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1. Indledning 
 
 

1.1 Formål 
 

Denne plan har til formål at sikre, at Helsingør Kommune kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der 

indtræffer en ekstraordinær hændelse i kommunen. Planen er et værktøj, der skal hjælpe: 

 Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelsen 

 Under hændelsen – ved at være instruks i ”hvem der gør hvad” i tilfælde af hændelsen 

 Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens beredskab. 

 
1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner 
 

Denne plan er Helsingør Kommunes niveau I-beredskabsplan og beskriver de overordnede rammer for 

kommunes beredskab. Niveau I-planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som 

kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes beredskab. Niveau I-planen understøttes af: 

 

 Niveau II-planer, som er delberedskabsplaner for de enkelte centerområder. Disse planer fokuserer på 

hændelser, som det enkelte centerområde skal kunne håndtere. 

 Niveau III-planer, som er beredskabsplaner for konkrete objekter eller konkrete hændelser på decentrale 

enheder mv. Derudover indgår særlige beredskabsplaner – f.eks. mod oversvømmelser. 
 

Denne plan træder i kraft, når der sker hændelser, som de enkelte centre (niveau II) eller decentrale enheder 

(niveau III) ikke kan håndtere for, at opretholde Helsingør Kommunes fortsatte drift. 

 
1.3 Opbygning 
 

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Den 

indeholder beskrivelse af: 
 

 De overordnede lovmæssige rammer for kommunens beredskab. 
 

 Risici og hændelser, som planen skal tage højde for. 
 

 Kommunens krisestab, herunder: 
 

o Oversigt over hvem der er ansvarlig for hvilke opgaveområder i tilfælde af hændelser og 
kontaktoplysninger. 

o Indsatskort for hver funktion i krisestaben, som beskriver deres rolle, ansvar, beføjelser samt opgaver, som 
skal udføres i tilfælde af hændelser. 

o Helsingør Kommunes krisekommunikation. 
 

 Diverse instrukser og vejledninger. 
 

 Oversigt over niveau II-planer og hvilke risici hver af disse planer dækker. 

 
1.4 Afprøvning og vedligeholdelse 
 

Planen afprøves hvert 2. år i lige år startende fra 2018 gennem en øvelse under inddragelse af både niveau I 

og II. Efter øvelsen evalueres planen, og den tilrettes efter behov. Derudover evalueres planen i forbindelse 

med reelle indtrufne hændelser. Ansvarlig for vedligeholdelse af planen er centerchefen for Center for 

Erhverv, Politik og Organisation i samarbejde med beredskabschefen.
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2. De generelle lovmæssige rammer for kommunens beredskab 
 

Udgangspunktet for kommunens beredskab er det såkaldte sektoransvar, som er beskrevet i 

Beredskabslovens kapitel 5 (lovbekendtgørelse nr. 314 af 04/03/2017, §§ 24 - 28). 

 

Sektoransvaret betyder, at den myndighed, virksomhed eller institution, der til daglig har ansvaret for et 

område, også har ansvaret for området ved ekstraordinære hændelser, større ulykker og katastrofer. Det vil 

sige, at kommunen har ansvaret for at opretholde og videreføre dens funktioner i tilfælde af, at der indtræffer 

en ekstraordinær hændelse. 

 

Derudover har kommunen ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab, jf. 

Beredskabslovens § 25. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde og skal revideres i det 

omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode, og indsendes til 

Beredskabsstyrelsen. 

3. Risici og hændelser, som planen skal tage højde for 
 

Risikoområde Konkrete risici/hændelser 

Hændelser som kræver koordinering på flere 

niveauer og/eller hændelser som niveau II ikke kan 

håndtere - eksempelvis: 

 

Terror, skoleskyderi, pædofilisag, fejlanbringelse 

eller manglende anbringelse og negativ 

medieomtale 

Hændelser som involverer flere centre på niveau II og 

særlige hændelser med behov for en koordineret 

krisestyring samt kriseinformation/kommunikationsindsats, 

herunder pressehåndtering. 

IT Langvarigt nedbrud af kommunens IT-system 

Forsyningssvigt (el, vand, varme mv.) Forsyningssvigt kan medføre, at administrationer, decentrale 

enheder mv. bliver uarbejdsdygtige. Almindelige og 

væsentlige funktioner kan ikke varetages. 

Hændelser der påvirker en større gruppe af 

borgere for eksempel som følge af: 

Vandforurening 

Oversvømmelse 

Epidemi/Pandemi 

Naturhændelser Voldsomme oversvømmelser som følge af skybrud, 

snestorm, orkan mm. 

Større brand, forurening eller udslip af kemiske 

stoffer 

 

Med behov for evakuering og koordineret kriseinformation 

til offentligheden 
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Kommunaldirektør 

Direktør for berørt område (opgavebestemt) 

Borgmester 

Beredskabschef  

Kommunikationsansvarlig 

Sekretatiat  

Ad hoc-fagområderessourcer (opgavebestemt)  

f.eks. fagkompetencer fra involverede forvaltningsområder 

4. Beskrivelse af kommunens krisestyringsstab 
 
  
 

 

                                                    

 

 
 
 

    
 

 

       

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaler ved Borgmester- og Kommunaldirektørkontoret benyttes som krisestyringsrum. 
Hvis det ikke er muligt benyttes lokaler på Klostermosevej 106, hos Helsingør Kommunes Beredskab. 
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Kontaktinformation 
 

Person (krisestyringsstab) 
 

Telefon nr. 
 

Stedfortræder 
 

Telefon nr. 

Borgmester  

Benedikte Kiær  
E-mail: bki11@helsingor.dk 

Mobil 

Direkte  

25 31 20 00 

49 28 20 00 

1. viceborgmester 

Henrik Møller 

E-mail: hmo11@helsingor.dk   

25 31 29 05 

Kommunaldirektør  
Stine Johansen 
E-mail: sjo12@helsingor.dk 

Mobil 

Direkte  

25 31 20 20 

49 28 20 20 

Direktør   
Lars Rich 
E-mail: lri11@helsingor.dk 

41 86 99 14 

49 28 27 20 

Beredskabschef 
Søren Lundhild  
E-mail: slu13@helsingor.dk 

Mobil 25 31 27 60 

 

Vagthavende 

Indsatsleder  

25 31 27 67 

Kommunikationsansvarlig 

Centerchef for Erhverv, Politik og 

Organisation  
Randi Sveistrup 

E-mail: rsv12@helsingor.dk 

 

 

 
E-mail: rsv12@helsingor.dk 

Mobil 

Direkte  

25 31 31 21 

49 28 31 21 

 

Leder af Kommunikation 

Martin Deichmann 
E-mail: mde12@helsingor.dk 

51 35 55 60 

49 28 17 44 

 

Sekretariatsansvarlig 

Centerchef for Erhverv, Politik og 

Organisation  
Randi Sveistrup 
E-mail: rsv12@helsingor.dk 

Mobil 

Direkte  

25 31 31 21 

49 28 31 21 

 

Sekretariatschef 

Vivi Moseholm 
E-mail: vim11@helsingor.dk 

25 31 20 61 

49 28 20 61 

Direktør for Center for 
Borgerservice, IT og 
Digitalisering og Center for 
Dagtilbud og Skoler  

Lars Rich 

E-mail:  lri11@helsingor.dk 

Mobil 

Direkte  

41 86 99 14 

49 28 27 20 

Direktør for Center for 
Sundhed og Omsorg, 
Center for Særlig Social 
Indsats og Center for Job 
og Uddannelse  

Stella Hansen 

E-mail: sha11@helsingor.dk  

25 31 21 00 
49 28 21 00 

Direktør for Center for 
Sundhed og Omsorg, Center 
for Særlig Social Indsats og 
Center for Job og Uddannelse  

Stella Hansen 

E-mail: sha11@helsingor.dk 

Mobil 

Direkte 

25 31 21 00 

49 28 21 00 

Direktør for Center for 
Kultur og Turisme, Idræt 
og Medborgerskab og 
Center for By, Land og 
Vand Kim Jørgensen 

E-mail: kjo11@helsingor.dk 

25 31 27 30 

49 28 27 30 

 

Direktør for Center for Kultur 
og Turisme, Idræt og 
Medborgerskab og Center for 
By, Land og Vand Kim 
Jørgensen 

E-mail: kjo11@helsingor.dk  

Mobil 

Direkte 

25 31 27 30 

49 28 27 30 

 

Direktør for Center for 
Borgerservice, IT og 
Digitalisering og Center 
for Dagtilbud og Skoler  

Lars Rich 
E-mail:  lri11@helsingor.dk 

41 86 99 14 

49 28 27 20 

 

NB: E-mail bør kun benyttes ved efterfølgende korrespondance og ikke som primær kontakt ved hændelser.

mailto:amh25@helsingor.dk
mailto:rsv12@helsingor.dk
mailto:vim11@helsingor.dk
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4.1 Opgaveoversigt 
 

 
Opgaveområde 

 
Ansvarlig 

 
Etablere og igangsætte krisestab som 

følge af særlige hændelser 

 
Borgmester* 

 
Ressourceallokering til håndtering af og 

økonomistyring af hændelsen 

 
Kommunaldirektør 

 
Kommunikation til og overvågning af 

medier 

 
Kommunikationsansvarlig efter samråd med 

borgmester 

 
Afhjælpende 

 
Referencedirektør for berørte område 

 
Sekretariat og logføring 

 
Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation 

 
*Borgmesteren rådfører sig med kommunaldirektøren og beredskabschefen (eller dennes stedfortræder). I borgmesterens og 

viceborgmesterens fravær har kommunaldirektøren ansvaret for at etablere og igangsætte krisestab. 
 
 
 
 

4.2 Indsatskort 
 
 
 

Funktion: Borgmester og kommunaldirektør 
 
Rolle, ansvar og beføjelser: Øverste drifts- og økonomiansvarlige. 
 
Opgaver, som skal udføres ved særlige hændelser (niveau 1): 
 
 Igangsætte beredskabssituation 
 
 Indkalde krisestyringsstab (eventuelt i samråd med beredskabschefen) 
 
 Være en del af krisestyringsstaben, så længe hændelsen står på 
 
 Inddrage relevante referencedirektør(er) 
 
 Godkende ressourceallokering til håndtering af hændelser 
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Funktion: Referencedirektør 
 
Rolle, ansvar og beføjelser: Ansvarlig for håndtering af den konkrete 
beredskabsindsats inden for eget direktørområde som følge af den særlige hændelse 
(forebyggende, afhjælpende, støtte). 
 
Opgaver, som skal udføres ved særlige hændelser (niveau 1): 
 
 Igangsætte fagområdespecialister fra egne centre efter behov. 
 
 Være bindeled mellem krisestyringsstab og fagområderessourcer. 
 
 Være del af krisestyringsstab, så længe hændelsen står på. 

 

 
 
 
 
 

Funktion: Støttefunktion Kommunikation 
 

Rolle, ansvar og beføjelser: Ansvarlig for kommunikation, herunder 
krisekommunikation og overvågning af hændelsen/situationen i medierne. 
 
Opgaver, som skal udføres ved særlige hændelser (niveau 1): 
 

 Varetage kommunikation til medier og borgergrupper efter samråd med 
borgmester og områdedirektør for berørt område (efter relevans). 

 
 
 

  

 

Funktion: Støttefunktion Sekretariat 
 
Rolle, ansvar og beføjelser: Varetagelse af sekretariatsfunktioner, herunder 
dokumentation af hændelsesforløb. 
 
Opgaver, som skal udføres ved særlige hændelser (niveau 1): 
 
 Udarbejde beslutningsreferater af møder i krisestyringsstaben. 
 
 Føre log over hændelsesforløb. 
 
 Sikre dokumentation af beslutninger vedrørende håndtering af hændelse. 
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Funktion: Beredskabschef 
 
Rolle, ansvar og beføjelser: Rådgive borgmester og kommunaldirektør og medvirke til 
etablering af krisestyringsstaben. Håndtering af hændelser inden for eget område. 
 
Opgaver, som skal udføres ved særlige hændelser (niveau 1): 
 
 
 Medvirke til etablering af krisestyringsstab. 
 
 Igangsætte fagområdespecialister fra eget beredskab efter behov. 
 
 Være bindeled mellem krisestyringsstab og fagområderessourcer. 
 
 Være en del af krisestyringsstaben, så længe hændelsen står på. 
 

 Være bindeled mellem politiet og Helsingør Kommune 
 

 

 

 

 

5. Første møde i krisestyringsstaben 
 

På første møde træffes beslutning om en række forhold jf. nedenstående dagsorden: 

 

1. Fastlæggelse af ansvar og roller 
2. Situationsbillede 
3. Kortlægning af involverede centre 
4. Ressourceoverblik 
5. Opgaveoversigt og handlingsplan 
6. Særlige procedurer 
7. Krisekommunikation (Strategi og pressehåndtering) 
8. Eventuelt 
9. Opsummering af væsentlige beslutninger 
10. Næste møde 
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6. Oversigt over beredskabsplaner på niveau II 
 
 
 Beredskabsplan for Center for Børn, Unge og Familier 
 
 Beredskabsplan for Center for Dagtilbud og Skoler 
 
 Beredskabsplan for Center for Job og Uddannelse 
 
 Beredskabsplan for Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 
 
 Beredskabsplan for Center for Sundhed og Omsorg 
 
 Beredskabsplan for Center for Særlig Social Indsats 
 
 Beredskabsplan for Center for By, Land og Vand 
 
 Beredskabsplan for Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 
 
 Beredskabsplan for Center for Økonomi og Ejendomme 
 
 Beredskabsplan for Center for Erhverv, Politik og Organisation 
 
 
 
 

7. Operative planer for Helsingør Kommune 
 
 
  Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner 
 

  Beredskabsplan for oversvømmelse 
 

  Sundhedsberedskabsplan 
 

  Dimensioneringsplan for Helsingør Kommunes Beredskab 
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8. Bilagsoversigt 
 
 
1. Psykologisk krisebehandling 
 
2. Forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold 
 
3. Brand- og evakueringsinstruks 
 
4. Førstehjælp 
 
5. Bombetrusler 
 
6. Registreringsskema – bombetrusler 

7. ROS
60 

– Risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter 

8. Log-skabelon 

9. Dagsordens skabelon 
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Bilag 1: Psykologisk krisebehandling 
 

(Jf. Personalehåndbogen). 

 
Hvis en ansat i kommunen udsættes for klart afgrænsede psykisk belastende hændelser i forbindelse med 

arbejdet, der medfører, at vedkommende gennemgår en krisereaktion, vil det enkelte center have ansvar 

for, at den pågældende tilbydes krisepsykologisk behandling. 

 
 
“Klart afgrænsede, psykisk belastende hændelser” omfatter i denne sammenhæng: 
 

 Vold, grov chikane eller krænkelser 

 Trusler om vold 

 Overværelse eller gennemlevelse af alvorlige ulykker, katastrofer, dødsfald og lignende 

 Andre klart afgrænsede hændelsesforløb eller oplevelser af særlig belastende karakter 
 
En “krisereaktion” skal i denne sammenhæng forstås som en personlig konsekvens af ovenstående 
 
påvirkninger. Krisereaktionen kan omfatte en eller flere af følgende tilstande/oplevelser/symptomer: 
 
 
 Chok 

 Realitetstab 

 Angst/panik 

 Skyldfølelser 

 Depression/sløvhed/lammelse/træthed 

 Manglende sammenhæng i tænkning og følelser 

 Forvirring 

 Fortrængning/fornægtelse af det skete 

 Gråd/latter 

 Fysiske syptomer som: kvalme/svimmelhed/hjertebanken 
 

 

Psykologisk krisebehandling 
Helsingør Kommune har aftaler med Psykologgruppen af 1984 om psykologbistand til krise- og trivselsramt 

personale i Helsingør Kommune. Psykologgruppen af 1984 har døgnvagt. 

 

 

Psykologgruppen af 1984, kontaktoplysninger: 
 

          Tlf. 40 25 85 70; Psykolog Peter Hauch  
 
          Tlf. 70 22 19 84; Døgnåben vagtcentral 
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Aftalen omfatter: 

1. Telefonisk rådgivning umiddelbart efter hændelsen med henblik på at aftale det videre forløb i relation til 

den/de akut kriseramte person(er) 

2. Psykologisk bistand til den/de akut kriseramte person(er) senest indenfor 3 timer efter, at henvendelsen 

har fundet sted og indtil behandlingen ikke er akut 

3. Behandlingen kan fortsætte som et krise-/trivselsforløb op til 5 timer i henhold til aftale med den 

ansvarlige leder.  Vurderer psykologen at forløbet vil strække sig udover oprindelige aftale, skal psykologen 

kontakte opdragsgiveren for fornyet aftale. 

Den enkelte enhed skal som hovedregel afholde udgifterne til behandlingen inkl. transport. Se kontrakten på 

portalen for Trivsel og Arbejdsmiljø på Kilden. 
 

Den enkelte centerchef, områdeleder eller leder af decentral enhed i kommunen har ansvar for at gøre en 

kriseramt medarbejder bekendt med muligheden for krisehjælp og tilskynde vedkommende til at tage imod 

tilbuddet. 

 

Procedurer og aftaler 

 

Centralt 

Center for Erhverv, Politik og Organisation, området Udvikling, Kommunikation og Erhverv er ansvarlig for: 

- At der indgås aftale med autoriserede og professionelle psykologer, der tilbyder psykologisk 

krisebehandling, og som til en hver tid er dækkende for Helsingør Kommunes behov, hvis ansatte udsættes 

for psykisk belastende hændelser i forbindelse med arbejdet 

- At aftalen løbende ajourføres  

- At MED-organisationen bliver bekendt med eventulle justeringer i aftalen vedr. psykologbistand til Krise- 

og trivselsramt personale i Helsingør Kommune. 

Udvikling, Kommunikation og Erhverv er endvidere ansvarlig for at udarbejde ”Krisehjælp ved alvorlig ulykke 

og vold” til Beredskabsplanerne og til Trivsel og Arbejdsmiljø på Kilden 

 

Lokalt 

Lederen sammen med det lokale MED-udvalg er ansvarlig for: 

- At være ajourført med nærværende retningslinjer for psykologisk krisebehandling og herunder at notere 

eventuelle justeringer, der formidles af Udvikling, Kommunikation og Erhverv 

- At udarbejde præcisering af lokale procedurer, ansvar og kommandoveje ved alvorlige ulykker og vold. 

- At alle ansatte er bekendte med kriseberedskabet i forbindelse med alvorlige ulykke og vold. 

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/trivsel_og_arbejdsmilj%C3%B8/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/minarbejdsplads/trivsel_og_arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Psykologgruppen%20af%201984%20-%20rammeaftale.pdf&action=default
https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/trivsel_og_arbejdsmilj%C3%B8/Sider/default.aspx
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Bilag 2: Forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold 
 
Definition af voldsepisode 
 

Hvis borgerne truer med vold mod medarbejderen eller medarbejderens familie, er det en trussel, som 

altid vil medføre et forbud mod at komme på arbejdspladsen og en politianmeldelse. 

 
Hvis det er et frustrationsudbrud, hvor der mere er tale om en ventil for at få afløb for sine frustrationer, 

er det ikke en trussel. 

 
Hvis mødet med borgeren er ubehageligt - borgeren er underlig, påvirket, taler sort eller andet, som man 

finder utrygt, kontaktes kollega, leder eller vagten. 

 
Forebyggende tiltag: 

 
 Medarbejdere med borgerkontakt tilbydes kursus i konflikthåndtering. Særligt fokus på 

frontmedarbejdere, også selvom de har haft et tilsvarende kursus for længe siden. 

 Retningslinjer i forbindelse med voldsepisoder skal være tilgængelige på Kilden. 
 
 Tilkaldesystem – overfaldsalarm via telefon eller PC etableres hos medarbejdere med borgerkontakt. 
 
 Gennemgang af teksterne i mødeindkaldelser, breve, skilte og kommunikation i det hele taget for at 

minimere frustrationer hos borgerne. 

 Forberede sig bedst muligt inden en samtale. Se i sagen, om der er tidligere episoder. Der er etableret 

aftale, hvor der gives besked fra Kriminalforsorg og Arrest om løsladelse. 

 Overveje om der skal en kollega eller leder med til samtalen, eller om samtale skal være for åben dør. 

 Liste over borgere med forbud mod at komme skal være tilgængelig i de enkelte centre, og 

medarbejderne skal oplyses om, hvor listen opbevares. 

 Indretning af kontorer mest sikkerhedsmæssigt, bl.a. så man kan komme væk og har fjernet spidse og 

tunge genstande. 

 Overveje eventuelt behov for hemmelig adresse og telefonnummer for medarbejdere, som har 

borgerkontakt. 
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Hvis voldsepisoden opstår: 
 
  Den forulempede tilkalder hjælp 
 
Medarbejderen tilkalder hjælp og flytter sig fra kontor/reception (eventuelt omvendt). 
 
 
 Leder/ Undsætning 
 
Leder/arbejdsmiljørepræsentant/kollegaer danner overblik over, hvad som er sket, og tilkalder andre ledere 

og arbejdsmiljørepræsentanter for at hjælpe. 

Vagt/leder/arbejdsmiljørepræsentant/kolleger, som kommer til hjælp, får flyttet borgeren, helst 

udenfor, og låser døren, og tilkalder Politi. 

 
 Kontakt straks kollega 
 
Leder/arbejdsmiljørepræsentant yder her og nu hjælp til den medarbejder, som er forurettet efter en fast 

køreplan (kriseplanen), og der tages kontakt til pårørende (tilkaldelisten), og tager i øvrigt hånd om 

medarbejderen. 

 
- Alle kollegaer har pligt til at sikre, at der straks bliver ydet krisehjælp til den pågældende medarbejder. 

- Vær hos den kriseramte, lyt og sørg evt. for at indhente anden hjælp. 

- arbejdsmiljørepræsentanter yder hjælp til andre kolleger, som er berørt af episoden 

- Lederen tager straks en samtale med den kriseramte medarbejder. 
 
 
 Borgerne i venteværelset 
 
Leder/arbejdsmiljørepræsentant udpeger en, som tager hånd om borgerne i venteværelse og 

receptionen, og borgere som venter på at komme ind. 

 
 Kontakt leder med oplysning om hændelsesforløbet 
 
Lederen tager straks en samtale med den kriseramte medarbejder. 
 
 
 Lederens ansvar 
 
Leder/arbejdsmiljørepræsentant udpeger en, som sørger for telefon/mail rundt til relevante steder, hvor 

borgeren kan dukke op. 

 

- Der udfærdiges et notat om hændelsesforløbet. 

- Kopi sendes til arbejdsmiljøgruppen og til Personale Service til personalesagen.
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- Arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljørepræsentanten orienteres mundtligt. 

- Som hovedregel skal der ske anmeldelse til politiet. Anmeldelse skal ske samme dag på tlf. 49 27 14 

48. 

- Hvis det skønnes, at den pågældende borger skal have forbud mod at komme på tjenestestedet skal 

dette fremgå af politianmeldelsen. 

- Anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen/Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage efter hændelsen. 

- Orientering af det samlede personale om hændelsesforløbet. 

- Tage stilling til yderligere beskyttelsestiltag. 
 
 Kollegial krisehjælp 
 

Lad ikke den kriseramte være alene hverken på kontor eller privat. Sørg for at den kriseramte får 

hjælp til hjemtransport og underret familiemedlemmer eller andre om hændelsen. 

 
 Professionel krisehjælp 
 

Hvis professionel krisehjælp skønnes nødvendigt, kan Psykologgruppen af 1984 kontaktes: 

- Peter Hauch 40 25 85 70 

- Hovednummer (døgnåben vagtcentral) 70 22 19 84 

Psykologgruppen af 1984 er forpligtet til at telefonisk aftale et forløb med den visiterede 

krise/trivselsramte person indenfor 24 timer (almindeligvis indenfor 1-2 timer), samt at yde 

psykologisk bistand til personen senest 3 arbejdsdage efter henvendelsen har fundet sted, og indtil 

den behandlende psykolog finder behandlingen afsluttet. 

Ønskes andre, herunder lokale, tilbud om krisehjælp, kan Center for Erhverv, Politik og 

Organisation, HR og Kommunikation, kontaktes. 
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Opfølgning 
 
 Leder/arbejdsmiljørepræsentant følger op på episoden på morgenmøde dagen efter med de 

nærmeste kollegaer. 

 Ved sygemelding kontaktes den forurettede medarbejder af nærmeste leder, og der aftales plan 

for kontakt og tilbagevenden. 

 Leder sørger for tilbud om krisehjælp til den forurettede medarbejder. 
 

 Leder skriver Sherlock Holmes skema. 
 

 Leder sender brev til borger om forbud mod at komme. 
 

 Leder skriver i KMD Personoverblik om forbud. 
 

 Leder skriver anmeldelse til Politiet. 
 

 Leder udarbejder plan for borgerens tilbagevenden til arbejdspladsen. Der skal gives 

besked til forurettede medarbejder, når borger må komme igen og under hvilke 

præmisser. I forbudsperioden skal der ikke holdes møder med borgeren i den 

kommunale administration/på de kommunale enheder, men evt. hos Politiet. 
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Bilag 3: Brand, ulykke og evakuering 
 
 
 

 

 

VED BRAND 

VED ULYKKE 

VED EVAKUERING   

Alarmer via brandalarmtryk hvis det findes i bygningen 

Ring 1 1 2  

Hvor brænder det 

Mennesker eller dyr i fare 

Hvor ringer du fra (adresse og telefonnummer)…. 

Hvad brænder 

Livreddende førstehjælp og alarmer via 1 1 2 om nødvendigt 

Hvor er ulykken sket 

Hvad er sket (skadens art eller sygdom symptomer) 

Hvor mange tilskadekomne 

Hvor ringer du fra (adresse og telefonnummer) 

Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp 

Ved evakuering – bevar roen 

Forlad området af nærmeste flugtvej, følg de grønne flugtvejs 
skilte til det fri og få alle med ud undervejs 

Gå til samlingspladsen udenfor bygningen 

Sørg for at du bliver registreret på samlingspladsen 

Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9_a-wrYHSAhXIO5oKHSzLC3IQjRwIBw&url=http://www.brand-tech.dk/flugtvejsskilte/&psig=AFQjCNHibUXJX3O2kQinXVGZ0IwLGcWxhQ&ust=1486672612422951
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Bilag 4: Førstehjælp 
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Bilag 5: Bombetrusler 
 

Funktion: Arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljørepræsentant 

Ved bombetrusler varetager arbejdsmiljøgruppen indsatsen i forhold til evakuering af personale, brugere 

og tilkaldelse af assistance.  

Er arbejdsmiljøgruppen ikke til stede, varetages opgaverne af nærmeste leder eller kollega. 

 

Enhver ansat kan komme ud for en "telefonbombetrussel". Bombetrusler er heldigvis meget sjældne, men kan 

forekomme, og derfor er der udarbejdet et skema som kan anvendes som huskeliste. Det er væsentligt for at 

give politiet så godt et grundlag at arbejde ud fra, at huskelisten udfyldes bedst muligt. 

 
Opgaver, som skal udføres i tilfælde af bombetrussel: 
 

 Skema (huskeliste) forsøges udfyldt, mens samtalen står på – (se bilag 6). 

 Vurder truslens rigtighed, ved den mindste tvivl gennemgå flg. opgaver: 
 Evakuer hurtigst muligt det bygningsafsnit, hvori den formodede bombe menes at befinde sig. Er det ikke 

muligt at lokalisere bombetruslen, bør bygningen rømmes helt, indtil politiet ankommer. 

 Politiet alarmeres  1-1-2 og orienteres om situationen. 

 Placér ikke personer i nærheden af vinduer m.v. 

 Ledelsen underrettes. 

 Husk, anvend så vidt muligt aldrig mobiltelefon, da dette kan udløse en evt. radiostyret bombe i utide. 

 Etabler evt. søgehold og foretag en eftersøgning. Vær opmærksom på alt, hvad der kan afvige fra 
hverdagen. Det kan f.eks. være plasticposer, papæsker, håndtasker, kufferter, jernrør el.lign. 

 Eventuelle fund røres ikke, men meddeles omgående ansvarlig leder/stedfortræder, som derefter 
tager bestemmelse om, hvad der videre skal foretages. 

 

 
Reaktion ved mistænkeligt fund: 
 

 RØR INTET. 
 

 Er evakuering ikke foretaget, gøres dette hurtigst muligt. 
 

 Alarmer politiet i henhold til alarmeringsplan. 
 

 Underret ansvarlig leder om fundet. 
 

 Afspær bygningen og sørg for, at ingen går ind i bygningen, før sagen er nærmere undersøgt. 
 

 Husk!!! De evakuerede holdes væk fra dørpartier, vinduer m.v. med glas. 
 

 Sikring af området samt modtagelse og fornuftig orientering af politiet ved deres 
ankomst. 
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Bilag 6: Registreringsskema – bombetrusler  
 
 
VÆR ROLIG               VÆR VENLIG                HOLD FORBINDELSEN 
 

 
 
  Stil mange spørgsmål for eventuelt at konstatere truslens troværdighed 
 

 Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt (du kan evt. undskylde dig med dårlig forbindelse). 
 

 
 

  Dato:    Klokkeslæt:    Modtaget af:  

 
 

  Ordret ordlyd af truslen: 

Hvornår skal den sprænge?    Hvor er den anbragt? (etage)  

  Hvordan ser den ud?    Hvorfor gør du det?  

  Hvem er du?  

 

 

Noter eventuel baggrundsstøj 
 
 
 
              Musik Børn Tale Trafik PC’er Maskinstøj 

 
              Flystøj               Anden støj: 
 
 
 

Hvordan er stemmen i telefonen? 
 
 
              Mand Kvinde Barn Aggressiv Rolig Accent 

 
 
 
              Speciel Diffus Beruset Ung Gammel 
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Bilag 7: ROS60 - Risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter 
 

(Anvendt ved udarbejdelse af Centrenes Niveau II beredskabsplaner) 
 
 
 

ROS60 er en gruppeøvelse, som enkelt og hurtigt introducerer de centrale begreber i risiko- 

og sårbarhedsanalyse. 
 

ROS60 går ud på, at en gruppe medarbejdere i løbet af 60 minutter identificerer mulige risici og sårbarheder 

i organisationens beredskab over for større uheld og andre hændelser. 
 

ROS60- øvelsen er lagt an på, at deltagerne tager afsæt i deres umiddelbare viden om organisationen og 

bruger deres erfaringer og intuition til at vurdere risici og sårbarheder. 
 

ROS60 kræver således kun meget kort tid til forberedelse og opsamling. 
 
 

Deltagerne i ROS60 kan være medarbejdere, som skal gennemføre en risiko- og sårbarhedsanalyse, eller 

det kan være ledelsen, som ønsker et hurtigt overblik over opgaven. 
 
Ved ønske om en dybere gennemarbejdelse af en risiko- og sårbarhedsanalyse, henvises til ROS-modellen på 

Beredskabsstyrelsens hjemmeside1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
www.brs.dk/planlaegning/helhed/planlaegningsgrundlag/rosmodellen/Pages/ROS-modellen.aspx 

http://brs.dk/planlaegning/helhed/planlaegningsgrundlag/rosmodellen/Pages/ROS-modellen.aspx
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Bilag 8: Log-skabelon 
 

 

LOG 
”overskrift på hændelse” 

Oprettet :  

Afsluttet :    

Side 23 

 
 

Kl. Fra Til Begivenhed  
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Bilag 9: Dagsorden skabelon 

 

Forslag til dagsorden ved møder i krisestaben 
Dagsorden for 1. stabsmøde 
 
1. Fastlæggelse af ansvar og roller 

 Chef for krisestaben 

 Talsmand for krisestaben 

 Referent 

 Øvrige 
 
1. Opstilling og vurdering af situationsbillede 
2. Kortlægning af involverede afdelinger/stabe samt øvrige interessenter 
3. Ressourceoverblik 

 Behov og status 
 
5. Opgaveoversigt og handlingsplan 
 
6. Særlige procedurer 

 indsamling og fordeling af informationer 

 iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder 

 økonomi – bemyndigelser 
 
7. Koordinering i.f.t. andre krisestyringsfora 
8. Krisekommunikation 
9. Eventuelt 
10. Opsummering af væsentlige beslutninger 
11. Næste møde 
 
Dagsorden for efterfølgende stabsmøder 
Status og opdatering 
1. Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede 
2. Nøgleopgaver 
 
Koordination og beslutning 
3. Opgave … 
4. Opgave … 
5. Krisekommunikation 
 
Andet 
6. Punkter til erfaringsopsamling 
7. Eventuelt 
8. Opsummering af væsentlige beslutninger 

9. Næste 


