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Dagsordenens punkt 1: Ramme- og hensigtserklæring vedr. sundhedsberedskabet

koordinering af 
sundhedsberedskabet

Ved
Sundheds- og omsorgschef Lis Kaastrup, Viborg Kommune 

Og
Konsulent Frede Dueholm Nørgaard, Sundhedsplanlægning, 

Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen, 6. maj 2013
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Sundhedsloven

� Jf. Sundhedslovens § 210 fastslås det, at 
det er Regionsrådet og 
Kommunalbestyrelsen, der skal planlægge 
og gennemføre sådanne foranstaltninger, at 
der sikres syge og tilskadekomne nødvendig 
behandling i tilfælde af ulykker og 
katastrofer 
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Bekendtgørelse om planlægning af 
sundhedsberedskabet og det 
præhospitale beredskab mv. 

� § 6. Regionsrådet og 
kommunalbestyrelserne er ansvarlige for at 
planlægge for og opbygge et 
sundhedsberedskab 

� § 7. Kommunalbestyrelsen skal én gang i 
hver valgperiode udarbejde og vedtage en 
plan for sundhedsberedskabet.

� § 11. Regionsrådet skal én gang i hver 
valgperiode udarbejde og vedtage en plan 
for sundhedsberedskabet og den 
præhospitale indsats
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Aftalemæssigt grundlag

� Det er jf. Vejledningen om 
sundhedsberedskabsplanlægning regionen, der i en 
beredskabssituation har den koordinerende rolle, og 
som kan fastlægge den samlede organisation og 
koordinering af indsatsen inden for den primære 
sundhedstjeneste, tilrettelægge mellemkommunalt 
samarbejde og yde faglig og uddannelses-
mæssig støtte. 

� Men den koordinerende indsats må ske på et 
aftalemæssigt grundlag, da regionen ikke har 
instruktionsbeføjelser over for kommunerne 
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Overordnede trusler – herunder:

� Naturskabte katastrofesituationer
� Større ulykker
� Epidemier og farlige, smitsomme sygdomme
� Terror og krigslignende hændelser
� Svigt i kritiske funktioner – fx 
forsyningssikkerhed

� Forurening, forgiftning og kontaminering m.v.
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Tværsektorielle opgaver i 
overskrifter

� De overordnede opgaver omfatter:
� Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært 
udskrevne patienter samt andre syge og smittede i eget 
hjem

� Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af 
sygehusene

� Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse 
og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme

� Plejeopgaver i relation til særlige situationer som f.eks. 
ekstremt vejrlig, drikkevandsforurening mv.

� Tilvejebringelse af ekstra hjælpemidler og andet relevant 
medicinsk udstyr

� Bistå regionen med massevaccination
� Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og 
handicappede, herunder evt. krisehjælp
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Praktiserende læger

� Med henvisning til anbefalingerne i 
Sundhedsstyrelsens vejledninger på
sundhedsberedskabsområdet indgår almen 
praksis som en integreret del af 
sundhedsberedskabet
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Koordineringsmøde

� Der har i november 2012 været afholdt et 
koordineringsmøde om det fremadrettede 
samarbejde om sundhedsberedskabet 
mellem kommunerne, praksissektoren og 
regionen i Region Midtjylland

� Der er på baggrund heraf mellem Region 
Midtjylland, kommunerne i regionen og 
Praktiserende lægers organisation i regionen 
udarbejdet en Ramme- og hensigtserklæring 
for samarbejdet om sundhedsberedskabet
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Ramme- og hensigtserklæring

� Ramme- og hensigtserklæring om:
� at parterne hver for sig og i påkomne tilfælde er klar 
med operationaliserbare planer og konkrete indsatser 
i forhold til løsningen af fælles hovedopgaver

� at det er op til de enkelte parter at udarbejde og 
vedligeholde samt orientere om ændringer i og 
ajourføring af sådanne planer i fornødent omfang

� at parterne hver for sig og sammen vil arbejde hen 
mod samstemte planprocesser, 
planlægningscyklusser og løsninger
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Principper for samarbejdet med 
målsætning om:

� Optimering af det samlede sundhedsberedskab i 
regionens område

� Koordinering af og samarbejde om planlægning af 
sundhedsberedskabet

� Harmonisering af planer, processer, fælles opgaver 
mv.

� Harmoniseringsbestræbelser mod samstemte 
planlægningscyklusser og tidskadencer

� Vidensdeling og samtænkning
� Optimering af den samlede indsats, herunder gennem 
fælles deltagelse i øvelser, uddannelse, 
kvalitetssikring, kompetenceudvikling
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Fælles hovedopgaver i 
samarbejdet:

� Én indgang til sundhedsberedskabet
� Koordination af den samlede 
sundhedsberedskabsplanlægning

� CBRNE-hændelser
� Massevaccination og massevaccinationscentre
� Karantænecentre
� Ekstraordinært mange udskrivninger
� Lægemidler og udstyr
� Kriseterapeutisk og krisestøttende beredskab
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Forslag til aftale

� Parterne tager sundhedsberedskabsområdet på dagsordenen 
mindst en gang om året i klyngesamarbejdet

� Region Midtjylland drøfter jævnligt fremtidige behov for møder 
med kommunerne, og der afholdes fælles møder efter nærmere 
aftale f.eks. således: første og tredje år i valgperioden 
(planperioden) samt evt. ad hoc

� Kommunerne tilstræber i næste valgperiode at sende deres 
sundhedsberedskabsplaner i høring i første halvår af 3. valgår, det 
vil sige 1. halvår i 2016

� I den kommende planperiode skal det overvejes om udmøntningen 
af Ramme- og hensigtserklæringen fra 
sundhedsberedskabsarbejdet skal indgå i sundhedsaftalerne for 
hver kommune

� Kommunerne afstemmer indbyrdes deres udarbejdelse af 
kommunale sundhedsberedskabsplaner 

� Der oprettes en database, hvor alle kommuner gør deres 
sundhedsberedskabsplan tilgængelig. Region Midtjylland gør det 
samme
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Forslag til aftale – fortsat..

� Hospitalerne skal ved ekstraordinære udskrivninger 
medgive medicin og hjælpemidler i fornødent 
omfang, det vil sige, indtil patienten selv eller med 
kommunens og den praktiserende læges hjælp har 
etableret den nødvendige assistance. Patienter, der 
udskrives ekstraordinært, vurderes individuelt, og 
hvor der er et særligt behov for medicin, som 
patienten ikke i forvejen er i behandling med eller 
som den private apoteker ikke vurderes at ligge inde 
med, forsynes patienterne med den fornødne medicin 
op til 48 timers forbrug
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Forslag til aftale – fortsat..

� Hver klynge udarbejder en samlet oversigt 
over, hvor mange pladser kommunerne kan 
stille til rådighed ved masseudskrivninger
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Forslag til aftale - fortsat..

� Hver kommune skal være i stand til at 
udpege 1-2 psykosociale støttecentre, og 
regionen 1 psykosocialt støttecenter 
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Den kommunale skabelon for 
sundhedsberedskabsplanlægning

� Bygger på bilag 21 i Sundhedsstyrelsens 
vejledning om planlægning af 
sundhedsberedskabet

� Sikrer at alle relevante elementer er med i 
sundhedsberedskabsplanen

� Sikrer overskuelighed og struktur 
� Sikrer større ensartethed i planlægningen på
tværs af kommunerne 
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Karantæneplan for Region 
Midtjylland

� Der udarbejdes en ny karantæneplan for 
Region Midtjylland i løbet 2013-2014
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Strategi for massevaccination

� Der skal planlægges med en niveauinddeling 
af massevaccinationsindsatsen, som 
betyder, at vaccinationen så vidt muligt sker 
hos egen læge. 

� Kommunerne skal dog desuden kunne 
udpege det nødvendige antal 
massevaccinationscentre
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Aftaler med Praktiserende 
lægers organisation

� Der sigtes i den kommende planperiode og i 
fornødent omfang efter indgåelse af 
konkrete aftaler mellem PLO Midtjylland og 
regionen med henblik på en effektiv 
tilrettelæggelse og operationalisering af 
eventuelle sundhedsberedskabsmæssige 
tiltag

� Der er foreløbigt en gældende praksis om 
kontaktflader og -veje mellem 
sundhedsberedskabet og PLO, til anvendelse 
i konkrete beredskabssituationer



20 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Proces for Ramme- og 
hensigtserklæringen

� Sundhedskoordinationsudvalget den 30. maj 
2013

� Samarbejdsudvalget for almen læger den 
11. juni 2013
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Proces for Region Midtjyllands plan 
for sundhedsberedskabet og det 

præhospitale beredskab 
– i høring m.v.

� Strategisk Sundhedsledelsesforum den 23. maj 2013
� Tema i Regionsrådet den 27. maj 2013
� Høringsforslag til politisk behandling i juni 2013
� Plan i høring hos høringsparter i juni-august 2013
� Strategisk Sundhedsledelsesforum i september 2013
� Forslag til plan til politisk beslutning i 
november/december 2013

� Planen udsendes til samarbejdspartnere primo 2014


