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1. Forord 
 
Tårnby Kommune skal ifølge gældende lov udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens 
sundhedsberedskab. Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst én gang i hver kommunal 
valgperiode. Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen samt til høring i 
Sundhedsstyrelsen.  
 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet er ansvarlig for sundhedsberedskabsplanens ajourføring. 
 
Imellem de politiske godkendelser af planen tilføjes evt. yderligere indsatsplaner og lokale vejledninger / 
indsatsområder / handleplaner. 

Sundhedsberedskabsplanen skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de daglige opgaver, 
samt tilpasse sig de ændrede krav, som situationen fordrer, herunder forebyggelses-, behandlings- og 
omsorgsopgaver. Desuden skal konsekvenser af hændelserne for kommunen og borgerne afhjælpes. 

Sundhedsberedskabsplanen er placeret centralt på kommunens intranet og på kommunens fælles drev 
www.taarnby.dk 

Endvidere er beredskabschefen og lederen af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forpligtede til at 
have en papirudgave stående på deres kontor. 
 
Sundhedsberedskabsplanen er en naturlig integreret del af Tårnbys Kommunes Beredskabsplan, der 
dels beskriver kommunen, beskriver trusselsvurderinger m.v. samt – i tilfælde af større katastrofer - 
tager højde for opgaver som  
 

• at holde borgerne informeret  

• at tilvejebringe nødforsyninger (energimidler, materialer, fødevarer m.m.)  

• at gennemføre manuelle nødprocedurer, når it-systemer ikke fungerer, for de funktioner, der 
fortsat skal kunne gennemføres  

 
Sundhedsberedskabsplan skal derfor betragtes som et bilag til den generelle beredskabsplan for 
Tårnby kommune, der ligger på kommunens intranet og fælles drev.   
 
Planen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Hovedstadens beredskabsplan, som blandt 
andet beskriver sundhedsberedskabet på sygehusene i regionen. Ligeså er det forudsat, at 
kommunernes sundhedsberedskabsplaner kan ses i sammenhæng med nabokommunernes. For 
Tårnbys Kommune er det sundhedsberedskabsplaner i henholdsvis Dragør, Hvidovre og Københavns 
kommuner.  

 

2. Definition  
 
Sundhedsberedskabet defineres som sundhedsvæsnets evne til at kunne udvide og omstille sin 
behandlings- og plejekapacitet m.v. - udover det daglige sundhedsberedskab - såvel ved 
fredstidskatastrofer som under krise eller krig. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, 
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sundhedsberedskabet i den primære sundhedstjeneste og lægemiddelsundhedsberedskabet. De 
alment praktiserende læger inddrages via Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK1)  
Sundhedsberedskabsplanen er en integreret plan, som skal anvendes af Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningen ved løsning af de kommunale sundhedsberedskabsmæssige opgaver såvel i 
hverdagen ved længerevarende driftsforstyrrelser, katastrofer og under krise- eller krigssituationer.  
Endvidere skal planen kunne anvendes af andre myndigheder og instanser, som i en 
beredskabssituation kan blive involveret i løsningen af de kommunale sundhedsberedskabsopgaver.  
 
 

3.  Formål  
 
Formålet er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en 
ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige 
ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation.  
 
Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i 
stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation. 

4.  Lovgrundlag  
 
Regelgrundlaget for planlægningen af sundhedsberedskabsplanen er:  
 

• Sundhedsloven § 210 (LBK nr. 1188 af 24. september 2016)  
• Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 3. april 2017)  

• Epedimiloven (LBK nr. 814 af 27. august 2009)  
• Lægemiddelloven (LBK nr. 506 af 20. april 2013)  

• Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet. (BEK nr. 971 af 28. juni 2016) 

• Sundhedsstyrelsens vejledning til regioner og kommuner: Planlægning af sundhedsberedskab, 
2017 

 
samt WHO’s internationale sundhedsregulativ (IHR, International Health Regulations), som Danmark 
har tilsluttet sig.  
 
 

5.  Overordnede opgaver: 
 
På baggrund af kommunens samlede risiko- og sårbarhedsvurdering er der udarbejdet 
indsatsområder for følgende overordnede situationer og opgavetyper i sundhedsberedskabsplanen: 
 

• Ekstraordinære konventionelle hændelser så som større ulykker, forsyningssvigt mv. 

                                                
1 AMK varetager det samlede operative sundhedsberedskab i Region Hovedstaden og varetager 
kommunikationen med eksterne samarbejdspartnere.  
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• CBRNE- hændelser2; hændelser med kemiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer 

• Den psykosociale indsats; kommunen er ansvarlig for krisestøtte og social assistance, 
Regionen er ansvarlig for krisestøtte og kriseterapeutisk beredskab. 

• Lægemiddelberedskabet 
 
 

6. Kommunens overordnede sundhedsfaglige beredskabsopgaver 
 
Grundlaget for sundhedsberedskabsplanlægning består således af flere dele:  
 

• Vejledninger, retningslinjer, indsatsområder og handleplaner, der er udsendt fra centralt og 
regionalt niveau,  

• Et grundigt kendskab til de lokale forhold, herunder skabelsen af synlighed over kontakt- 
telefonnumre, indkvarteringsmuligheder og synliggørelse af sundhedspersonalets pligter og 
ansvar i en katastrofesituation.  

• Kommunens overordnede Beredskabsplan og Akut Medicinsk Koordinationscenters (AMK) 
indsats i en katastrofesituation. 

 
Kommunens overordnede sundhedsfaglige beredskabsopgaver er udarbejdet på baggrund af 
nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering og skal beskrive kommunens 
målsætninger for sundhedsberedskabet, herunder:  

• Samarbejde med region og omkringliggende kommuner om sundhedsberedskabet.  

• Kommunikation mellem personer, der deltager i sundhedsberedskabet, herunder regionens 
aktører. For kommunens vedkommende drejer det sig bl.a. om de praktiserende læger 

• Aktivering af kommunens sundhedsberedskab.  
• Kvalitet og kvalitetssikring.  

• Kommunens uddannelses- og øvelsesvirksomhed på sundhedsberedskabsområdet.  
 
 
Det er kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser som 
er en følge af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgaverne kan opdeles i:  
 

• Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så 
længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de 
foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation.  

 

• Vitale opgaver: Når de tilgængelige ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en 
nedtrapning af daglige opgaver til fordel for vitale opgaver, for at udføre opgaverne i 
sundhedsberedskabet.  
 

• Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som 
følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles 
kommunen via regionens AMK og/eller det civile beredskab. Det skal iagttages, at det ikke kun 

                                                
2 Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart materiale.  
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handler om at passe de syge og tilskadekomne i f.eks. ekstraordinært oprettede pladser, men 
også at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme m.v.  

 
 

6.1. Aktivering og drift af krisestyringsorganisationen (kriseledelse og 
krisestab) 
 
Kriseledelse 
Tårnby Kommunes krisesledelse, der fungerer som den øverste ledelse af Tårnby Kommunes 
generelle beredskabsplan, er også ansvarlig for ledelsen af sundhedsberedskabet. 
Kriseledelsen består af følgende personer: 

• Borgmesteren 
• Kommunaldirektøren 

• Forvaltningschefen 
• Centerlederne i Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningen 

• Beredskabschef (som leder af den overordnede Beredskabsplan) 
 
Typisk træder kriseledelsen sammen på baggrund af en henvendelse fra AMK, som er alarmeret via 
regionens alarmcentral. Kriseledelsen vurderer i den konkrete situation behovet for indkaldelse af 
andre ekspertiser / kompetencer, herunder aktuelle ledere. Ledere, der har ansvar for den daglige 
drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation, og ledere for berørte område bør altid indkaldes  
 
Kriseledelsen er ansvarlig for. 

• Aktivering og drift 

• Informationshåndtering 
- Informere relevante ledere 
- Informere borgerne og medierne 

• Koordinering 
- Være kommunens kontaktled til andre forvaltninger (sektorer) 

• Krisekommunikation 

• Egentlig indsats 
- Skabe overblik over situationen 
- Træffe nødvendige beslutninger mhp. at beredskabssituationen afhjælpes bedst muligt 
- Bevilge og fremskaffe de fornødne ressourcer både økonomisk, personalemæssige og 

materielle, der vurderes påkrævet  
 
Krisestab 
Krisestaben består af leder af hjemmeplejen, plejehjemslederne, ledere/stedfortrædere i alle 
institutioner i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen samt relevante medarbejdere. Udover 
pågældende råder Børne- og Kulturforvaltningen over 16 psykologer, som ligeledes inddrages i 
sundhedsberedskabet ved en krisesituation.  
 
Alment praktiserende læger pålægges opgaver i forbindelse med beredskabshændelser ifølge 
beredskabslovens § 57. 
Oversigt over antal kommunalt ansatte sundhedspersonale, Sundhedscenter, læger, tandlæger og 
beredskab ses af bilag 4.  
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Centrale personer i sundhedsberedskabet:  
 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens forvaltningschef er overordnet ansvarlig på det 
strategiske niveau og har kontakt til det politiske system og øvrige forvaltninger.  
 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens forvaltningschef, souschef og leder af Ældrecentret er 
overordnet ansvarlige på det taktiske niveau og leder arbejdet i sundhedsberedskabet.  
 
Beredskabschefen er central figur i Tårnbys Kommunes samlede civile beredskab, men ikke direkte 
medlem af sundhedsberedskabets ledelse.   
 
Leder af Ældrecentret, leder af Hjemmeplejen, leder af Sundhedscentret, plejehjemslederne og leder 
af Den Kommunale Tandpleje er ansvarlige for at koordinere opgaveløsningen på det operationelle 
plan og opgaver i sundhedsberedskabet.  
 
Alle ansatte med sundhedsfaglig baggrund har pligt til at give møde, hvis/når det overhovedet er dem 
muligt, når sundhedsberedskabet er alarmeret.  
 
 
 

6.2. Håndtering af informationer om krisen (informationshåndtering), 
herunder udarbejde situationsbillede, informere personale, der deltager i 
sundhedsberedskabet, overvåge mediebilledet mv. 
 
I kommunens Beredskabsplan er beskrevet hvorledes informationstjenesten skal foregå: Kommunen 
skal sikre, at kommunens indbyggere og pressen informeres om foranstaltninger, truffet efter 
anvisning fra centrale myndigheder eller efter kommunens egne vurderinger og beslutninger. 
Kommunen skal sikre borgernes integritet 
En præcis og hurtig information skal modvirke falske informationer og rygter, der kan give utryghed, 
mistillid og i værste fald panikagtige situationer blandt kommunens indbyggere 
 
Kriseledelsen udpeger en presseansvarlig fra kriseledelsen, som påtager sig al 
informationshåndtering. 
 
Informationen kan udsendes fra kommunens hjemmeside eller/og fra brandvæsenets hjemmeside. I 
Kommunens beredskabsplan findes skabelon for pressemeddelelse. 
 

6.3. Koordination af handlinger og ressourcer, herunder sikre løbende 
kontakt og samarbejde med AMK og andre myndigheder, afsende 
forbindelsesofficer til Det Lokale Beredskab efter anmodning mv. 
 
Kriseledelsen koordinerer dette og kan udpege/delegere ansvarlige for denne koordinering. 
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6.4. Krisekommunikation til borgere og medier, herunder udpege talsperson, 
udsende pressemeddelelser om håndtering af hændelsen, udsende 
information på sociale medier mv. 
 
Den af kriseledelsen udpegede presseansvarlige håndterer pressemeddelelser og information via 
hjemmeside, E-boks, SMS til borgere som via TårnbyForsyning er tilmeldt SMS-service samt andre 
tilgængelige  medier digitale såvel som trykte. Se nærmere under punkt 6.2 samt i den overordnede 
Beredskabsplan 
 

6.5. Operativ indsats i forhold til konkrete hændelser i form af handleplaner 
og konkrete instrukser. 
 
Kommunens overordnede sundhedsfaglige beredskabsopgaver/kerneopgaver er: 

 

• Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuse samt 
andre syge, tilskadekomne og smittede borgere, der opholder sig i eget hjem (jf. handleplaner 
for modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus )  

 

• Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og 
epidemiske sygdomme (jf. handleplaner og instrukser i forhold til at afbryde smitteveje og 
hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved epidemier )  
 

• Udførelse af plejeopgaver i relation til særlige situationer, f. eks. ekstremt vejrlig (hjemmepleje 
og sundhedspleje), drikkevandsforurening eller andre CBRNE-hændelser (jf. handleplaner for 
CBRNE hændelser, voldsomt snefald / isslag, brand, strømsvigt på plejehjem/institutioner eller 
hos hjælpeløse borgere i eget hjem, orkan / stormflod, anbefalede handlinger ved hedebølge)   
 

• Tilvejebringelse af ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr (jf. handleplaner for 
modtagelse ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus )  

 

• Udførelse af ydelse af omsorgsmæssig karakter til tilskadekomne og syge herunder 
psykosocial støtte (jf. handleplaner for omsorg og psykosocial støtte ) 
 

• Bistå regionen ved massevaccination (jf. indsatsplanen for smitsomme sygdomme )  

• Informering af borgere, medier, institutioner i kommunen mv. om situationen og forholdsregler 
(jf. handleplaner for generel plan for alarmering )  

 
• Sikre opretholdelse af kommunens øvrige funktioner på sundhedsområdet  

 
 
Afsnit 10 beskriver nærmere udvalgte konkrete handlinger i givne situationer og henviser til 
handleplaner: 

• Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet  
• Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus 

• Kapacitetsudvidelse i forhold til fysiske rammer 
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• Smitsomme sygdomme/pandemisk influenza 

• CBRNE-beredskab 

• Håndtering af konsekvenser af ekstremt vejrlig 
• Håndtering af forsyningspligt 

• Lægemiddelberedskab 
• Psykosocial indsats 

• Lokale planer til de kommunale institutioner 
 

6.6. Genopretning, herunder planlægge hurtig tilbagevenden til normaldrift 
ved tidligt at identificere samfundsvigtige funktioner og understøttende 
kritisk infrastruktur, så hændelsen ikke forværres  
 
Kriseledelsen forestår genopretning med inddragelse af nødvendige aktører. 
 
 

7.  Proces  
 
Fokus for sundhedsberedskabet er borgerens sikkerhed og sundhed i en ekstraordinær situation, det 
være sig hvad enten der er tale om f. eks. en brand på et plejehjem i kommunen, en større trafik- eller 
flyulykke i regionen eller en national katastrofe.  
 
Sundhedsberedskabet aktiveres normalt 3 steder fra, nemlig:  
 
• Kommunens egne ansatte ved f.eks. brand på plejehjem, uvejr o.l.  
• Tårnby Brandvæsen  
• Regionen (AMK mv.)  
 
Den overordnede og væsentligste aktør i sundhedsberedskabet er AMK, som alarmeres når 
alarmcentralen for Region Hovedstaden skønner, at der er flere end 7-10 tilskadekomne ved en 
ulykke. Første modtager af tilskadekomne er sygehusene i regionen.  
 
AMK’s sundhedsfaglige beredskabsopgaver i relation til kommunerne er: 

• Alarmering af de parter, der indgår i sundhedsberedskabet, herunder kommunerne, i takt med 
at parterne inddrages i opgaveløsningen 

• Iværksættelse af relevante dele af regionens sundhedsberedskabsplan, herunder inddragelse 
af kommunerne, hvor det er aftalt. 

• Ressource- og kapacitetsstyring af sundhedsfaglige ressourcer i regionen, samt anmodning 
om relevant bistand fra eksterne partner, herunder kommunerne 

• Formidling af relevant information til sundhedsberedskabets parter 

• Koordinering med indsatslederen, hvor der er tale om et skadested  
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Såfremt der i forbindelse med en indsats i sundhedsberedskabet er brug for at rekvirere særligt 
materiel og særlige ydelser (senge, madrasser, personlige værnemidler, vejhjælp etc.) rettes 
henvendelse til det civile beredskabs vagttelefon – 32 50 07 00. (Tårnby Brandvæsen) 
 
AMK har kompetence til, i en beredskabssituation at uddelegere opgaver til praktiserende læger eller 
lægevagten (1813) er ansvarlig for at oprette en opdateret varslingsliste over koordinerende 
vagtchefer og områdechefer i (1813) 
 
AMK kan, hvis der opstår behov, indkalde læger til deltagelse i opgaver på sygehusene eller anmode 
om åbning af egen praksis. (1813) er ansvarlig for at oprette en opdateret oversigt til AMK, med 
tilkendegivelse fra de læger, der vil medvirke til at løfte disse opgaver i en beredskabssituation. Af 
oversigten, fremgår det, hvilke læger, der kan kontaktes af AMK alt efter behov.  
 
 

8.  Ansvar og kompetencer  
 
Den til enhver tid gældende organisationsplan fremgår af Tårnby Kommunes hjemmeside og 
intranettet.  
 
Den normale politiske og administrative organisation søges fastholdt længst muligt i en ekstraordinær 
situation, hvor sundhedsberedskabet aktiveres. Det kan blive nødvendigt at indsnævre 
beslutningsprocessen, såvel politisk som administrativt. Lov om kommunernes styrelse åbner 
mulighed herfor i § 69, hvor kommunalbestyrelsens, økonomiudvalgets og borgmesterens ansvar og 
kompetence er angivet i en krise-/krigsorganisation.  
 
For så vidt angår ændrede ledelseskompetencer i den administrative organisation vil dette blive 
konkret meddelt i det omfang, at ansvar og kompetence ikke fremgår af sundhedsberedskabsplanen.  
 
I en situation, hvor det civile beredskab er repræsenteret på et ulykkessted ved f.eks. brandvæsen, 
lægeambulance og/eller redningsmandskab skal personalet i sundhedsberedskabet uophørligt følge 
de anvisninger, som indsatsleder, læge eller den/de bemyndigede under indsatsen giver. AMK har det 
overordnede ansvar for koordineringen af sundhedsberedskabet.  
De enkelte forvaltninger er forpligtiget til at kende opbygning og indhold således, at kommunen og de 
ansatte kan yde en maksimal indsats i en beredskabssituation, der overstiger kommunens daglige 
formåen.  
 
I en sundhedsberedskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste 
normale opgaver samt de ekstraordinære opgaver der uvægerligt vil opstå.  
 
Denne omstilling af den kommunale organisation kan indebære, at normale kompetenceforhold 
ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår.  
 
Alle kommunens ansatte er forpligtet til at gøre deres yderste for at medvirke til, at kommunen kan 
løse sine opgaver i en ekstraordinær situation, mens sundhedspersonalet og ledere ansat i 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og institutioner herunder, er særligt forpligtet til at give 
møde på opfordring eller uopfordret.  
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9. Uddannelse/kurser/øvelser 
 
Uddannelse 
Uddannelse og øvelser er vigtige led i kvalitetssikring og evaluering/kvalitetsforbedring af Tårnbys 
Kommunes sundhedsberedskab. Udannelse og øvelser tilbydes kommunens medarbejdere med 
henblik på varetagelse af funktioner i beredskabet.  
 
Alle medarbejdere der indgår i sundhedsberedskabet skal have de kompetencer, der er nødvendige  
for at de kan løse deres opgaver. Kompetencerne udvikles løbende.  
Kompetencerne vil være forskellige afhængige af uddannelsesmæssig baggrund. 
Social- og sundhedshjælpere kan yde omsorg og pleje på basalt niveau, social- og 
sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter kan yde omsorg og pleje på komplekst niveau, 
sygeplejersker og terapeuter kan yde omsorg, pleje og behandling på specialiseret niveau, mens 
psykologer kan yde behandling ift. den psykosociale indsats. 
Såvel assistenter som sygeplejersker vil kunne  varetage medicinhåndtering. 
 

• Kursus i førstehjælp udbydes jævnligt for alle kommunens ansatte.  

• Håndhygiejne/hygiejne generelt skal alle ansatte i Ældrecentret kunne bestride idet der 
forefindes en specialistgruppe på tværs af ældreområdet som forestår løbende 
undervisning/vejledning/udvikling/udarbejdelse af instrukser til kollegaer i hele Ældrecentret.  
Kravet er, at alle ansatte er bevidste om at afbryde smitteveje og overholde almindelige 
hygiejniske principper.  

• Brandøvelser afholdes jævnligt, så alle ansatte på plejehjemmene/institutionerne er fortrolige 
med de korrekte handlinger under en brand.  

 
Øvelser  
Planlægningen af øvelsesaktivitet anbefales at være langsigtet, evt. gældende for en 5-årig periode, 
og skal koordineres med planerne for uddannelse af de øvrige personalegrupper, der indgår i det 
samlede sundhedsberedskab. Øvelser endnu ikke effektueret, men bør på sigt implementeres. 
 
Plan for uddannelse fremgår af kommunens samlede Beredskabsplan. 
 
En øvelse kan vare få timer, eller strække sig over længere tid, og kan tage mange forskellige former.  
 
 
Regionale øvelser (med kommunal deltagelse):  

• Tværsektorielle øvelser: Fuldskalaøvelser (f.eks. skadestedsøvelser, som fortsætter på 
sygehus), simulationsøvelser (f.eks. øvelser i forceret udskrivning), seminarer, workshops, 
planspil (f.eks. regionale samarbejdsøvelser).  

 
Kommunale øvelser:  

• Sektorøvelser: Alarmeringsøvelser, kommunikationsøvelser, planspil/dilemmaøvelser, 
simulationsøvelser (f.eks. øvelser i forceret udskrivning).  

• Tværsektorielle øvelser: Alarmeringsøvelser, kommunikationsøvelser, simulationsøvelser 
(f.eks. øvelser i forceret udskrivning) planspil, seminarer, workshops (f.eks. regionale 
samarbejdsøvelser) og fuldskalaøvelser (f.eks. skadestedsøvelser).  
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En øvelse bør altid følges op af en debriefing. Debriefingen holdes op mod de mål og delmål, der er 
sat for øvelsen. Erfaringerne kan både bruges til at planlægge fremtidige øvelser og i forhold til 
kvalitetssikring af eksisterende (sundheds)beredskabsplaner.  
 
 
10. Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger i givne situationer.  
 
Nedenfor er udvalgt nogle hændelser, hvor der er udarbejdet specifikke anvisninger for 
handlinger/indsatser i sundhedsberedskabet. For hver hændelse er beskrevet, hvem der (normalt) 
alarmerer sundhedsberedskabet: 
 

• erfaringer med risiko for at den givne hændelse opstår og under hvilke omstændigheder  

• generelt om hændelsen  
• henvisning til sundhedsberedskabets indsatsområder (Bilag 5):  

   - 5.1.   Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet  
   - 5.2.   Modtagelse og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus  
   - 5.3.   Smitsomme sygdomme / pandemisk influenza samt forholdsregler i forbindelse med 
epidemier 
   - 5.4.  Sundhedsberedskabet ved CRBNE-hændelser 
   - 5.5.  Den psykosociale indsats 
   - 5.6.  Brand på i bymæssigt bebyggelse 
   - 5.7.  Brand på plejehjem/institution  
   - 5.8.  Håndtering af ekstremt vejrlig  
   - 5.9.  Strømsvigt på plejehjem/hos hjælpeløse i eget hjem  
   - 5.10.Store ulykker/hændelser som kræver indkvartering. 
   - 5.11.Lægemiddelberedskabet 
 

Bilag 6 beskriver nærmere handleplaner indenfor de fleste af indsatsområderne. 

11. Samarbejdsparter regionalt  
 
Politidirektøren (Københavns Politi)  
 
Politiets fredsmæssige beredskabsplan omhandler politiets ansvarsområde, og har været et 
udgangspunkt for kommunens beredskabsplan.  
 
Politiet og Akut Medicinsk Koordinationscenter koordinerer den samlede indsats ved større skader.  
 
Lokale Beredskabsstab (LBS) 
Kommunen er repræsenteret i LBS 11 ved indsatslederen fra kommunens brandvæsen. 
 
Region Hovedstaden  
 
Regionen varetager den primære planlægning af sygehusberedskabet.  
 
Som et af de vigtigste områder kan nævnes sundhedsberedskabet inden for den primære 
sundhedstjeneste, som omfatter alt sundhedspersonale uden for sygehusene. Her er det forudsat, at 
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Region Hovedstaden varetager den overordnede planlægning, og kommunerne, herunder Tårnby 
Kommune, skal planlægge, hvordan patienter, der ekstraordinært udskrives fra sygehusene, kan blive 
passet af det sundhedspersonale, som kommunen har til rådighed.  
 
 
Det Nukleare Beredskab  
 
Varsling af befolkningen sker ved anvendelse af sirenesignalet, der betyder “Vigtig meddelelse", gå 
inden døre og lyt til Danmarks Radio. Signalet afgives med beredskabsstyrelsens sirener i de(t) truede 
område(r).  

12. Karantæneplan for region Hovedstaden 
 
Der henvises til Karantæneplan for Region Hovedstaden, delplan nr. 8 til Region Hovedstadens 
sundhedsberedskabsplan, december 2016. 
 
 

 
 
 
 

BILAG 1 
 
Organisation og telefontavle for Sundhedsberedskabsledelsen: 
Navn: Telefon privat – 

arbejde: 
Opgaver: 

Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens forvaltningschef 
Kim Madsen 

30 29 24 48 
32 47 18 00 

Leder af sundhedsberedskabet. 
Kontakt til øverste administrativ 
ledelse samt politisk system. 

Sekretariatschef 
Mikkel Flatau 

26 28 89 73 
32 47 18 03 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Centerleder - Ældrecenter 
Mette R. Jakobsen 

22 81 44 05 
32 47 18 45 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Leder af Hjemmeplejen 
Michael Thamdrup 

51 28 98 03 
51 92 70 44 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Plejehjemsleder, Ugandavej 
Helene Fisker 

32 94 16 10 
32 53 04 44 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Plejehjemsleder, Løjtegårdsvej 
Christina Simonsen 

21 54 62 83 
32 46 58 20 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Plejehjemsleder, Tagenshus 
Cathja Rasmussen 

20 40 95 73 
32 46 46 21 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Plejehjemsleder, Pyrus Alle 
Karin Stadsgaard 

29 90 97 35 
32 46 08 81 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Plejehjemsleder, Irlandsvej 
Crista Ejstrup 

51 90 73 70 
32 46 82 46 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 
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Leder af Sundhedscentret 
Tabita Christensen 

51 28 86 32 
32 47 00 74 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Centerleder – Handicap- og Psykiatri 
Leon Honoré 

52 50 75 60 
32 47 18 69 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Overtandlæge 
Annette Ludvigsen 

0046 73 8349 850 
32 50 75 18 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Leder af daghjemmet Blåklokkevej 
Lisbeth Kristensen 

22 96 86 56 
32 46 00 31 

Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

Leder af botilbuddet Televænget 
Peter Rummelhoff 

30 76 04 09 Indgår i ledelsen af 
sundhedsberedskabet 

 
Kommunens beredskabschef: 
Navn: Telefon privat – 

arbejde: 
Opgaver: 

Beredskabschef Henning Vestergaard 60 14 60 97 
32 47 03 33 

Beredskabschef 

Viceberedskabschef  
Per Jacobsen 

32 47 15 10  
25 38 14 98 

Viceberedskabschef 
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BILAG 2  
 
Telefontavle for stedfortrædere m.fl. (sygeplejersker, sundhedsplejersker og 
træningspersonale): 
 

 
Navn: Telefon privat – 

arbejde: 
Sted: 

Ledende sundhedsplejerske 
Lisbeth S. Seeberg 

28 83 64 62 
32 47 00 75 
30 76 02 06 

Sundhedscenter Tårnby  
Kamillevej 4 

Faglig koordinator 
Jesper Nielsen 

25 78 22 92 
32 47 18 61 

Socialcenter 
Tårnby Rådhus 

Stedfortræder, Sundhedscentret  
Sanne Daasbjerg 

29 72 88 87  
32 47 00 76 

Sundhedscenter Tårnby 
Kamillevej 4 

Charlotte Lauridsen 
Leder af visitationen, leder af udviklingsteamet 
og stedfortræder for ældrechef 

22 87 60 29 
32 47 18 26 

Ældrecenter 
Tårnby Rådhus 

Jannie Vittarp 
Stedfortræder 

23 27 11 81 
32 46 82 54 

Plejehjemmet  
Irlandsvej 

Ivana Buch 
Stedfortræder 

26 88 62 52 
32 53 04 44 

Plejehjemmet 
Ugandavej 

Lene Mortensen 
Stedfortræder 

40 25 12 53 
32 46 58 02 

Plejehjemmet 
Løjtegårdsvej 

Charlotte Bendix 
Stedfortræder 

22 59 63 61  
32 46 08 84 

Plejehjemmet 
Pyrus Alle 

Mari-Carmen Caballero 
Stedfortræder 

22 43 43 17 
32 46 46 22 

Plejehjemmet 
Tagenshus 

Pia Nielsen 
Stedfortræder 

23 42 87 91 
32 46 00 30 

Daghjemmet  
Blåklokkevej 

Sandie Simonsen 
Stedfortræder 

51 73 82 39 Botilbuddet Televænget 
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Telefontavle: Udekørende grupper, hjemmeplejen - Alle distrikter er inkl. aftenvagt, nattevagt 
og sygepleje 

 
Navn: Distriktleder/telefon: Telefon gruppe: Mobil: 
Distrikt 1 
Saltværksvej 2 

Eva Nilsson  21 70 40 98 

Distrikt 2 
Saltværksvej 2 

Johanne Jacobsen  30 76 02 53 

Distrikt 3 
Oliefabriksvej 106 

Jette Egebo  30 76 02 67 

Distrikt 4 
Oliefabriksvej 106 

Jette Egebo  30 76 02 67 

Distrikt Aften 
Oliefabriksvej 
106/Saltværksvej 2 

Anna-Karina 
Dyregaard 

 21 64 08 98 

Distrikt  
HVR/Administrationen 

Pia Grundahl  51 27 02 46 

Akuttelefon 
 

 21 35 95 03  
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BILAG 3 
 
Plejehjem – Oversigt, kapacitet og materiel.  
 
Navn: Kapacitet: Personale på 

vagt: 
Telefon: Bemærkninger: Kan modtage på 

fælles-arealer: 
Plejehjemmet 
Pyrus Alle 

48 pladser DV 14 
DV 10 W/SH 
(Weekend og 
helligdage) 
AV 6 
NV 2 
 
Weekend og 
helligd. 
DV 9 

32 50 05 
21 

DV indbefatter 
plejepersonale. 
Derudover er der 
afd. ledere, 
plejehjemsleder, 
adm. medarbejder, 
varmemester og 
rengøringspersonal
e i huset 

10 

Plejehjemmet 
Ugandavej 

32 pladser DV 8-9 
DV 6 W/SH 
AV 3,5 
NV 2 

32 53 04 
44  

Da plejehjemmet 
har helhedspleje 
og arbejder 
tværfagligt vil der 
udover det nævnte 
antal personale på 
vagt i DV være 
min. 4 øvrige 
medarbejdere som 
vil kunne indtræde i 
en akut situation 

7 

Plejehjemmet 
Irlandsvej 

114 pladser 
 

DV 30 – 35 
DV 22 W/SH 
AV 13 
NV 4 

32 46 82 
46 

Under personale 
på vagt er kun 
medregnet 
plejepersonale. 
Derudover er der 
afd. ledere, 
plejehjemsleder, 
adm. 
medarbejdere, 
køkken- og 
aktivitetspersonale 
samt 
rengøringspersonal
e og 
servicemedarbejde
re 

32 

Plejehjemmet 
Tagenshus 

55 pladser DV 13-19 
DV 10 W/SH 
AV 6-7 
NV 2 
 

32 46 46 
20 

Hver dagligstue 
kan reddes op med 
2 uovervågede 
senge 

10 
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Plejehjemmet 
Løjtegårdsvej 
 
 
 
 
 
 

120 DV 31-36 
DV 26 W/SH 
AV 13 + 17-20 
vagt på hver 
afd. 
NV 4 

32 46 58 
00 

I DV man-fre er der 
4 afdelingsledere 
og 1 pl.hj.leder, 3 
adm. medarb., 2 
ejendomsmestre 

35-40 

Daghjemmet 
Blåklokkevej 

72 pladser 20 DV 32 46 00 
30 

Hver spisestue kan 
reddes op med 
uovervåget 
feltsenge ca. 5 pr 
spisestue det vil 
sige 10 borgere + 3 
eksisterende senge 

 

Botilbuddet 
Televænget 

29 pladser DV 5 
AV 3 
NV 2 

20 59 12 
61 

DV indbefatter 
plejepersonale. 
Derudover 
stedfortræder, 
leder, administrativ 
medarbejder, 
rengøringspersonal
e 

5 
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BILAG 4 
 
Kommunalt ansat sundhedspersonale (fuldtidsstillinger):  
 
Hjemmehjælp:  129 
Hjemmesygepleje:    69 
Plejehjemmet Irlandsvej:    90 
Plejehjemmet Pyrus Allé:    39 
Plejehjemmet Ugandavej:    28 
Plejehjemmet Løjtegårdsvej:   95 
Plejehjemmet Tagenshus     48 
Sundhedscenter     
   - Ergoterapeuter og fysioterapeuter:   27 
   - Forebyggende medarbejdere:   12 
Sundhedspleje:    10 
Tandpleje:     19     
Daghjemmet Blåklokkevej                         17 
Botilbuddet Televænget    15 
 
Kommunen har døgndækning for så vidt angår sygeplejersker og social- og sundhedspersonale.  
 
Se bilag 2 for telefonnumre til personalet i Hjemmeplejen, plejehjem, øvrige. 
 
Sundhedscenter 
Sundhedscentret på Kamillevej 4 indeholder funktioner som f.eks. 
 

- Genoptræning 
- Sundhedspleje 
- Forebyggelse  
- Sygeplejeklinik  

 
Der forefindes endvidere træningsfaciliteter, apotek, fysioterapi, lægeklinikker mv. 
 
Læger  
Der er 20 praktiserende læger i Tårnby Kommune.  
 
 
Tandplejen 
Der er 23 kommunale tandlæger, tandplejer og tandklinikassistenter i Den Kommunale Tandpleje 
placeret på Amager Landevej 67-69. 
Hertil kommer 10 private tandlægeklinikker.  
 
 
Redningsberedskab  
Tårnby Brandvæsen er beliggende på Gammel Kirkevej 100, Telefon 32 50 07 00. 
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BILAG 5,  INDSATSOMRÅDER 

5.1. Generelt om den interne alarmering af sundhedsberedskabet.  
 
Alarmering af sundhedsberedskabet sker fra beredskabstelefonen til pn-telefonen i Hjemmeplejen og 
til den ansvarshavende på den enkelte institution.  
 

Kommunens beredskabstelefon 32  50  07 00  
 
Kommunens beredskabstelefon er omdrejningspunktet for sundhedsberedskabsplanen. Telefonen er 
alarmcentralens, Akut Medicinsk Koordinationscenter, vagtlægecentralens og det civile beredskabs 
vej til kontakt til kommunen i en alarmsituation. Telefonen er bemandet døgnet rundt, idet den befinder 
sig på Tårnby Brandstation.  
 
Er der behov for at fremsendelse skriftlig kommunikation kan det gøres via kommunen døgnaflæst 
mail. Mailen adressen administreres af den kommunale indsatsleder. 
 

isl.tb.tf@taarnby.dk 
 
Den vagthavende sygeplejerske har mulighed for at iværksætte uopsættelige tiltag, indtil der er 
etableret kontakt til et medlem af kriseledelsen, som overtager styringen. 
Kommunens ansatte kan iværksætte tiltag, hvis det er nødvendigt at skride til handling med det 
samme.   
Se handleplan, bilag 6.1., Generel plan for alarmering 
 
 

5.2. Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus  
 
Sundhedsberedskabet alarmeres via AMK. Indsatsen er varslet, men forberedelsen af indsatsen er 
kompleks og tiden vil normalt være/føles at være knap.  
 
Det er Region Hovedstaden, der skønner Tårnbys Kommunes andel af førudskrevne patienter i en 
katastrofesituation (op til 75 patienter). Bilag 3 viser, hvor mange førudskrevne, der kan rummes 
ekstraordinært på det enkelte plejehjem, idet der er tænkt på fællesarealer, træningsfaciliteter og 
mødelokaler, hvor patienter kan modtages uden at fortrænge de faste beboere fra deres hjem.  
 
Der er skønnet over alle muligheder for ekstraordinær indkvartering af plejekrævende 
patienter/borgere, idet der er medtænkt situationer, som ikke er forudset, eller hvor et helt plejehjem 
evakueres og beboerne herfra genhuses lokalt.  
I forbindelse med ekstraordinær udskrivelse opdeler sygehusene patienterne i 3 grupper:  
 
1. Patienter, der kan udskrives til eget hjem med/uden medicinsk udstyr og med/uden  
    lægemidler, men uden hjemmepleje.  
2. Patienter, der kan udskrives til eget hjem med hjemmehjælp/hjemmesygepleje.  
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3. Patienter, der kan udskrives til plejeinstitution.  
 
Kommunen er – udover at modtage ekstraordinært udskrevne – pligtig til at medvirke til at så få som 
muligt indlægges, mens sygehusberedskabets indsats foregår. Kommunen må endvidere være 
forberedt på, at der vil være borgere hvis behandling udskydes og som i givet fald kan have brug for 
en mere intensiv indsats end planlagt. Disse borgere vil evt. få behov for midlertidigt ophold på et 
plejehjem i kommunen.  
Kommunen har ikke lager af lægemidler på sygeplejedepoterne. I Hjemmeplejen og på 
plejehjemmene forefindes større og mindre depoter af forbindsstoffer og sygeplejeartikler.  
 
Planlægningen for modtagelse af ekstraordinært udskrevne er beskrevet i handleplan, bilag 6.2., 
Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuse/kapacitetsudvidelse. 
 
Fremskaffelse af materiel etc. er nærmere beskrevet i Beredskabsplanen 
 

5.3. Smitsomme sygdomme / pandemisk influenza samt forholdsregler i 
forbindelse med epidemier 
Alarmering af sundhedsberedskabet sker fra AMK.  
 
Planlægningen af sundhedsberedskabet på CBRNE-området omfatter planlægning af 
sundhedsberedskabets håndtering af udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme. Sundhedsstyrelsen 
har specifikt udsendt vejledning vedrørende pandemisk influenza: ”Beredskab for pandemisk 
influenza, del ll”  
 
Ved særlige udbrud, f.eks. meningokoksygdom, skal læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn 
og Rådgivning kontaktes. 
 
Se handleplan, bilag 6.3., Instruks i forhold til at afbryde smitteveje. er beskrevet forholdsregler 
vedrørende hygiejne, desinfektion, rengøring og affald.  
 

5.4. Sundhedsberedskabet ved CBRNE-hændelser.  
 
CBRNE-hændelser (= hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart 
materiale).   
Det er oftest AMK, der bestiller ydelser hos kommunens sundhedsberedskab ved CBRNE-
hændelser. Ved f.eks. smitsomme sygdomme, epidemier, vandforurening kan samarbejdes 
med Styrelsen for Patientsikkerhed ( STPS )  
 
Hændelser med sådanne farlige stoffer, kan være komplekse og have stor variationsbredde. Der kan 
være tale om ulykker med lækkede tankbiler, udslip af kemikalier fra en virksomhed, giftig røg fra store 
brande, forurening af drikkevand med mikroorganismer eller kemikalier, udbrud af smitsom sygdom. 
Epidemier eller hændelser med radiologiske stoffer fra en virksomhed eller under transport.  
Der kan være tale om situationer, hvor der er et konkret skadested, eller hvor der ikke er noget 
skadested/gerningssted.  
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Kommunens opgave vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet samt varetage pleje og 
omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene. Desuden er der en vis sandsynlighed 
for, at de praktiserende læger og evt. hjemmesygeplejen kan komme i direkte kontakt med patienter, 
som har været udsat for CBRNE-disponering.  
  
Kommunens ansatte skal forholde sig i ro og borte fra skadesstedet, indtil der formelt rettes 
henvendelse til beredskabstelefonen fra AMK, eller det civile beredskab med besked om, hvad vi skal 
gøre. 
 
Overordnet er kommunens opgave at yde fornøden støtte og hjælp til de borgere, der er ramt af den 

konkrete hændelse. Se handleplan, bilag 6.4, CBRNE-hændelser. 
 

5.5. Den psykosociale indsats  
 
Det er en del af regionens forpligtelse at stille en psykosocial indsats til rådighed for mennesker, der 
har været udsat for en voldsom hændelse. Mennesker, der har været udsat for en 
beredskabshændelse, vil sædvanligvis opleve en række stressreaktioner af såvel psykisk som fysisk 
art. Disse reaktioner kan også ramme mennesker, som er indirekte berørt af hændelsen, for eksempel 
pårørende til omkomne/savnede samt det personale, som har deltaget i indsatsen. Reaktionerne kan 
vare i timer, dage eller uger, men uden støtte kan de hos nogle mennesker vare længere, bryde ud 
efter kortere eller længere tid og i værste fald blive invaliderende og livstruende. 
  
Hjælpen kan bestå i omsorg, støtte, aflastning eller egentlig professionel intervention eller sågar 
terapi. Nedenfor gengives tekst fra Håndbog for sundhedsberedskabsplanlægning ud fra den 
betragtning, at uanset om sundhedsberedskabet er alarmeret eller ej, kan kommunens 
sundhedspersonale komme i situationer, hvor brandvæsen, politi eller andre myndigheder er i aktion i 
kommunen i forbindelse med ulykker. Der er en forventning om, at vi hjælper, hvor vi kan. 
Indsatslederen afgør om der er behov for hjælp udover det, der allerede er sat i værk.  
 
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 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.  
(Ingen særskilt handleplan). 
Der etableres et Evakuerings - og Pårørendecenter ( EPC ) – Dette gøres af kriseledelsen, som også 
er ansvarlig for relevante aktører  
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5.6. Brand i bymæssig bebyggelse  
 
Brandvæsenet alarmeres og tager stilling til, om kommunens sundhedsberedskab skal inddrages.  
Brandvæsenet er den primære aktør ved brande – store såvel som små. Ved større brande kan 
sundhedsberedskabet alarmeres, f.eks. om hjælp i ledelsen af sundhedsberedskabet, til førstehjælp 
eller med henblik på at finde husly til evakuerede/genhusning, jf. Beredskabsplanen.  
(Ingen særskilt handleplan) 
 

5.7. Brand på plejehjem / institution 
 
Branden vil typisk opdages af det personale der er på arbejde, og det er den der opdager branden der 
alarmerer brandvæsenet.  
Hvert enkelt plejehjem har en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne 
aktører.  
 
Normalt vil en brand ikke aktivere sundhedsberedskabet udover det personale, som er i vagt/ansat på 
plejehjemmet / institutionen. 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. 
  
Efterfølgende kan sundhedsberedskabet blive involveret mhp.evt.  genhusning af beboere. Dette vil 
normalt ske på andre plejehjem / institutioner i kommunen. Sundhedsberedskabsledelsen træffer 
beslutningen.  
Den vigtigste indsats for sundhedsberedskabet i forebyggende øjemed, er at sørge for, at personalet 
jævnligt deltager i brandøvelser/undervisning i, hvordan en brand håndteres.  
 
Se handleplan bilag 6.5., Brandinstruks plejehjem / institution  
  

5.8. Håndtering af ekstremt vejrlig  
Ekstremt vejrlig og større trafikulykker med mange tilskadekomne er blandt de hyppigste 
beredsskabshændelser. 
 
Ekstremt vejrlig: 
Ekstremt vejrlig kan være voldsomt snefald, ekstrem kulde, storm / orkaner, voldsomt regnvejr / 
skybrud eller hedebølger. 
Hjemmeplejens arbejde kan være udfordret af vejnettets tilstand så derfor skal plejen af borgere der 
ikke kan klare sig uden hjælp sikres. Evakuering kan blive nødvendig. 
 
Vejrliget kan desuden forhindre personalet i at komme til og fra arbejde. Strømsvigt og dermed 
tekniske kommunikationsvanskeligheder kan give problemer på plejehjemmene. 
 
Der forefindes vejledning i kommunens beredskabsplan. 
 
Hedebølger kan have betydning for små børn og ældre og i forvejen plejekrævende borgere. De kan 
komme til at lide af dehydrering, som i værste fald kan være livstruende. Hedebølger kan give behov 
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for midlertidig udvidelse af kapaciteten i hjemmeplejen. Vedr. forebyggelse af hedeslag og 
dehydrering ved hedebølge, se handleplan  
Strømsvigt: 
Der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af forsyningssvigt (strøm, vand og varme) på 
kommunens plejehjem / institutioner  
 
Voldsomt snefald/isslag.  
 
Voldsomme vejrlig i dagens Danmark er oftest en varslet hændelse via medierne.  
 
I Danmark drejer det sig som regel kun om en enkelt nat/et enkelt døgn, inden de offentlige veje er 
farbare igen.   
Hidtil har voldsomt snefald været håndteret af den enkelte leder i samarbejde med personalet og 
kommunens vejvæsen.  
 
Fodtøj indgår ikke alle steder i kommunens uniforms-pakke, og den enkelte medarbejder tilrådes 
derfor at medbringe gode støvler og evt. ekstra varmt tøj i bilen i vintermånederne, når det er frost.  
 
Se handleplan, bilag 6.6. ,Voldsomt snefald/isslag  
Orkan/ skybrud / stormflod 
 
Voldsomme vejrlig i dagens Danmark er oftest en varslet hændelse via medierne, således også orkan 
og stormflod.  
 
Handlemuligheder og – pligter vil være som under snestorm, dvs. overvej om der er borgere, der skal 
tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan klare at komme væk fra faren, og/eller fordi de vil 
være i risiko, hvis personalet forhindres i at gennemføre sædvanlig pleje, omsorg og praktisk bistand.  
 
Ved en større stormflod eller oversvømmelse vil politi, Falck og det lokale beredskab være på stedet 
og sundhedsberedskabet alarmeres formentlig først i det øjeblik, der er behov for hjælp til førstehjælp, 
kriseterapeutisk indsats eller midlertidigt ophold for evakuerede.  
 
Se handleplan, bilag 6.7., Orkan / skybrud / stormflod  
 
Hedebølge  
 
Den danske meteorologiske definition på en hedebølge er, når gennemsnittet af de højest registrerede 
temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28 °C. Varmt vejr og hedebølge kan 
give ubehag, og i værste fald hedeslag.  
 
Hedeslag kan komme langsomt. For nogle er det svært at opdage i tide, at de er ved at nå en kritisk 
overophedning. Hedeslag er en livsfarlig tilstand.  
 
Mange af de borgere, som kommunens sundhedspersonale er i kontakt med, er udsatte:  
 

• Særligt udsatte er borgere over 65 år.  
• Borgere med en kronisk sygdom, der gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst.  

• Borgere, der bruger medicin, der gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst.  
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• Borgere, der bruger medicin, der ikke tåler temperaturer over 25 °C.  

• Borgere, der vælger at drikke alkohol i varmen.  

• Borgere, der har en kronisk sygdom, hvor luftforurening og høje lufttemperaturer kan forværre 
deres symptomer.  

  
Hvis der er temperaturer højere end sædvanligt både dag og nat, er det særligt kritisk, fordi det kan 
være vanskeligt at blive kølet ned om natten. Luftfugtigheden har en betydning for, hvor belastende 
varmen er. Jo højere luftfugtigheden er i kombination med høje lufttemperaturer, jo sværere bliver det 
for kroppen at komme af med varmen.  
 
Borgere, der under normale temperaturforhold klarer sig selv, kan også have brug for ekstra 
opmærksomhed samt omsorg i varmt vejr og hedebølge. Det er f.eks. ældre, der bor alene, demente 
eller psykisk ustabile personer. Symptomer som uklarhed, konfusion, dehydrering og svag puls, er 
faresignaler.  
 
Se handleplan, bilag 6.8., Anbefalede handlinger ved hedebølge 
 

5.9. Strømsvigt på plejehjem eller i eget hjem  
 
Når der sker strømsvigt er borgere, der er afhængige af medicinsk og/eller strømforbrugende udstyr 
særligt udsatte. Normalt er strømsvigt kortvarige, men det er dog vigtigt, at sundhedsberedskabet gør 
sig overvejelser om, hvordan situationen gribes an.  
 
På det enkelte plejehjem, skal det beskrives om der findes nødgeneratorer, og hvordan de i givet fald 
startes. Ligeså skal det for hver enkelt borger, der betjener sig af elektrisk, medicinsk udstyr være 
beskrevet, om, og i givet fald hvor længe, apparatet kan køre på nødstrøm.  
 
Al kommunikation mellem kommunen, regionen og praktiserende læger foregår i dag elektronisk og 
det vil være nødvendigt med nødgeneratorer på plejehjemmene og i Hjemmeplejen for at sikre denne 
kommunikation. 
 
Et strømsvigt vil have konsekvenser for:  
 

• Elektrisk medicinsk udstyr, f.eks. respiratorer, dialyseapparater, trykaflastende madrasser  
• Elevatorer og lifte  

• Lys og varme 
• TV, radioer og computere  

• Evt. madforsyning  
 
Se handleplan, bilag 6.9., Strømsvigt på plejehjem og i eget hjem.  
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5.10 Store ulykker/hændelser som kræver indkvartering. 
 
Trafikulykker: 
Ved større hændelser i trafikken er det regionens opgave at behandle de tilskadekomne. Hvis 
belastningen på sygehusberedskabet bliver meget stor, kan der blive behov for at udskrive indlagte 
patienter ekstraordinært og / eller udskyde behandlinger. Dette kan medføre aktivering af kommunens 
sundhedsberedskab, som må modtage ekstraordinært udskrevne patienter, og hermed i videst muligt 
omfang undgå nyindlæggelser. Derudover kan det være nødvendigt at aktivere kommunens 
psykosociale beredskab. 
 
Følgende handleplaner aktiveres: 

• Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene (herunder faciliteter, senge 
og transport) 

• Psykosocial indsats 
 
Politi, Region Hovedstaden (ambulanceberedskabet) og Tårnby Brandvæsen vil være primære 
aktører i forbindelse med store ulykker/hændelser. I disse situationer aktiveres sundhedsberedskabet 
ved behov for modtagelse af evakuenter, indkvartering af evakuenter mv. Dette gøres i samarbejde 
med politiet og brandvæsenet. 
Plan for indkvartering og bespisning af evakuenter, bilag 3 
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5.11. Lægemiddelberedskab 
Både region og kommuner skal have et lægemiddelberedskab. Beredskabet skal tage højde for 
forventelige ændringer i behov, både hvad angår typer af lægemidler og mængden af disse. 
 
Kommunen skal have et lager af medicinsk udstyr og mulighed for akut at kunne bestille supplerende  
udstyr, hvilket – udover kommunens egen forsyning – sker via apoteker, region samt 
lægemiddelstyrelsen. Beredskabet til medicinsk udstyr skal dække hjemmeplejen, plejehjem og øvrige 
relevante kommunale institutioner, herunder kommunale døgninstitutioner, kommunal tandpleje mv. 
 
Relevant medicinsk udstyr omfatter bl.a. utensilier, personlige værnemidler, forbindsstoffer og 
hjælpemidler. Der tages højde for at visse typer medicinsk udstyr kan være vanskelige at fremskaffe, 
ligesom leveringstiden kan variere. 
 
Følgende skal det sundhedsfaglige beredskab, som har det overordnede ansvar, forholde sig til: 

• Behov for medicinsk udstyr i hjemmeplejen, på plejehjem og relevante institutioner samt den 
kommunale tandpleje vurderes. Både hvad angår type og mængde 

• Forsyning af medicinsk udstyr, herunder udstyr, der ikke eller kun sjældent anvendes i 
dagligdagen 

• Aftale med regionen om lægemidler og medicinsk udstyr ved ekstraordinær udskrivning 

• Samarbejde med omkringliggende kommuner, herunder aftale om gensidig assistance i 
tilfælde af akutte behov for supplerende medicinsk udstyr 

• Samarbejde med lokale apoteker, herunder dosisdispensering og bortskaffelse af 
medicinaffald mv. 

• Distribution til hjemmeplejen, plejehjem og øvrige kommunale institutioner 

• Kontakt til Lægemiddelstyrelsen ved forsyningsmæssige nødsituationer 
 
Se handleplan, bilag 6.10., Lægemiddelberedskab 
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BILAG 6 

Handleplan  6.1. Generel plan for alarmering  
 
1.  Ved alarmen sikrer vagthavende sygeplejerske i Hjemmeplejen sig viden om hvad, hvor, hvornår  
     og hvor mange. Beredskabsplan forefindes i Hjemmeplejen og på de enkelte institutioner og   
     indeholder relevante (opdaterede) telefonnumre på ledelsen samt telefonkæde til alle ansatte. 
 
2.  I dagtimer gives besked til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen der kontakter ledergruppen     
    (bilag 1) 
    Udenfor dagarbejdstid foretages opkald til ledelsen privat. Evt. træffes aftale med den første leder, 
    der opnås kontakt med, om at vedkommende ringer videre til øvrige. Husk præcis besked om hvad, 
    hvor, hvornår og hvor mange. Aftal mødested. 
 
3.  Drejer det sig om en varslet hændelse mødes kriseledelsen på Tårnby Rådhus (se 
     pkt. 2) snarest efter opkaldet. Drejer det sig om en uvarslet hændelse mødes 
     ledergruppen på det sted, der er udpeget som udgangspunkt/base for sundhedsberedskabets 
     indsats. 
 
4.  Den /de ledere, der først ankommer til det aftalte mødested tager stilling til hvem og hvor mange, 
     der er behov for i nødberedskabet, og giver besked til de respektive ledere eller 
     tjenstgørende personale, om at sætte det nødvendige i værk for at få mandskabet kaldt ind. Det er 
     den enkelte leders ansvar at telefon-lister er synligt tilstede og opdateret. 
 
5.  Ved uvarslede hændelser kontakter den leder, der modtog alarmen øvrige tjenstgørende 
     medarbejdere og foranlediger at daglige opgaver i den pågældende vagt prioriteres samt at der om 
     muligt gives besked til de borgere, som ikke vil modtage det ventede besøg. Straks derpå begiver 
     alt frigjort personale sig til sundhedsberedskabets epicentrum, eller til Tårnby Rådhus, for at 
     modtage nærmere instruks fra ledergruppen. 
 
6.  Ved varslede hændelser, er det Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens opgave forud at give      
     besked til institutionerne om, at sundhedsberedskabet er 
     alarmeret, og at sædvanlig kommunal service ændres som følge deraf, dvs. kun de allermest 
     påtrængende opgaver vil blive løst. 
 
7.  Det normale beredskab til de ”daglige opgaver” er normalt en bemanding svarende til weekend- 
     bemanding, mens resten af de fremmødte umiddelbart kan overgå til sundhedsberedskabet. I     
     nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tilkalde personale, som normalt ikke skulle være på     
     arbejde den pågældende dag/de pågældende dage. 
 
8.  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens forvaltningschef og lederen af ældrecentret leder      
     arbejdet i sundhedsberedskabet, mens lederne tager sig af fordeling af den daglige     
     opgavevaretagelse hos de borgere, som fortsat betjenes samt er ansvarlige for at ingen lider     
     overlast ved den prioritering, der er foretaget. 
  
9.  Arbejdet om de vitale og ekstraordinære opgaver koordineres af kriseledelsen. 
 
10. Personalet fordeles i mindre grupper under ledelse af en sygeplejerske eller en anden med en 
      sundhedsfaglig uddannelse. Disse teams arbejder med reference til ledelsen i sundhedsbered-   
      skabet og følger de anvisninger, som gives af indsatslederne i det civile beredskab. 
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Handleplan 6.2. Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra 
sygehuse/kapacitetsudvidelse  
 
1.  Modtagelsen af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuse forudsættes at være  
     varslet med kortere eller længere frist, hvorfor planlægning som udgangspunkt sker i dagtimerne.  
 
2.  Alarmering sker via beredskabstelefonen, hvorefter der straks giver besked til ledelsen af  
     sundhedsberedskabet bestående af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens forvaltningschef,  
     stedfortræder og afdelingsledere. 
  
3.  Ledelsen af sundhedsberedskabet aktiverer de respektive ledere, som måtte blive   
     berørt og beder dem holde sig i beredskab.  
 
4.  Myndighedsafdelingen træffer aftale med sygehuset om udskrivningsprocedure, herunder forventet  
     antal patienter, disses identitet, tilstand, epikrise / behandlingsplan samt medicinsk udstyr -   
     der skal så vidt muligt medgives medicin til mindst 48 timer) m.v.  
 
5.  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen sikrer, at der tages kontakt til det civile beredskab,   
     apotekerne, leverandører m.v. med henblik på tilstrækkelige leverancer af senge,   
     forbindingsmaterialer og medicin. 
  
6.  Ældrecentret kan evt. bede om  
     forstærkning fra sygeplejersker eller træningspersonale til disse opgaver.  
 
7.  Ledelsen af sundhedsberedskabet træffer beslutning om, hvorledes patienterne fordeles på de  
     respektive plejehjem og giver besked til Hjemmeplejen om de borgere, som udskrives til eget hjem.  
 
8.  Ledelsen af sundhedsberedskabet kontakter Akut Medicinsk Koordinationscenter med henblik på     
     at aktivere de praktiserende lægers beredskab. 
  
9.  Personalekapacitet (hvem skal være hvor og hvornår) tilrettelægges af de respektive  
     ledere 
 
10. Udskrives der patienter til plejehjem sikres det, at de nødvendige  
      kompetencer er til stede for at modtage patienterne. Der stationeres evt. yderligere et passende  
      antal sygeplejersker på stedet med det formål at medvirke til at modtage patienterne, og sammen  
      med den stedlige leder/personale/egen læge lægge plan for pleje og behandling.  
 
11. Plan for bistand til patienter udskrevet til eget hjem lægges straks ved ankomsten til hjemmet, på  
      baggrund af den medfølgende epikrise / behandlingsplan. Egen læge orienteres.  
 
12. Plan for pleje af de udskrevne til eget hjem lægges af sygeplejerskerne/ teamledere i  
      området i samarbejde med praktiserende læger og hjemmehjælpen på baggrund af den  
      medfølgende epikrise /plejeplan.  
 
13. Plan for pleje og behandling af patienter udskrevet til plejehjem, lægges af de respektive ledere i  
      samarbejde med øvrigt personale og egen læge.  
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Handleplan 6.3. Afbrydelse af smitteveje.  
 
Der forefindes en instruks – Smitsomme sygdomme – Pleje i forbindelse med udbrud af smitsomme 
sygdomme. 
 
Formålet er at afbryde / begrænse smittespredning hurtigst muligt både til borgere / beboere, 
personale og pårørende   
 
De borgere, som er smittet, opfordres så vidt muligt til at forblive i egen bolig. Borgerne / beboeren 
orienteres i fordelene ved hel og delvis isolation, og kan herefter vælge at give sin accept. Det er 
personalets ansvar, at en isoleret borger / beboer modtager korrekt pleje, omsorg og behandling. 
 
Personalet, som yder service overfor smittede borgere og i inficerede hjem, skal anvende værnemidler 
efter gældende instruks herom  
 
Undlad så vidt muligt at arbejde på kryds og tværs af ”rene” og inficerede boliger/hjem. 
 
Den vigtigste smittevej er via personalets og borgernes / beboernes hænder og beklædning, hvorfor 
det er særlig vigtigt at have stor opmærksomhed på håndhygiejne og værnemidler. Yderligere 
smitteveje er via indirekte kontakt eksempelvis sengetøj, møbler, gulve samt alle steder hænder 
sættes. Endvidere via luftbåren smitte, tale, hoste, nysen o.s.v. (dråbesmitte) samt ophvirvling af støv 
(støvbåren smitte) 
 
Vasketøj:  
Vask af inficeret tøj og linned på normal vis – Efter vask køres en tom maskine ved 90 grader, inden 
der igen vaskes i maskinen.  
Overfyld aldrig vaskemaskinen.  
 
Til aftørring af fx dørhåndtag og telefoner samt hvis der kommer f.eks. afføring og opkast på gulve 
eller lignende, anvendes et dertil egnet desinfektionsmiddel.  
 
Rengøring: 
Rengøringspersonalet orienteres altid om, når / hvis der er en beboer med en smitsom sygdom, så 
også de kan foretage de fornødne forholdsregler m.h.t. rengøring  
 
 
Der forefindes instrukser på plejehjem / institutioner / hjemmeplejen om henholdsvis korrekt 
håndhygiejne, smitsomme sygdomme m.m. 
 
 
Disse instrukser er altid opdaterede og lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
 
Alt personale er bekendtgjort med, at gældende instrukser altid skal følges. 
 
 
Alt personale introduceres til gældende instrukser i.f.m. introduktionsperioden  
Ligeledes orienteres personalet om, når der sker ændring i f. t. den / de gældende instruks (er). 
 
Personalet opfordres ligeledes til altid at tjekke Sundhedsstyrelsens gældende vejledninger.  
Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved epidemier.  
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Der forefindes instrukser om ovenstående.  

 
1. Håndhygiejne  
 

• Er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje.  

• Anvend et ethanolbaseret hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde, 
og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion.  

• Udfør håndhygiejne før og efter patientkontakt før rene opgaver, efter urene opgaver, efter 
brug af handsker (og andre værnemidler)  

• Smykker og fingerringe er bandlyst!  
 

 2. Rengøring og desinfektion  
 

• Er vigtige elementer til at begrænse smittespredning.  

• Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anbefalinger hvad angår 
koncentration, virkningstid og forholdsregler i øvrigt.  

• Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes; brug 
handsker.  

• Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder 
blod eller andre vævsvædsker.  

• Rengøringspersonale anvender samme værnemidler som plejepersonale.  
• Rengøring foretages jf. ovenstående. Kontaktpunkter, f.eks. sengeheste, håndtag, vandhaner, 

fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor/alarmer, foruden gulve og vandrette overflader som 
sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet rengøringsmiddel.  

  
3. Bortskaffelse af affald  
 

• Affald bortskaffes som dagrenovation, medmindre det falder ind under kategorien klinisk 
risikoaffald, der omfatter  

• Stikkende og skærende affald (følg almindelig procedure). 

• Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvædsker, som vil dryppe ved 
sammenpresning (følg almindelig procedure).  

 
4. Tøj og linned  
 

• Tøj og linned håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.  
• Snavsetøj håndteres så lidt som muligt. 

• Tøj, der er stærkt forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en smeltepose 
inden de sendes til vaskeriet eller vaskes i borgerens egen vaskemaskine.  

• Af hensyn til den videre håndtering af vasketøjet er det afgørende, at der er fri for skarpe og 
spidse genstande. Dette af hensyn til vaskeripersonalets sikkerhed.  

• Anvend almindeligt anvendte sæber, og følg producentens anbefaling for dosering af sæbe i 
forhold til det lokale vands hårdhed.  
 

 
5. Bestik og service  
 

• Håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.  
• Anvend almindeligt bestik og service.  
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• Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine, eller returnér det til centralkøkkenet efter 
aftale.  

• Bortskaf madaffald med dagrenovation.  
 
6. Udstyr  
 

• Udstyr håndteres jf. de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.  

• Vask straks i opvaskemaskine eller dekontaminator, sædvanligvis uden forudgående 
afskylning eller desinfektion.  

• Anvend, så vidt muligt, varmedesinfektion i opvaskemaskine.  
• Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er mulig.  

 
            Vigtigste forebyggelse er jævnlige obligatorisk undervisning i håndhygiejne og daglig,  
            kollegial feed back. 
 
 
Der er i ældrecentret ansat en udviklingssygeplejerske, som er tovholder for 
hygiejneressourcegruppen på tværs af alle plejehjem og hjemmeplejen og der er uddannede hygiejne    
ressourcepersoner på plejehjemmene og i hjemmeplejen. 

 
 
Der henvises til:  
 
SSI Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – Om supplerende forholdsregler ved infektioner og 
bærertilstand i sundhedssektoren.  
 
SSI Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – For desinfektion i sundhedssektoren.  
 
Sundhedsstyrelsens, vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA.  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS 
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Handleplan 6.4 CBRNE-hændelser  
 
CBRNE-hændelser = hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart 
materiale. Sådanne hændelser kan f.eks. opstå som følge af større ulykker, naturlige epidemier eller 
terrorangreb. 
 
Det vil altid være AMK, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, politiet eller Tårnby 
Kommunes beredskab, der bliver opmærksom på en CBRNE-hændelse og derfor bestiller ydelser hos 
kommunens beredskab.  
 
Beredskabet vil typisk afspærre det område, som er ”inficeret” ved en CBRNE-hændelse. Beredskabet 
vil primært følge udviklingen og sikre at kommunens vitale funktioner fungerer, sikre at de ansatte 
orienteres og videreformidler eventuelle anvisninger fra f.eks. Sundhedsstyrelsen, orienterer 
medarbejdere og evt. borgere om hygiejniske forholdsregler, forebyggende foranstaltninger, 
personlige værnemidler mv.  
 
Sundhedspersonalets opgaver omfatter f.eks.: 

• At afklare og yde fornøden hjælp til berørte borgere 
• Varetage pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler 

• Behandle og pleje patienter i lokale karantænefaciliteter 
• Deltage i massevaccination af dele af befolkningen 

• Koordinerer forsyning af vand til borgere i eget hjem/på institutioner i tilfælde af 
spildevandsforurening 

 
Desuden rekvireres skilte via AMK, der sættes ved indgange til kontorer og plejehjem, så ”inficerede”  
ikke går ind, men vejledes til at gå til beredskabets hjælp.  
 
Vær opmærksom på, om der er borgere i det afspærrede område, som beredskabet skal have særlig 
opmærksomhed på  
 
Sundhedspersonalet skal holde sig væk og udføre sædvanlige opgaver, indtil der modtages besked  
fra AMK eller sundhedsberedskabets ledelse.  
 
Mulighed for rådgivning kan indhentes hos: 

1. Kemisk beredskab, Beredskabsstyrelsen http://kemi.brs.dk 
2. Center for Biosikring samt beredskab, Statens Serums Institut http://www.biosikring.dk 
3. Statens Institut for Strålebeskyttelse (radiologisk beredskab) http://www.sis.dk 
4. Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen http://brs.dk/beredskab/eksperter/nukleart 

beredskab/pages/Nukleartberedskab.aspx 
5. Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste samt kemisk Beredskab 
6. Giftlinjen http://www.giftlinjen.dk 
7. SSI Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – Om supplerende forholdsregler ved 

infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.  
8. SSI Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – For desinfektion i sundhedssektoren.  
9. Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS 
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Handleplan 6.5. Brandinstruks plejehjem / institution  
 
Der forefindes instrukser vedrørende brand på samtlige institutioner. Evakueringsplan ved brand. 
Her fremgår du bl.a. hvem der skal gøre hvad, hvornår. 
 
Der er ophængt Evakueringsplan ved brand rundt om på de forskellige plejehjem / institutioner     
 
Det enkelte plejehjem / institution har ligeledes en nedskreven aftale /  instruks om, hvem der skal 
kontaktes hvornår.  
Der skal tages stilling til evt. genhusning af beboerne.  
 
Lederen eller den ansvarshavende afholder debriefing af de involverede personale, kriseforebyggelse, 
og/eller behandling.  
 
Lederen eller denne stedfortræder orienterer Sundhedsberedskabsledelsen, pårørende til beboerne, 
evt. pressekontakt  
 
 
Den mest vigtige forebyggelse af, at en brandulykke ikke bliver til en brandkatastrofe er, at personalet 
jævnligt gennemgår brandøvelser og undervisning i hensigtsmæssig adfærd ved brand.    
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Handleplan 6.6. Voldsomt snefald/isslag  
 
Ved varsel om voldsomt snefald gennemgår teamlederen borgerne i området og overvejer:  
 

1. Borgere, som vil kunne klare sig uden besøg i den tid vejen(e) bliver ufarbar(e) – Disse 
borgere underrettes om risikoen, for at de ikke får besøg.  

 
2. Borgere, som vil kunne klare sig ved naboers eller andres hjælp – Det sikres, at denne 

potentielle behov for hjælp er til rådighed og borgeren / personalet underrettes.  
 

3. Borgere, som ikke vil kunne klare sig uden hjælp – Disse tilbydes ophold på et plejehjem i 
kommunen indtil vejen (e) igen er farbar.   
 

4. Gæsteborgere/besøgene opfordres til om muligt at tage hjem  
 

5. Tårnby Kommunes Brandvæsen orienteres, hvis det vurderes, at der kan blive behov for 
transport af personale i den givne periode.  
 

6. Evt. ekstra personale kaldes ind, så alle biler er bemandet med 2 personer.  
 

Hvor uvejr, ex. isslag, gør vejene ufarbare uden varsel prioriteres besøg, således at der ikke 
køres unødigt.  

 
7. Borgere, som ikke vil kunne klare sig uden besøg, sikres hjælp efter ”den sunde fornufts 

princip”. 
 

8. Hvis der bor personale/er personale i nærheden af den/de konkrete borgere, anmodes disse 
om at foretage det fornødne for at sikre, at borgeren ikke lider overlast i den givne situation.  
 

9. De dispositioner, som er foretaget, dokumenteres og ledelsen underrettes straks næste 
morgen.  
 

10. Borgere, som skulle have haft besøg, men ikke fik det, tilses snarest muligt den efterfølgende 
dag.  
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Handleplan 6.7. Orkan / skybrud / stormflod  
 
Ved varsel om orkan/ skybrud / stormflod gennemgår teamlederen borgerne i området og 
overvejer:  
 

1. Borgere, som vil kunne klare sig uden besøg i den tid vejen(e) bliver ufarbar(e) – Disse 
borgere underrettes om risikoen, for at de ikke får besøg.  

 
2. Borgere, som vil kunne klare sig ved naboers eller andres hjælp – Det sikres at denne  

potentielle behov for hjælp er til rådighed og borgeren / personalet underrettes om de aftaler, 
der er indgået. 

 
3. Borgere, som ikke vil kunne klare sig uden hjælp – Disse tilbydes ophold på et plejehjem i 

kommunen indtil vejen (e) igen er farbar  
 

4. Gæsteborgere opfordres til at tage hjem, hvis det er muligt.  
 

5. Tårnby Kommunes Brandvæsen orienteres, hvis det vurderes, at der kan blive behov for 
transport af personale i den givne periode.  
 

6. Evt. ekstra personale kaldes ind, så alle biler er bemandet med 2 personer. 
 

Hvor uvejret gør vejene ufarbare uden varsel prioriteres besøg, således at der ikke køres 
unødigt.  

 
7.  Borgere, som ikke vil kunne klare sig uden besøg, sikres hjælp efter ”den sunde fornufts 

princip”. 
 

8. Hvis der bor personale/er personale i nærheden af den/de konkrete borgere, anmodes disse 
om at foretage det fornødne for at sikre, at borgeren ikke lider overlast i den givne situation.  
 

9. De dispositioner, som er foretaget, dokumenteres og ledelsen underrettes straks næste 
morgen.  
 

10. Borgere, som skulle have haft besøg, men ikke fik det, tilses snarest muligt den efterfølgende 
dag.  
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Handleplan 6.8. Anbefalede handlinger ved hedebølge.  
 
Forebyggende tiltag:  
Sørg for at borgeren drikker rigeligt, selvom han/hun ikke føler tørst. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 
man drikker 1½ gang så meget, som man plejer pr. dag i stærk varme. Drikkevarerne bør være kolde.  
Sørg for let påklædning, skygge og læg evt. kolde klude e. lign. på undersiden af beboerens håndled  
(pulssiden) og tilbyd evt. et svalt fodbad   
 
 
Særlig opmærksomhed:  
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 
borgeren kan blive alt for varm uden advarsel.  
 
 
Medicin, der gør det vanskeligt for borgeren 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 – Personale kan evt. rådføre sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
 
Medicin, der ikke tåler temperaturer over 25 °C:  
Medicins holdbarhed er ofte afhængig af, at det opbevares ved maksimalt 25°.  Kontroller derfor om 
noget af borgerens medicin skal opbevares i køleskab i den varmeste periode. 
 
Alkohol og varme:  
Alkohol virker både vanddrivende og sløvende.  
Vær forsigtig med alkohol i varmen og sørg for, at beboeren drikker rigeligt med vand og får noget at 
spise.  
Det er ligeledes vigtigt at personalet får rigeligt at drikke og noget at spise. 
 
 
Kontakt til hjemløse:  
Ser du en hjemløs, så prøv få den hjemløse til at søge mest mulig skygge og være lettere påklædt i 
varmen. 
 
 
Særlig opmærksomhed i områder med luftforurening:  
Mennesker med astma og/eller en anden kronisk luftvejslidelse, kan være mere udsat for symptomer, 
når lufttemperaturen er høj i en længere periode. Det er derfor vigtigt, at personalet er opmærksomt 
på, om medicindosis skal reguleres, og at borgeren i videst muligt omfang prøver at undgå de steder 
med højest forureningsniveau. (Kilde: Sundhedsstyrelsen) 
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Handleplan 6.9. Strømsvigt på plejehjem og i eget hjem.  
 

1. Bevar roen  
 

2. Find lommelygter og tæpper frem til personalet - er et kendt/centralt sted eller kan rekvireres 
via Brandstationen 

   
3. Alarmer el-forsyningen (tlf. 33 95 33 95) og evt. beredskabet (tlf. 32 50 07 00) 

 
4. Lokalgrupper informeres om borgere, som befinder sig i eget hjem og er afhængige af elektrisk 

medicinsk udstyr.  
 

 
5. På plejehjemmene / institutionerne samles beboerne i f.eks. opholdsstuer / spisestuer. Skab så 

vidt muligt en hyggestund med lidt at drikke og tænd evt. levende lys. Et personalemedlem 
bliver her sammen med beboerne.  
Der vil ikke være varme, hvorfor beboeren sikres mod afkøling v.h.a. dyner, tæpper, overtøj o. 
lign.  
 

6.  Vær opmærksom på, at stearinlys som lyskilde kun må anvendes under personalets opsyn. 
 

7. Øvrige personaler fordeler sig i rundt i huset sammen med de øvrige beboere. Kaldeanlægget 
vil være ude af funktion, hvorfor der hyppigt runderes.  
 

8. Beboere, som er fast sengeliggende og som har elektriske trykaflastende madrasser, lejres, så 
tryksår forebygges. Sengeliggende immobile beboere vendes ofte under strømafbrydelsen og  
alle senge sættes i nat position. 
 

9. Vær ekstra opmærksom på risici for brand (f.eks. beboere, som ryger på stuen)  
 

10.  Fremskaf kold mad og kolde drikke til erstatning for varmt mad / kaffe, der    
ikke kan tilberedes som vanligt.  
 

11. Der opsættes transistorradio, der kører på batteri, således, at der er mulighed for at følge med 
i, hvad der sker. 

 
12. Borger / beboerne holdes løbende orienteret. 
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Handleplan 6.10, lægemiddelberedskab 
 

1. Lederen udpeger en sundhedsfaglig ansvarlig, som skaber sig et overblik over institutionens / 
borgernes medicinske udstyr; utensilier, remedier, måleapparatur mv. 

 
2. Lederen udpeger et antal sundhedsfagligt ansvarlige, der gennemgår beboernes / borgernes  

medicinske beholdning m.h.p. akut behov for supplering, herunder også PN medicin. 
 

3. Lederen tilbagemelder til det sundhedsfaglige beredskab resultatet af det umiddelbare overblik 
fra punkt 1 og 2 m.h.p. evt. behov for supplering. 


