben udpeger 
medarbejdere, der skal varetage opgaven 

Der bestilles linned hos den leverandør, som 
Faxe Kommune har hovedaftale med. 

 

Sundhedskrisestaben udpeger 
medarbejdere, der skal varetage opgaven 

Der laves en aftale med 
Rengøringsenheden om de nødvendige 
rengøringsopgaver. Disse vil have 
vekslende karakter 

 

Sundhedskrisestaben udpeger 
medarbejdere, der skal varetage opgaven 

Linned, der er anvendt i forbindelse med 
isolation af smittede borgere samles i 
særlige sække, der bliver leveret til formålet 

 

Faxe Kommunes leverandør af linned 

Medarbejdere, der har med 
isolationsfaciliteterne at gøre anvender 
fuldt værnemiddelbeskyttelse. 

Medarbejdere 
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Instruks for massevaccination 

Ved udbrud af smitsom sygdom, der medfører behov for vaccination i større målestok, 
kræves der hurtig handling, hvilket betyder at Sundhedskrisestaben træder sammen for 
at sikre løsningen af den lokale indsats 
 
I disse situationer vil en vaccinationsstrategi blive udmeldt af de centrale 
sundhedsmyndigheder. 
 
Faxe Kommune samt bistå Regionen i udrulning af vaccinationsopgaven på lokalt plan 
 
Faxe Kommune opgave er at stå for planlægningen af den lokale indsats, så som 
udarbejdelse af en lokal handleplan, herunder kan indkaldelse af borgere være en 
opgave. 
 
Når de centrale sundhedsmyndigheder beslutter at iværksætte vaccination af den 
samlede befolkning, eller af befolkningen i et afgrænset område, skal der ved behov 
oprettes vaccinationscentre. Antallet af vaccinationscentre afhænger af den konkrete 
situation 
Handling  Ansvar 

 
Når AMK modtager alarmering fra 
Sundhedsstyrelsen videresender AMK 
alarmering til relevante aktører, herunder 
det kommunale sundhedsberedskab 

AMK 

 
Ved henvendelse fra Regionen om 
oprettelse af vaccinationscentre sættes 
arbejdet i gang. 
Antallet af vaccinationscentre er 
afhængigt af det udmeldte behov og kan 
derfor ikke fastsættes på forhånd 
 

 
Sundhedskrisestaben 

Der udpeges vaccinations ansvarlige 
medarbejdere 
 

Sundhedskrisestaben 
 
Ledergruppen 
 

Center for ejendomme og Center Kultur 
Frivillighed og Borgerservice involveres i 
processen med at udpege relevante 
lokaliteter 
 

Sundhedskrisestaben 

Ved modtagelse af AMK-alarmering har 
sundhedsberedskab ansvaret for:  

 
 At planlægge procedure for 

vaccination af medarbejdere.  
 

 
Sundhedskrisestab samt kommunens 
vaccinationsansvarlige. 
 
Ledergruppe udpeger relevante 
medarbejdere, der indgår i 
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 At planlægge procedure for 
vaccination af immobile brugere af 
hjemmeplejen tilhørende 
risikogruppen.  

 
 At følge op på status for 

hjemmeplejens beholdning af 
personlige værnemidler.  

 
 Efter behov at iværksætte 

procedure for aflastning af 
praktiserende læger  
 

 At gøre vaccinationssteder klar. 
 At udpege og indkalde personale. 

 
 At Indkalde borgere til vaccination.  

 
 At gøre klar til uddeling af 

vaccinationsinformationsmateriale  
efter aftale med Sundhedsstyrelsen. 
  

 At planlægges procedure for 
vaccination af immobile borgere i 
hjemmeplejen.  

 

vaccinationsarbejdet 
 
Kommunikationsteamet har ansvaret for at 
borgerne informeres på hjemmesiden, 
Facebook, aviser m.v. 
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Instruks Hedebølge 
 
 
 
Da en hedebølge ofte vil være regional eller landsdækkende kan man forvente, at 
Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland vil udsende et varsel via medierne til 
befolkningen om, hvordan de skal forholde sig.  
 
I tilfælde af varmt vejr og hedebølge skal plejepersonale bl.a. være særligt opmærksom 
på følgende:  
 
 
Målgruppe: Indsats Ansvarlige: 

 
For borgere over 65 år 
 

 

Den naturlige aldring 
mindsker muligheden for at 
svede og derved at sænke 
kroppens temperatur 
naturligt.  
Kroppen er ikke altid i stand 
til at opfatte og reagere på 
temperaturstigninger, 
samtidig med at man ikke 
så let føler tørst. Det øger 
risikoen for hedeslag. Sørg 
derfor for at borgerne får 
rigeligt at drikke, også 
selvom der ikke føler tørst. 
 

 
Medarbejdere på 
plejecentre og i 
hjemmeplejen og i 
sygeplejen 

Mindre børn i 
daginstitutioner og dagpleje 

Ved hedebølge skal der 
være fokus på at sikre at 
spædbørn og småbørn 
tilbydes rigeligt at drikke - 
også selvom de ikke beder 
om det. Tilbyd barnet små 
hyppige slurke af køligt 
vand.  
 
Man kan desuden overveje 
at lade  

Medarbejdere i dagplejen 
og i daginstitutioner 

Borgere med kronisk 
sygdom og fast medicin 

Hvis borgeren har en kronisk 
sygdom og tager medicin 
fast, skal borgeren være 
særligt opmærksom på at 
få rigeligt at drikke. Det 
anbefales, at borgeren i 
meget varme, drikker 1½ 

Medarbejdere på 
plejecentre og i 
hjemmeplejen og i 
sygeplejen 
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gang så meget, som 
borgeren plejer pr. dag -
 også selvom borgeren ikke 
føler tørst.  

Mange kroniske sygdomme 
giver dårligere evne til at 
svede, og dermed dårligere 
evne til at sænke 
kropstemperaturen naturligt. 
Sygdommene kan også 
give ringere følsomhed for 
tørst. Det betyder, at man 
kan blive alt for varm uden 
advarsel.  

 
Medicin, der gør det 
vanskeligt at svede 

Noget af den medicin, man 
tager fast, kan forringe 
evnen til at svede eller føle 
tørst. Det gælder både 
receptpligtig medicin, 
håndkøbsmedicin og 
naturmedicin. Læs derfor 
indlægssedlen i pakningen 
grundigt - se også "Sol, 
varme og medicin" på 
Lægemiddelstyrelsens 
hjemmeside.  
 

Medarbejdere på 
plejecentre og i 
hjemmeplejen og i 
sygeplejen 

Ved kontakt til hjemløse Prøv at få den hjemløse til at 
søge mest mulig skygge og 
være lettere påklædt i 
varmen - og tilbyd eventuelt 
opbevaring af 
overskydende garderobe.  

 

Medarbejdere, der arbejder 
med hjemløse. 

At drikke alkohol i varmen  
Vær opmærksom på, at 
alkohol virker både 
vanddrivende og 
bedøvende. At alkohol er 
vanddrivende betyder, at 
risikoen for hedeslag er 
øget, og at alkohol virker 
bedøvende, øger risikoen 
for, at man ikke mærker de 
første symptomer på 

 
Alle 
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hedeslag.  
Vær forsigtig med alkohol i 
varmen og sørg for, at også 
drikker rigeligt med vand og 
får noget at spise.  

 
Kronisk sygdom, hvor 
luftforurening og høje 
lufttemperaturer forværrer 
dine symptomer 

Har borgeren astma og eller 
en anden kronisk 
luftvejslidelse, kan borgeren 
være mere udsat for 
symptomer, når 
lufttemperaturen er høj i en 
længere periode. Det er 
derfor vigtigt, at der er 
opmærksomhed på at 
regulere medicinen, og i 
videst muligt omfang prøver 
at undgå de steder med 
højest forureningsniveau. 

 

Medarbejdere på 
plejecentre og i 
hjemmeplejen. 
Medarbejdere i sygeplejen 

Førstehjælp ved hedeslag 

 

Hedeslag bør mistænkes 
hos alle personer, der 
opfører sig påfaldende eller 
fx besvimer under ”varme-
stress”. Selv ved 
legemstemperatur under 40 
°C kan der være tale om 
hedeslag.  

”Varme-stress” kan 
forekomme ved hedebølge, 
på varme sommerdage 
og/eller ved anstrengende 
motion. 

 

Medarbejdere på 
plejecentre og i 
hjemmeplejen. 
 
Medarbejdere i sygeplejen 

Symptomer på hedeslag: 

 

 
 Ekstrem høj 

kropstemperatur. 
Ved kropstemperatur 
over 41 °C er 
situationen alvorlig 
og ved temperaturer 
over 42 °C vil der ofte 
bl.a. opstå 
celleskader på 
vigtige organer. 

 
Alle 
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 Tiltagende 
utilpashed, mathed, 
hovedpine og 
svimmelhed. 

 Forandringer i mental 
status: angst, dårlig 
kontaktbarhed, 
forvirring, besvimelse, 
bevidstløshed og 
kramper. 

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

 Hurtig og kraftig puls. 

Nedsat urinproduktion af 
tiltagende mørk gullig farve, 
dvs. tegn på 
væske/saltmangel 
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Instruks ved forsyningssvigt 
 
Faxe Kommunen har til opgave at yde fornøden støtte og hjælp til de borgere, der måtte 
være ramt af den konkrete, uforudsete hændelse fx ved drikkevandsforurening og store 
brande. 
 
I Hjemmeplejen anvender nødgeneratorer i tilfælde af nedbrud på strømforsyningen  
 
Desuden kan kommunen have til opgave at aflaste sygehusvæsenet ved at varetage 
pleje- og omsorgsopgaver for ekstraordinært udskrevne patienter. 
 
 
 
Handling 

 
Ansvar 

 
Afklare og yde fornøden hjælp til berørte 
borgere 

 
Krisestaben aktivere de relevante Centre. 
 

 
Sikre forsyning af rent drikkevand til borgere 
i hjemmeplejen ved drikkevandsforurening 
 

 
Krisestaben 
Center for Plan og Miljø 
Park og Vej 
 

Bidrage ved eventuel oprettelse af 
Evakuerings- og Pårørendecenter. 
 

 
Krisestaben 

Varetage pleje og omsorg for 
ekstraordinært udskrevne patienter fra 
sygehuse.  
 
Varetage pleje og omsorg for (smitsomt) 
syge, som vurderes at kunne opholde sig i 
eget hjem.  
 

 
Krisestaben 
 
Visitationen 

Iværksætte social assistance og krisestøtte.  
 

Krisestaben 

Alle indsatser understøttes af de 
involverede centres delplaner 

 
Krisestaben 
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Instruks for CBRN-hændelser. - (Kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear) 
 
Overordnet er kommunens opgave ved CBRN- hændelser at aflaste sygehusvæsenet ved 
at varetage pleje- og omsorgsopgaver for ekstraordinært udskrevne patienter eller 
patienter, som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem eller på plejeinstitution under de 
givne omstændigheder. 
 
Såfremt medarbejdere får mistanke om CBRN-hændelse skal alarmering ske til politiet på 
112. 
 
Handling 

 
Ansvar  

 
De konkrete opgaver for kommunens sundhedspersonale i 
forbindelse med 
CBRN- hændelser, der bør planlægges for, er, at: 
 
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. 
 Rådgive om smitteforbyggende tiltag, herunder 

generelle hygiejniske foranstaltninger. 
 Sikre at AMK og Sundhedsstyrelsen har mulighed for at 

kommunikere vejledning og specifik information til 
kommunens sundhedspersonale. 

 
Se desuden instruks om ekstraordinære udskrivelser 
 
I forhold til CBRN hændelser skal kommandovej i Faxe 
Kommunes sundhedsberedskab i forhold til ekstraordinært 
udskrevne patienter følges. 
 
Ekspertfunktioner 
Centralt for det samlede beredskab på området er de 
landsdækkende ekspertfunktioner, som kan yde rådgivning 
og bistand til både centrale og lokale myndigheder. 
 
Disse ekspertfunktioner udgøres af: 
 
C – Kemisk Beredskab, 
Beredskabsstyrelsen døgn tlf.nr. 45 90 60 00 og 
Giftlinjen, Bispebjerg Hospital tlf.nr. 82 12 12 12 
 
B – Epidemiologisk afdeling og Center for Biologisk 
Beredskab (CBB),  
Statens Seruminstitut tlf.nr. 20 16 19 93 

 
Sundhedskrisestaben 
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R – Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS),  
Sundhedsstyrelsen tlf.nr. 44 94 37 73 
 
N – Nukleart Beredskab,  
Beredskabsstyrelsen tlf.nr. 45 90 60 00  
 
Alle ekspertfunktionerne har døgnvagt. Alle de rådgivende 
ekspertfunktioner kan tilkaldes til skadestedet og rådgive 
indsatslederne konkret samt foranledige udarbejdelse af 
redningsvurdering med henblik på udpegning af 
risikoområde og befolkningsgruppe i risiko 
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Instruks ved brand på plejecentre, dagcentre 
 
I tilfælde af brand på et plejecenter håndteres hændelser på beredskabs niveau 1 lokalt. 
 
Ved hændelser på beredskabsniveau 2 og 3 inddrages sundhedskrisestaben 
/krisestaben 
 
 
Handling  
 

Ansvar 

 
Alle tilfælde af brand - uanset størrelse 
rapporteres til Centerchefen for Sundhed 
og Pleje 
 

 
Plejecenterledere 

En brand vil typisk blive opdaget af det 
personale, som er på arbejde, og det er 
den der opdager branden, der alarmerer 
brandvæsenet. 
 
Det er derfor lederen eller – hvis denne ikke 
kan træffes – den ansvarshavende, der 
sammen med brandvæsen og evt. politi - 
leder indsatsen i den akutte situation 
 

 
Leder/ Medarbejder 

Hvert enkelt plejehjem har en skriftlig 
evakueringsplan samt plan for alarmering 
af eksterne og interne aktører. 
 
I planen redgøres for, hvem der er 
ansvarshavende, når lederen af 
plejecentret ikke er tilstede. 
 

Plejecentreledere 

Det kan blive nødvendigt at involvere 
Sundhedsberedskabet henblik på 
genhusning af beboere.  
Dette vil normalt ske på andre plejehjem / 
institutioner i kommunen. 
 

 
Sundhedskrisestaben 

 
Den til enhver tid gældende lokale instruks 
sendes til Centerstaben for Sundhed og 
Pleje, der sørger for at alle planer samles i 
en SBSYS-Sag 

 
Plejecenterlederne 
 
Medarbejder i Centerstaben 
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Instruks for IT-beredskab, herunder telefoni  

 
 
 
Faxe Kommunes IT understøttes på det sundhedsfaglige område af omsorgssystemet 
KMD Care. Systemet anvendes dels som styrings- og planlægningsredskab, og dels som 
kommunikationsredskab.  
 
En konsekvens af at være IT-understøttet er, at al data omkring borgerne, samt 
informationer til styring og planlægning af de leverede ydelser alene vil være at finde 
elektronisk. 
 
Det stiller krav til driftsikkerheden af omsorgssystemet. Der er derfor udarbejdet en 
procedure for fremskaffelse af kørelister i tilfælde af nedbrud og hvor IT-afdelingen ikke 
kan hjælpe. 
 
 
Handling 
 

Ansvar 

 
Involvering af IT-afdelingen 
 

 
Sundhedskrisestaben 

 
Information om nedbruddet sker gennem 
IT-afdelingen. 

 
Leder af IT 

 
På hver arbejdsplads udarbejdes en 
procedure for fremskaffelse af kørelister i 
tilfælde af nedbrud, og hvor IT-afdelingen 
ikke kan hjælpe. 
 
Der tages et skærmprint af 
planlægningsskærmen i Cura Plan mindst 
en gang om ugen. 

 
Leder på de enkelte enheder 
 
 
 
 
Planlæggerne 
 

  
Ved planlagt nedlukning tager 
planlæggerene dagen før den planlagte 
nedlukning et skærmprint af kørelisterne, 
der i princippet viser dagens aktuelle 
opgaver.   
 
Ved nedbrud anvendes den senest 
tilgængelige liste. Listen sammenholdes 
med ny-visiteringer og danner baggrund 
for dannelsen af manuelle lister. 
 

 
Ledere og planlæggere 

Hjemmeplejen skal sørge for at have 
SMART-KEYs, da de giver adgang hos 

 
Ledere af Hjemmeplejen 
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borgerne, selvom der er nedbrud. 
 
Ved nedbrud holdes BEKEY-nøglerne åbnet 
og opladet med strøm. 
 

 
Medarbejdere 

Der, hvor borgerne er visiteret til 
medicinadministration, anvende de æsker 
der allerede er doseret.  
 

 
Medarbejdere 

Under nedbrud dokumenters der skriftligt ”i 
hånden” 
Notatet skrives ind i CURA, når systemet 
kører igen.  
 
 

 
Medarbejdere 

Akutnummer til IT der må anvendes ved 
nedbrud.  
 
Vagttelefon 56 20 65 10 mellem 6.00- 22.00 
 
Telefonnummeret skal være indkodet i 
leders / plejecentrets mobiltelefon 
 
Nummeret må KUN anvendes i 
krisesituationer 

 
 
Hele ledergruppen 

. 
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Instruks for frivillige ved Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings deltagelse i 
sundhedsberedskabet 
 
 
 
Nedenstående opgaver kunne med fordel løses af frivillige i beredskabet. Dette vil give 
nogle interesserede aktive frivillige, samtidig med at der opnås en bedre 
ressourceudnyttelse, sådan at der kan afsættes personaleressourcer til en mere effektiv 
og aktiv forebyggende indsats i tråd med Faxe Brand og Rednings målsætning og 
serviceniveau. 
 
 

Opgaver, der kan varetages af frivillige ved Faxe Brand og Redning 
 
Brandberedskab 
Reservestyrke, belysning, ventilation, efterslukning, supplerende vandforsyning. 
 
Pumpe- og lænseopgaver 
Ved oversvømmelser forsaget af smeltevand eller skybrud, oprydning efter stormskader. 
 
Sneberedskab 
Indkvartering og evakuering af fastkørte bilister og strandede togpassagerer. Transport af 
hjemmeplejen. Kan evt. udvides med deltagelse i snerydning. 
 
Miljøberedskab 
Opsamling efter større uheld med farlige stoffer og andre miljøuheld. Renseplads til 
skadelidte og eget beredskab. Opsamling ved mindre uheld med kendt stof. 
 
Specialredning 
Større afstivningsopgaver i forbindelse med sammenstyrtninger, bygningsafstivninger m.v. 
Oprettelse og drift af behandlingssted i samarbejde med indsatte redningsstyrker. 
 
Situationsrum 
Oprettelse og drift af situationsrum i forbindelse med større beredskabshændelser. 
Radiokommunikation til indsatte enheder og regionale samarbejdspartnere. 
 
 
Kontaktperson 
Midt- og Sydsjællands 
Brand og Redning 

 
Navn 

 
Tlf. og mail 
 

  
Søren V. Nielsen 

 
Tlf. 55 88 63 69 / 25 45 01 71 
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Opfølgning på Sundhedsberedskabsplanen 

 

Der er nedsat en permanent arbejdsgruppe, som er ansvarlig for at 
Sundhedsberedskabsplanen holdes opdateret. 

Planlægningsgruppen mødes som minimum 2 gange årligt. 

Gruppen udarbejder hvert 4 år en ny sundhedsberedskabsplan 

 

Leder af hjemmeplejen Ulla Johansen Tlf. 30 23 27 93 

Leder af visitationen Michael Baunsgaard Tlf. 51 55 13 12 

Konsulent Lissie Andréa Tlf. 30 84 30 08 

Hygiejnesygeplejerske Irene Skytte Damkjær Tlf. 21 28 71 94 
 

Akutnumre 

Akutnumre: 
 

 

 
Faxe Kommunes vagttelefon, der er døgnbemandet 

 
40 20 49 00 

 

Sygeplejerskerne Haslev 
 
51 16 93 67 

Rønnede / Faxe 
 
51 16 93 65 

 

Hjemmeplejen 
 
 

56 20 44 50 
 
Derefter trykkes 1,2,3 eller 4 alt efter, hvilket område, man skal i kontakt 
med 

 

 
Sundhedsstyrelsens beredskabsvagt kan 
kontaktes døgnet rundt på  
 

 
Tlf. 61 50 81 81 
 
E-mail: sstberedskab@sst.dk. 
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Del 3 Bilag 

 

Bilag 1 Dagsordensskabelon for første møde i krisestaben 

 DAGSORDEN FOR FØRSTE MØDE I KRISELEDELSEN  

1. Velkomst v. mødeleder  

 Referent (udpeges)  

2. Situationen (opridses)  

 Lokalt 
 Nationalt  
 Forventet/mulig udvikling 

 3. Opgaver (opridses og prioriteres) 

 4. Mediebilledet (aktuelle presseemner og henvendelser)  

5. Kommunikation (internt og eksternt)  

a. Vurdering af behov for orientering af samarbejdspartnere  

6. Kommunikationsansvarlig udpeges. 

7. Fastlæggelse af niveau for krisestyringsorganisationen  

 Informationsberedskab, Stabsberedskab eller Operationsberedskab?  
 Evt. støttefunktioner (hvem skal aktiveres?)  

8. Særlige procedurer  

 Modtagelse og fordeling af informationer, evt. iværksættelse af 
vagttelefoner,mailgruppe, udvidelse af kapacitet til at modtage opkald fra 
borgere og presse etc.? 

 Iværksættelse af rapportering fra andre organisatoriske niveauer  
 Logføring  
 Økonomi, bemyndigelse m.v.  

9. Eventuelt 

10. Opsummering af beslutninger v. mødeleder  

11. Næste møde 
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Bilag 2 Levering af udstyr / leverandøraftaler 

 
I forbindelse med planlægningen af Faxe Kommunes sundhedsberedskab er der indgået 
følgende aftaler med hensyn til levering af udstyr: 
    

 Faxe Kommune har en konto tilknyttet JYSK Business to Business. Det betyder at 
f.eks. dyner og puder kan bestilles direkte hos Jysk, som også kan leverer de bestilte 
varer.  

 
 Levering af værnemidler sker gennem Styrelsen for Forsyningsvirksomhed. 

 
 I forhold til medicinsk udstyr er det sygehusene, som skal udlevere udstyret, når de 

overfører patienten fra sygehuset til modtagelsescenteret.  
 

 I forhold til levering af ilt er det sygehusene, som skal udlevere udstyret, når de 
overfører patienten fra sygehuset til modtagelsescenteret.  

 
 Mad til modtagelsescentret / isolationsfaciliteter leveres fra køkkenet i 

Frederiksgade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sundhedsberedskabsplan 2021 - 2025 

57 

 
 
Bilag 3 
 
Forslag til bestillingsliste – linned til karantæneplader 
Ved oprettelse af karantænepladser/ isolationsfaciliteter bestilles: 
 
45 stk. Lagen  
45 stk. Dynebetræk  
45 stk. Hovedpudebetræk  
30 stk. Frotte 70x140  
30 stk. Frotte 50x100  
45 stk. spisestykker  
2 sækkestativer  
25 vaskesække  
30 hagesmække frotte gul  
25 smitteposer, disse skal anvendes ved smitsom sygdom.  
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Bilag 4 
Skema til udfærdigelse af logbog 
Der udarbejdes logbog. Alle indgående og udgående informationer, samt krisestabens 
beslutninger registreres i logbogen. 
 
En log er en kronologisk optegnelse af de begivenheder, der vedrører krisestaben. Den 
skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at fastslå og tidsbestemme vigtige 
begivenheder, 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, meldinger, oplysninger og aftaler i 

fuld ordlyd, hvis de er korte eller som resume. 
 Tidspunkter for møder med dagsorden og mødedeltagere 
 Egne handlinger eller begivenheder, der ikke fremgår på anden måde, f.eks. 

afbrydelse af kommunikationslinjer. 
 
Logen tjener til at fastholdelse af enkeltheder, der er af betydning for den løbende og 
fremtidige læring, samt til orientering ved afløsning. 
 
Logbogen er med til at baggrund for evaluering efter endt indsats 
 
 
 
Nr.  
Der oprettes et 
nyt nummer for 
hver døgn 
beredskabet er 
aktiveret 
 

 
Tidspunkt angives 

 
Fra / Til 
Hvem j kommer 
sagen fra eller 
sendes til 

 
Indhold af 
instrukssamtale 

 
Beskrivelse af 
handlingen. Hvad 
er der foretaget 
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Bilag 5 
Skema til udfærdigelse af situationsbillede 
 
 
Udfærdigelsestidspunkt: 
 
 
Skrevet af: 
 
 
Situationen - kort og overordnet: 
 
 
 
Hvad er der sket: 
Faktuelle oplysninger om situationen: 
 
 
 
Hvor er hændelsen sket – evt. gis-informationer: 
 
 
 
Trusselsniveau og vurdering: 
 
 
 
Beredskabsforanstaltninger: 
 
 
 
Ressourceanvendelse: 
 
 
 
Hvordan kan situationen udvikle sig? (Vurdering) 
 
 
 
Mediebilledet og krisekommunikation: 

 
 
 
Andre betragtninger: 
 

Bilag 6 

Evalueringsskema 
Nedenstående skema bruges til evaluering af de konkrete processer og/eller indsatser, 
der er gennemført under aktivering af Sundhedsberedskabet. 
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Skemaet kan udfyldes af enkeltaktører eller i de fællesskaber man har indgået i under 
sundhedsberedskabsindsatsen. 
Alle udfyldte skemaer sendes til Centerstab i Center for Sundhed og Pleje og indgår i den 
endelige evaluering af det samlede forløb. Mail: lian@faxekommune.dk 
 
Hvad gik godt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor gik det godt? 

Hvad kunne være gået bedre?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad vil vi gøre anderledes næste gang? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 7 
 
Lovgrundlag og vejledninger 
 

 Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010 kap. 65 § 210 og 211 

mailto:lian@faxekommune.dk
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 Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet m.v. BEK 1150 af 9. 
december 2011 

 Beredskabsloven LBK nr. 660 af 10. juni 2009 
 Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet i regioner og kommuner, 

Sundhedsstyrelsen 2011. 
 Cirkulære om Folkekirkens katastrofeberedskab. CIR1H nr. 9475 af 18. september 

2009 
 
 
Bilag 8 
 
Faxe Kommunes Beredskabsplan 
 
Den overordnede Beredskabsplan er tilgængelig på Faxe Kommunes hjemmeside 

www.faxekommune.dk 

 

 

 

 

 

http://www.faxekommune.dk/

