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1. Indledning 

1.1 Formål 
Beredskabsplanen – Niveau III, skal sikre, at Plejehjemmet Falkenberg kan opretholde sine funktioner i 

tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse. Planen beskriver roller og ansvarsområder i 

forbindelse med hændelser, som den enkelte institution skal kunne håndtere. Derudover kan planen 

anvendes som et værktøj og hjælpe: 

 

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

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

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

 

Niveau III planer er for institutioner og enheder, der ikke deler adresse med et center. Beredskabsplanen 

omhandler ikke arbejdsmiljøproblemer, hvorfor der henvises til arbejdspladsvurderinger og 

trivselsundersøgelser. 

 

 

1.2 Sammenhæng mellem Niveau I, II og III-beredskabsplaner 
 Niveau III-beredskabsplanen beskriver roller, ansvar og konkrete beredskabs-indsatser i den enkelte 

institution i Helsingør Kommune. Planen adresserer hermed institutionens hensigtsmæssige beredskab i 

relation til større, generelle eller institutionsspecifikke hændelser, men kan også anvendes som et 

opslagsværk ved ikke-dagligdags hændelser, som ikke er krisehændelser.  

 

Beredskabsplanen for Plejehjemmet Falkenberg på niveau III understøttes af: 

 

 Niveau I beredskabsplan, er den overordnede beredskabsplan for Helsingør Kommune. Planen 

fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste 

niveau af Helsingør Kommunes samlede beredskab herunder kommunaldirektøren. Niveau I-

beredskabsplan træder i kraft, når der sker hændelser, som de enkelte centre (niveau II) eller 

decentrale enheder (niveau III) ikke kan håndtere til opretholdelse af Helsingør Kommunes fortsatte 

drift. 

 

  Niveau II beredskabsplaner er beredskabsplaner, der beskriver roller og ansvar i de enkelte centre i 

Helsingør Kommune. Plejehjemmet Falkenberg hører til under Center for Sundhed og Omsorg.  

 

 

1.3 Opbygning af beredskabsplanen 
Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig, dynamisk og 

handlingsorienteret. Den indeholder en beskrivelse af: 

 

 Kommunikation, afprøvning og vedligehold af beredskabsplanen. 
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 Risici og hændelser – af generel og af institutionsspecifik karakter. 

 Institutionens krisestab, herunder oversigt over hvem der er ansvarlig for hvilke opgaveområder i 

tilfælde af større hændelser. 

 Indsatskort med beskrivelse af roller og ansvar ved generelle og institutionsspecifikke udvalgte 

hændelser. 

 Bilag med redskaber og skemaer til håndtering af generelle hændelser og risici. 

 Evaluering af institutionens beredskabsplan. 

 

1.4 Kommunikation af beredskabsplanens indhold 
Institutionens beredskabsplan godkendes i institutionens ledergruppe. Krav til godkendelse defineres på 

centerniveau. Den ledelsesgodkendte beredskabsplan behandles efterfølgende med Boligselskabet 

Boliggårdens to medarbejdere på Falkenberg og i A-MED for synspunkter og forslag til indhold, hvorefter 

beredskabsplanen endeligt færdiggøres.  

 

Beredskabsplanen gøres tilgængelig for alle ansatte på institutionen via medarbejderportalen Kilden under 

fanen Beredskabsplaner, på FalkeKilden under Brand og Beredskab og er tilgængelig i papirformat på den 

”røde hylde” på administrationsgangen. Beredskabsplanen gennemgås og drøftes lokalt på personalemøder 

samt på løbende brandundervisning. Det er institutionslederens ansvar, at medarbejderne til enhver tid er 

bekendt med indholdet af planen, og er i stand til at handle efter den. 

 

1.5 Afprøvning og vedligehold af beredskabsplanens indhold 
Beredskabsplanen bør afprøves efter behov for at sikre, at ansatte (medarbejdere og ledere) er klar over, 

hvordan de skal håndtere en større hændelse eller risiko, der berører driften på Plejehjemmet Falkenberg. 

 

Institutionens arbejdsmiljøleder (den overordnede arbejdsmiljøleder i institutionen) er i samarbejde med 

Ejendomsservice, Center for Økonomi og Ejendomme, ansvarlig for at brand- og evakueringsprocedurer 

afprøves efter behov med efterfølgende evaluering. Institutionens arbejdsmiljøleder er ligeledes ansvarlig 

for vedligeholdelse og opdatering af beredskabsplanen.  

 

1.6 Uddannelse af institutionens medarbejdere i relevant beredskab 
Medarbejderne på Plejehjemmet Falkenberg skal kende til grundlæggende førstehjælp og elementær 

brandbekæmpelse. I den forbindelse er det vigtigt, at viden ajourføres. Det anbefales, at institutionens 

medarbejdere tager kursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Har en medarbejder 

gennemført kurserne for to eller flere år siden, anbefales det at tilmelde sig på ny. Kurserne tilbydes via 

kommunens interne elektroniske kursuskatalog Plan2learn. 

 

1.7 Information og kommunikation i forbindelse med særlige hændelser  

Intern kommunikation 

Institutionslederen er overordnet ansvarlig for information til medarbejdere, enheder og borgere på 

foranledning af krisestabens tilbagemelding.  
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Ansvarlig for intern 

kommunikation 

Navn Kontaktoplysninger 

 

Institutionsleder på  

Plejehjemmet Falkenberg 

Helle Lund 

Plejehjemsleder 

4928 2296 

2531 2296 

hlu46@helsingor.dk 

Teamleder på 

Plejehjemmet Falkenberg 

Marianne Rasmussen 

Teamleder 

4928 1506 

2531 1506 

mra46@helsingor.dk 

Plejehjemmet Falkenberg Mette Weltzer 

Driftsansvarlig 

4928 1745 

mew46@helsingor.dk 

 

Ekstern kommunikation  

Krisekommunikation er relevant, når en uforudset hændelse eller sag, der forventes at have betydelig 

politisk eller mediemæssig interesse, truer kommunens forretning og image. Her er en hurtig og 

gennemtænkt kommunikation afgørende. Krisekommunikationen omhandler fx hændelser, som kræver 

koordinering på flere niveauer og/eller hændelser, som niveau III ikke kan håndtere, eksempelvis terror, 

skoleskyderi, pædofilisag, fejlanbringelse, IT-sikkerhedsangreb eller negativ medieomtale. Her er der tale 

om hændelser, som involverer flere centre på niveau II og særlige hændelser med behov for en koordineret 

krisestyring samt kriseinformation, herunder pressehåndtering. 

 

Det er i sådanne situationer borgmesteren, kommunaldirektøren eller specielt udpegede  

personer, der udtaler sig. På den måde kan kommunens øverste ledelse have det fulde overblik over, hvad 

der bliver meldt ud til pressen. Kommunaldirektør/direktion og Centerchef for Kultur, Erhverv, Politik og 

Organisation er ansvarlig for at koordinere kommunikationsindsatsen og kan kontaktes døgnets 24 timer, 

hvis der opstår en krisesituation. 

 

Information på hjemmeside og til presse varetages af kommunens overordnede kriseberedskab, jf. 

Beredskabsplan - niveau I.  

 

Vurdering af information på andre sprog foretages af kriseberedskab. 

 

Kommunaldirektør Stine Johansen 49 28 20 20 

25 31 20 20 

Direktør Kim Jørgensen 

 

49 28 27 30 

22 20 75 00 

Direktør Lars Rich 49 28 27 20 

41 86 99 14 

Direktør Stella Hansen 49 28 21 00 

25 31 21 00 



 8 

Centerchef for Kultur, Erhverv, Politik og 

Organisation 

Randi Sveistrup 49 28 31 21 

25 31 31 21 

 

1.8 Aktivering af institutionens beredskabsplan  
Institutionslederen, alternativt stedfortræder, har ansvaret for aktivering af niveau III-beredskabsplanen, 

såfremt en hændelse eller vurderet risiko kræver det. 

 

 

2. Risici og hændelser  

2.1 Generelle risici og hændelser 
Nedenstående er en oversigt over generelle risici og hændelser, hvor niveau III-beredskabsplanen skal 

aktiveres. Første kolonne identificerer det generelle risikoområde. Anden kolonne beskriver den konkrete 

risiko eller hændelse mere konkret. Det kan fx være risikoområdet brand, som konkretiseres ved 

konstatering af brand i specifikke kommunale bygninger, som påkræver evakuering af alle ansatte. I tredje 

kolonne under ”Yderligere information” angives relevant indsatsskort og evt. sammenfald med 

beredskabsplaner på andre niveauer. Såfremt andet center indgår i et samarbejde om håndtering og 

løsning af den pågældende hændelse/risiko, fremgår det også i denne kolonne.   

 

Eksempler på generelle risikoområder, som aktiverer niveau III-beredskabsplanen: Bombetrussel, 

forurening, forsyningsvigt, epidemi/pandemi, ekstremt vejrlig, mistænkelige breve og pakker, behov for 

førstehjælp i forbindelse med ildebefindende/hjertestop, mv. 

 

Risikoområde 

 

Konkrete risici/hændelser Yderligere information 

Brand, ulykke og 
evakuering 
 

Konstatering af brand, større 
ulykker eller andet, som 
påkræver evakuering.  
 

Indsatskort 4.1 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Skader på 
kommunal 
ejendom 
 

Konstatering af Indbrud, hærværk 
eller andet på kommunal 
ejendom.  
 

Indsatskort 4.2 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 
Niveau II - Beredskabsplan 
Center for Økonomi og Ejendomme  
Leder af Bygninger 
Kim Jensen: 25 31 20 76 
 

Bombetrussel 
 

Meddelelse om bomber i 
bygningen  
 

Indsatskort 4.3 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
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Mistænkelige 
breve, pakker eller 
tasker 
 

Konstatering af åbne/uåbne 
breve, pakker, tasker mv. med 
mistænkeligt indhold  
 

Indsatskort 4.4 
 

 

Forurening  Konstatering af forurening af 
miljøet, fx vand 
 
 
 

Indsatskort 4.5 
 

Niveau II – Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg 
Centerchef 2531 3261 
Stedfortræder: leder af sekretariat for SO  
2531 3264  
 

Ekstremt vejrlig 
 

Snestorm, hedebølge, skybrud, 
oversvømmelse, orkan, etc. 

Indsatskort 4.6 
 
Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Forsyningssvigt  Forsyningssvigt af el, vand eller 
varme 
 
Særskilt om driftsforstyrrelse af 
vandforsyning, se Beredskabsplan 
for Helsingør Kommunes 
Vandforsyning   

Indsatskort 4.7 
 

Niveau II – Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg 
Centerchef 2531 3261 
Stedfortræder: leder af sekretariat for SO  
2531 3264   
Center for Økonomi og Ejendomme  
Centerchef Michael Christensen: 49 28 27 21  
Stedfortræder: Pia Albrektsen: 49 28 20 40 
  

IT-hændelser IT-driftshændelser 
Hjemmesiden utilgængelig 
IT-sikkerhedshændelser 

Indsatskort 4.8 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 
Niveau II – Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg 
Centerchef 2531 3261 
Stedfortræder: leder af sekretariat for SO  
2531 3264 
 

Niveau II – Beredskabsplan for JBT 
Center for Job, Borgerservice og Teknologi  
Centerchef Kristjan Gundsø Jensen: 49 28 32 09  
Stedfortræder Kim G. Baumgarten: 49 28 20 33 
  

Epidemi/pandemi 
 

Konstatering af epidemi, 
pandemisk influenza eller andre 
smitsomme sygdomme 

Indsatskort 4.9 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Helsingør Kommunes Sundhedsberedskabsplan 
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Førstehjælp 
 

Livreddende førstehjælp i 
forbindelse med medarbejder 
eller borger får ildebefindende, 
hjertestop, mv.  
 

Indsatskort 4.10 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Psykologisk 
krisehjælp 

Psykologisk krisehjælp til 
medarbejder/medarbejdergruppe 
i forbindelse med psykisk belastet 
hændelse, der medfører en form 
for krisereaktion  
 

Indsatskort 4.11 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Vold eller trusler 
om vold 

Borgers udøvelse af vold eller 
trusler om vold på medarbejdere 
eller medarbejderes familie.  
 

Indsatskort 4.12 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Digital chikane 
 
 

Digital chikane af medarbejder/ 
arbejdsplads på et eller flere 
digitale medier. Omfatter også 
hård kritik/medieomtale af 
centeret. 
 

Indsatskort 4.13 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Tilskadekomst på 
arbejdspladsen 

Hjælp ifm. at en medarbejder 
kommer til skade på 
arbejdspladsen i arbejdstiden 
 

Indsatskort 4.14 
 

Niveau I - Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune.  
 

Aktivering af 
beredskabsplan på 
niveau II 

Henvendelse vedr. aktivering af 

beredskabsplan - niveau II for 

Center for Sundhed og Omsorg 

Indsatskort 4.15 
 

Niveau II – Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg 
Centerchef 2531 3261 
Stedfortræder: leder af sekretariat for SO  
2531 3264  

 

2.2 Institutionsspecifikke risici og hændelser 
Nedenstående er en oversigt over særlige risici og hændelser, der kan forekomme på Plejehjemmet 

Falkenberg, hvor niveau III-beredskabsplanen skal aktiveres for håndtering af en alvorlig eller kritisk opstået 

hændelse på institutionen. Risikoområdet beskrives og risici/hændelse konkretiseres. Feltet yderligere 

information angiver relevant indsatsskort. Såfremt hændelsen aktiverer beredskabet på niveau II for det 

center, som institutionen organisatorisk hører under eller såfremt andet center indgår i samarbejde om 

håndering af hændelsen, fremgår det også under feltet yderligere information.   

 

Det er op til institutionen selv at udfylde nedenstående skema med identificering af relevante 

institutionsspecifikke risikoområder og hændelser, som fordrer en beredskabsindsats. Institutionsspecifikke 

risici og hændelser er selvsagt meget forskelligartede og skal ses i lyset af institutionens kommunale 

opgave, funktion og borgere. 



 11 

Eksempler på institutionsspecifikke risikoområder: truende adfærd mod børn og personale, krisehjælp til 

forældre/pårørende, selvmordstruede borgere, vandskade i arkivrum, barn bortkommet fra 

dagtilbud/skole, uafhentet barn, mistanke om (sex-)overgreb på barn/elev/ung, afhenter kan ikke tage vare 

på barn, risiko for smitte med alvorlig sygdom i dagtilbud/botilbud/skole, drukneulykke eller hjertestop i 

svømmehal, ildspåsættelse – borger truer med at sætte/sætter ild på sig selv, gidseltagning af 

borger(e)/medarbejder(e), påvirket forælder (alkohol/stoffer) møder op for at hente barn/elev, fejl på ABA- 

(Automatisk Brand Alarmering) anlæg, flytning af borger ved nedbrud af elevator og genhusning.  

 

Risikoområde 
 

Konkrete risici/hændelser Yderligere information 

ABA-anlæg - Fejlmelding Fejlmelding/hel eller delvis 
frakobling af ABA-anlæg 
 

Indsatskort 5.2 og 5.3 
 
Niveau lll 
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 

Brand  Konstatering af mindre brande 
som løses internt på 
plejehjemmet i samarbejde med 
Helsingør Kommunes Beredskab.  
 
 

Indsatskort 5.4 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 

 
Evakuering ved brand eller 
anden ekstraordinær hændelse 

Konstatering af brand som 
udløser hel/delvis evakuering og 
evt. nødhusning af plejehjemmet 
andet sted.  
 

Indsatskort 5.5 og 5.6 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II – indsatskort 4.1 
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 
Niveau I Beredskabsplan for 
Helsingør Kommune 
 

Nødhusning af eksterne borgere Ved f.eks. ekstraordinær 
udskrivning fra sygehuse, 
katastrofer, nødhusning af andre 
plejehjemsbeboere 
 

Indsatskort 5.7 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II  
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 
Niveau I - Indsatskort 4.1 
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Beredskabsplan for Helsingør 
Kommune 
 

Epidemi Når smitsom sygdom breder sig 
meget hurtigt f.eks. på en enhed 
på Falkenberg 
 

Indsatskort 5.8 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II – Indsatskort 4.9 
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 

Medarbejdere mangler/ikke kan 
møde 

Når antal af fremmødte 
medarbejdere ikke svarer til det 
antal, der er nødvendigt for at 
livsnødvendige opgaver kan løses 
 

Indsatskort 5.9 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II – Indsatskort 4.6 
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 

Forsyningssvigt – vand, el og 
varme 

Forsyningssvigt i mere end 12 
timer eller alt efter forholdende – 
sommer/vinter f.eks. i forhold til 
varme  

Indsatskort 5.10 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II – indsatskort 4.7 
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 
Niveau I Beredskabsplan for 
Helsingør Kommune 
 

Nødåbning af døre Både døre uden automatisk 
lukning og ABDL døre i 
situationerne strømsvigt, 
fejlmelding og nødåbning 
 

Indsatskort 5.11 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 

Nødåbning af elevatorer Elevator stop grundet fejl eller 
strømsvigt 
 

Indsatskort 5.12 
 
Niveau lll  
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Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 

Savnet beboer Beboer registreres savnet, når 
denne uden grund eller uden 
aftale med personalet har forladt 
plejehjemmets område, og ikke 
er at finde i nærmeste nabolag.  

Indsatskort 5.13 
 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 

 
Systemnedbrud af Nexus Uvarslet systemnedbrud fx 

strømafbrydelser medfører 
manglende mulighed for 
medarbejderne i at tilgå Nexus. 

Indsatskort 5.14 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II – indsatskort 5.2 
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 
Niveau I Beredskabsplan for 
Helsingør Kommune 
 

Nedbrud af det fælles 
Medicinkort 

Uvarslet nedbrud eller systemfejl. 
 

Indsatskort 5.15 
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II – indsatskort 5.2 
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 
Niveau I Beredskabsplan for 
Helsingør Kommune 
 

Røveri Røveri er uretmæssig tilegnelse 
ved hjælp af vold eller trusler. 

Indsatskort 5.16  
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 
 
Niveau II – Indsatskort 
4.11/Krisehjælp 
Beredskabsplan for Center for 
Sundhed og Omsorg, Centerchef 
2531 3261 
 

Indbrud/tyveri fra Falkenberg Stjålne effekter fra institutionen Indsatskort 5.17  
Niveau lll  
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Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 

 
Indbrud/tyveri fra beboer Stjålne effekter fra en beboer Indsatskort 5.18  

Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 

 
Presse Personalet i Helsingør Kommune 

kan udtale sig til pressen på egne 
vegne.  

Indsatskort 5.19  
Niveau lll  
Beredskabsplan for Plejehjemmet 
Falkenberg 

 

 

 

3. Beskrivelse af institutionen 
 

3.1 Beskrivelse af matrikel, område, bygninger, m.v. 

 
 

Plejehjemmet Falkenberg er opført i 2010. Plejehjemmet er omgivet af grønne områder med stisystem bl.a. til 

Apperup Skole og boliger i nærheden. Matriklen er røgfri. 

Plejehjemmet er opdelt i en Boligdel ejet af Boligselskabet Boliggården og en Centerdel ejet af Helsingør 

Kommune.  

 

Blok 1 
Blok 2 

Samlingssted v/evakuering 
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Falkenbergs Centerdel rummer reception, administration, mødelokaler, centerkøkken, træningssal og tre 

dagcentre tilknyttet bibliotek og billard samt et stort torv med café.  

Boligdelen rummer 74 boliger samt fællesarealer. 

Bebyggelsen er i to plan og boligerne er fordelt på seks enheder med henholdsvis tre enheder i både Blok 1 og 

Blok 2. Hver enhed består af 12 til 13 boliger med egen terrasse/altan og depotrum. I hver enhed er der ud 

over boligerne en stor fællesstue med tilknyttet køkken, bryggers samt vaskeri og depot. Derudover er der 

medarbejderkontor med garderobe og toilet.  

 

3.2 Personale tilknyttet institutionen 
Plejehjemmet Falkenberg har ca. 110 fastansatte medarbejdere, og derudover er der tilknyttet ca. 20 

afløsere samt et varierende antal elever, studerende og praktikanter. 

Det forventede antal medarbejdere varierer, men der vil omtrent være følgende til stede i det daglige: 

 På hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 15.00 mellem 60 og 70 medarbejdere - alt efter det aktuelle antal 

elever, studerende og praktikanter.  

 I weekender og på helligdage om dagen i tidsrummet kl. 7.00 – 15.00 mellem 15 og 20 medarbejdere. 

 På hverdage, weekender og helligdage om aftenen i tidsrummet kl. 15.00 – 23.00 mellem 15 og 17 

medarbejdere. 

 På hverdage, weekender og helligdage om natten i tidsrummet kl. 23.00 – 7.00 mellem 2 og 3 

medarbejdere 

I weekender og på helligdage samt aften og nat er der fortrinsvis plejepersonale tilstede i Boligdelen. I 

weekender og på helligdage er der ud over plejepersonale også køkkenpersonale i Centerdelen tilstede. 

 

3.3 Placering af hovedafbrydere 
 

Hovedafbryder for el: Blok 1 i værksted ved varmecentral  

 

 

Hovedafbryder for vand: Blok 1 i varmecentral 

 

 

Hovedafbryder for gas: Blok 1 udendørs til højre for dør  

ind til varmecentral. Nøgle hænger i varmecentral til  

venstre, når man kommer udefra samt i beredskabsskab  

på administrationsgangen. På begge nøgler er vedhængt  

beskrivelse af hvordan gassen lukkes. 

 

 

 

 

     Varmecentral 

 Gasafbryder 

Blok 2 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 1 
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Hovedafbryder for ventilation: 3 ventilationsanlæg fordelt med 1 anlæg i teknikrum ved centervaskeri i 

Blok 2 og 2 anlæg i teknikrum i enhed 1.5 på 1. sal i Blok 1. 

 

               
 

 

 

3.4 Institutionens krisestab og kontaktoplysninger 
Institutionens ledergruppe samt nøglemedarbejdere udgør krisestab i tilfælde af hændelser inden for 

institutionens område. Dette sker i samarbejde med arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentanter 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisestab - organisationsdiagram 

 

Helle  

Lund 

2531 2296 

Marianne  

Rasmussen 

2531 1506 

Mette  

Weltzer 

2890 2421 

 

Jørgen 

Andersen 

2213 5990 

 

Maj-Britt 

Jakobsen  

2330 8995 

Jeannet 

Winther 

2531 1738 

 

Lisbeth Lind 

Boye  

4097 1618 

Karina 

Nevermann 

 2531 1504 

Hanne  

Fisker 

 2531 1739 

Rie   

Biersted  

2530 1943 

Stueetage 

Blok 2 

 

 

 

 

 

 

Blok 1 

Hovedindgang 

      Teknikrum v/Centervaskeri  

Trappeopgang 

Blok 2 

 

 

 

 

 

 

Blok 1 

  Teknikrum i enhed 1.5  

1. sal 
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Af nedenstående liste følger navn, stilling og kontaktoplysninger på krisestabens medlemmer. Denne liste 

skal altid være opdateret; institutionslederen har det endelige ansvar for, at listen er opdateret. 

 

Navn 
 

Funktion/stillingsbetegnelse Mail og telefonnummer 

Helle Lund Plejehjemsleder 4928 2296 

2531 2296 

hlu46@helsingor.dk 

Marianne Rasmussen Teamleder for Centerdel samt 
ansvar for økonomi og husets 
drift 

4928 1506 

2531 1506 

mra46@helsingor.dk 

Jørgen Andersen Ejendomsfunktionær/Boliggården 2526 4085 arbejde 

2213 5990 privat mobil 

ja@boliggaarden.dk 

Mette Weltzer Driftsansvarlig/daglig 4928 1745 arbejde 

2890 2421 privat mobil 

mew46@helsingor.dk 

Maj-Britt Jakobsen Risikoansvarlig/SSA 4928 1749 arbejde 

2330 8995 privat mobil 

mbj46@helsingor.dk 

Jeannet Winther Teamleder i Boligdel 4928 1738 arbejde 

6024 2661 privat mobil 

win04@helsingor.dk 

Karen Marie (Rie) Biersted TR/SSH 2530 1943 privat mobil 

kab04@helsingor.dk 

Lisbeth Lind Boye Vagtplansansvarlig/SSA 4928 1777 arbejde 

4097 1618 privat mobil 

lbo46@helsingor.dk 

Hanne Fisker Teamleder i Boligdel 4928 1739 arbejde 

2273 3117 privat mobil 

hfn04@helsingor.dk 

Karina Nevermann Teamleder i Boligdel 4928 1504 arbejde 

2237 1849 privat mobil 

kanev@helsingor.dk 

 

 

 

 

mailto:ja@boliggaarden.dk
mailto:mew46@helsingor.dk
mailto:mbj46@helsingor.dk
mailto:win04@helsingor.dk
mailto:kab04@helsingor.dk
mailto:lbo46@helsingor.dk
mailto:hfn04@helsingor.dk
mailto:kanev@helsingor.dk
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I en krisesituation i institutionen kan man også henvende sig til følgende udvalgte kontaktpersoner, 

afhængig af karakteren af den pågældende kritiske hændelse: 

 

Type af kritisk 

Hændelse 

 

Kontaktperson 

 

Telefon 

 

Stedfortræder 

 

Telefon 

Aktivering af  

niveau I beredskab 

Direktør 

Sundhed og Omsorg 

4928 2100 

 

Centerchef 

Sundhed og Omsorg 

4928 3261 

2531 3261 

Større  

hændelser 

Plejehjemsleder 

Falkenberg 

4928 2296 Centerchef 

Sundhed og Omsorg 

4928 3261 

2531 3261 

Medarbejder-
relaterede hændelser 

Plejehjemsleder 

Falkenberg 

4928 2296 

 

Øvrige ledere på 

Falkenberg 

Se telefonnr. 

u/krisestab 

IT/telefoni  

hændelse 

(jf. indsatskort 4.8) 

  

IT-afdelingen 

Help-desk 

49 28 20 30 IT Chef 

Kim Baumgarten 

4928 2033 

2531 2033 

KMD  KMD Support 

 

4460 5040 IT Support 4928 2030 

Forsyningssvigt  

– el, vand og varme 

Ejendomsfunktionær/ 

Boliggården 

Jørgen Andersen 

2213 5990 

(privat) 

Ejendomsfunktionær 

Carsten Hauge Hansen 

4010 8112 

(privat) 

Krisepsykologisk 

hjælp 

Plejehjemsleder 

Falkenberg 

 

4928 2296 

 

Øvrige ledere på 

Falkenberg 

Se telefonnr. i 

u/krisestab 

Skader på kommunal 
ejendom 

Ejendomsfunktionær/ 

Boliggården 

Jørgen Andersen 

2526 4085 

(hverdage 7-15) 

2213 5990 

(privat) 

Leder af Bygninger/ 

Helsingør Kommune 

Kim Jensen 

2531 2076 

Aktivering af  

niveau II beredskab  

Centerchef 

Sundhed og Omsorg 

4928 3261 

2531 3261 

Leder af sekretariat 

for SO 

Sundhed og Omsorg 

 

4928 3264 

2531 3264 
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4. Indsatskort – generelle hændelser & risici 
Følgende centrale indsatskort kan anvendes ved en mindre eller større hændelse – Se :         makering. 

 

4.1 Brand, ulykke eller 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 uden for 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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4.2 Skader på kommunal ejendom 
I tilfælde hvor medarbejdere opdager indbrud, hærværk eller lignende, uden for normal åbningstid, 

kontaktes Vagtcentralen på tlf. 49 28 41 12. 

 

I åbningstiden kontaktes relevante servicemedarbejdere/Boliggårdens ejendomsfunktionær på tlf. 2526 

4085 samt ansvarlig for kommunens bygninger i Center for Økonomi og Ejendomme, Leder af Bygninger 

Kim Jensen på tlf. 25 31 20 76. 

 

 

4.3 Bombetrussel 
Enhver ansat kan komme ud for en telefonbombetrussel. Bombetrusler er heldigvis meget sjældne men 

kan forekomme. Benyt registreringsskema ved bombetrussel (bilag 7.1) som en slags 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: 

 Notér tidspunkt for modtagelse af bombetruslen. 

 Udfyld registreringsskema ved bombetrussel (bilag 7.1) – helst mens samtalen står på. 

 Vurdér løbende truslens rigtighed. 

 

Ved den mindste tvivl gennemgå følgende opgaver: 

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

 Receptionen alarmeres på tlf. 1501 og orienteres om situationen. Receptionen informerer 
ejendomsfunktionær på tlf. 2526 4085.  

 Institutionsleder informeres på tlf. 2531 2296. 

 Eventuelle fund røres ikke, men meddeles omgående til nærmeste leder/stedfortræder og politiet. 

 Evakuér hurtigst muligt det bygningsafsnit, hvor den formodede bombe menes at befinde sig, og gå 

til samlingsplads - se foto side 11. Hold afstand til dørpartier, vinduer m.v. med glas.  

 Evakuér hele bygningen, hvis det ikke er muligt at lokalisere bombetruslen.  

 Sørg for at ingen går ind i bygningen, før sagen er nærmere undersøgt. 

 Etablér 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. 

 Alarmér politiet i henhold til alarmeringsplan. 

 Underret ansvarlig institutionsleder om fundet. 

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

 Hold de evakuerede væk fra dørpartier, vinduer m.v. med glas. 
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 Sørg for at sikre området samt modtagelse og fornuftig orientering af politiet ved deres ankomst. 

 

Ansvarlig:  Arbejdsmiljøledere samt øvrige arbejdsmiljøgruppe 

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. 

 

Arbejdsmiljøleder er i samarbejde med Ejendomsservice, under Center for Økonomi og Ejendomme, 

ansvarlig for at samtlige medarbejdere kender procedurer i forbindelse med bombetrussel og evakuering 

samt opdatering af disse. 

 

 

4.4 Mistænkelige breve eller pakker 
Uåbnet brev eller pakke: 

 Hvis pakken/brevet er mistænkeligt, bør forsendelsen ikke håndteres yderligere.  

 Alarmér beredskabet tlf. 1-1-2 og følg politiets instrukser. 

 Se ligeledes Indsatskort 4.1 Brand-, ulykke- og evakueringsinstruks. 

 

Åbnet brev/pakke indeholdende pulver, som drysser ud i omgivelserne: 

 Forsøg ikke at fjerne pulveret. 

 Tildæk pulveret/brev/pakke med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv). Fjern ikke 

tildækningen. 

 Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet. Afluk herefter lokalet. 

 Hvis der er ventilationsanlæg i lokalet, skal dette afbrydes. 

 Vask hænderne grundigt med sæbe og vand for at hindre spredning til ansigtet 

 Alarmér politiet tlf. 1-1-2 og følg politiets instrukser. 

 Tag det forurenede tøj af så hurtigt som muligt og læg det i en plasticpose eller lignende, der kan 

lukkes lufttæt. Posen deponeres, indtil prøvesvar foreligger. 

 Tag hurtigst muligt et brusebad. Brug sæbe. Vask hele kroppen grundigt (også håret). Brug ikke 

desinficerende midler på huden. 

 Afvent i øvrigt beredskabets ankomst og følg deres instruktioner. 

 Alle personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, registreres ved 

politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. De skal blive på stedet og 

afvente politiets instrukser. 

 

Selvom et brev indeholder miltbrandbakterier, er risikoen for smitte ringe. Miltbrand smitter ikke mellem 

mennesker og kan effektivt forebygges med antibiotika, hvis behandlingen iværksættes tilstrækkeligt 

tidligt. 
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4.5 Forurening 
Ved konstatering af forurening af miljø og vand (fx drikkevand) alarmeres beredskabet via 1-1-2, og Center 
for By, Land og Vand informeres.  Endvidere orienteres Center for Sundhed og Omsorg, Centerchef  
tlf. 2531 3261. 

 

 

4.6 Ekstremt vejrlig 
Alarmering om ekstreme vejrlige forhold sker fra DMI eller YR eller anden offentlig myndighed. Den 

daglige drift kan være påvirket meget forskelligt, afhængig af situationen.  

 

Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden er livsfarlig. Årsagen kan være voldsomt snevejr, storm, 

skybrud eller tilsvarende ekstreme vejrforhold. Vejret er (eller varsles som) så ekstremt, at udgang må 

frarådes, og bygninger og udenoms arealer kan blive skadet. Der er risiko for, at borgere og medarbejdere 

ikke kan komme hjem fra eller frem til institutionen og/eller at medarbejder har svært ved at komme frem 

og udføre de normale opgaver (pleje, mad og medicin) hos borgerne.  

 

Ekstremt vejrlig kan som regel ikke kun afgrænses til den enkelte institution og dets omkringliggende areal. 

Ekstremt vejrlig vil som kritisk hændelse derfor skulle adresseres på centerniveau, jf. Beredskabsplan for 

Center for Sundhed og Omsorg - niveau II. Centerchefen har det overordnede ansvar for indsatsen. Der 

afrapporteres til centerets krisestab. Centerledelsen vurderer, i samarbejde med Beredskabschefen, om 

situationen kræver, at krisestaben indkaldes. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for 

indkaldelse af krisestaben. Krisestaben alarmerer de berørte enheder/institutioner, der hører 

organisatorisk under Center for Sundhed og Omsorg. 

 

Ved varsling af ekstremt vejrlig forbereder den ansvarlige centerchef i sin krisekommunikation 

organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer. Relevante indsatskort på 

centerniveau aktiveres (krisekommunikation, evakuering, psykologisk krisehjælp, nødpasning, og lign.).  

 

 

4.7 Forsyningssvigt (se også specifikke indsatskort for Falkenberg 5.9) 
Ved svigt i el-, vand- og varmeforsyning i institutionens bygning/bygninger inden for normal arbejdstid 

kontaktes servicemedarbejdere/Boliggårdens ejendomsfunktionær på tlf. 2526 4085. Der kan ved behov 

etableres mindre nødstrømsanlæg.  

Opstår der svigt i ovenstående forsyninger uden for normal arbejdstid kontaktes Boliggårdens 

ejendomsfunktionær – se afsnit 3.4 side 17. 

 

Se også kommunens operative planer – beredskabsplan for vandforsyning, udarbejdet af Helsingør 

Vandforsyning A/S, og Kystmiljøberedskabsplan. Begge er at finde på Kilden under øvrige 

beredskabsplaner https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Beredskab/Sider/default.aspx. 

 

 

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Beredskab/Sider/default.aspx


 23 

4.8 IT-hændelser 
En kritisk IT-hændelse kan betegnes som en IT-driftsforstyrrelse, en brist på eller utilgængelig hjemmeside 

og/eller en IT-sikkerhedshændelse. Såfremt der ikke er tilgængelighed på systemer, og utilgængeligheden 

skyldes en krisehændelse, kontakter institutionen i første omgang Center for Sundhed og Omsorg og 

dernæst IT, Tele og Innovation under Center for Job, Borgerservice og Teknologi for at finde ud af 

omfanget og karakteren af IT-hændelsen og hvordan IT-tilgængeligheden re-etableres. 

 

Det respektive center/institution/bruger af IT-systemet er selv ansvarlig for at have truffet foranstaltninger 

til at kunne udføre nødvendige kritiske opgaver i den periode beredskabssituationen varer.  

Eksempler på IT-hændelser, som fordrer en beredskabsindsats: 

 Serverrum herunder telefoni går i brand på Birkedalsvej eller i serverrum (Birkedalsvej + Biblioteket + 

Rådhuset) f.eks. ved terrorangreb. 

 Brand på en lokation i et omfang, hvor server/netværk/telefoni er ude af drift i en længere periode. 

 Omfattende strømsvigt i Helsingør Kommune. IT, Tele og Innovation under Center for Job, 

Borgerservice og Teknologi råder over UPS (nødstrøm) til cirka en times forbrug på begge server sites. 

 Redundante (hardware) løsninger er ude af drift på samme tid i forhold til server/netværk/telefoni.  

 Et ’Ransomeware’ angreb, der muliggør pengeafpresning af kommunen som organisation. Et 

eventuelt angreb skal løses i eksternt samarbejde med leverandør. 

 

 

4.9 Epidemi/Pandemi - (se også specifikt indsatskort for Falkenberg 5.8) 
Tilsyn og Rådgivning Øst dækker det geografiske område svarende til Region Sjælland og Region 

Hovedstaden og varetager bl.a. rådgivning vedr. smitsomme sygdomme, kontaktopsporing, 

testrekvirering, miljø og hygiejne, sundhedsberedskab, trafikmedicin og medicinhåndtering. 

 

Kontakt inden for normal åbningstid: 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Tilsyn og Rådgivning Øst 

Islands Brygge 67 

2300 København S 

Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag: 8.00-15.00) 

E-mail: trost@stps.dk 

 

Kontakt uden for normal åbningstid - Døgnvagt Øst: 

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning har en døgnbemandet beredskabsvagt, som myndigheder som politi, 

læger og miljøinstitutioner kan kontakte i særlige situationer. Døgnvagten er kun for akutte henvendelser 

fra andre myndigheder og udelukkende uden for enhedens normale åbningstid og dækker det geografiske 

område øst for Storebælt. Telefon til Døgnvagt Øst: 72 22 02 68. 

 

Det kan besluttes i krisestyringsstaben, at ekstraordinær rengøring i kommunes administrationsbygninger 

samt øvrige kommunale administrative bygninger implementeres i henhold til retningslinjer fra 
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Sundhedsstyrelsen. Center for Økonomi og Ejendomme indgår aftale, med leverandører som har 

rengøringskontrakten på de omfattede ejendomme ud fra krisestyringsstabens beslutning.  

 

Kontaktperson i Center for Økonomi og Ejendomme: 

Leder for Ejendomsservice, dagtilbud og skoler Anne Mette Madsen 

Mobil: + 45 2531 2392 

Telefon: +45 4928 2392 

E-mail: amm11@helsingor.dk  

 

Se i øvrigt også Helsingør Kommunes Sundhedsberedskabsplan for så vidt angår korrekte foranstaltninger 

og opgaver i forbindelse med forskellige faser i en pandemi. Sundhedsberedskabsplanen forefindes på 

Kilden under øvrige beredskabsplaner 

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Beredskab/Sider/default.aspx. 

 

Helsingør Kommune skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved epidemier og pandemier. 

Koordinerings- og beslutningsopgaven ligger i kommunens overordnede krisestyringsstab, jf. 

Beredskabsplan – niveau I. 

 

 

4.10 Førstehjælp 
Førstehjælpens vigtigste hovedpunkter: 

1. Stands ulykken - skab overblik  

2. Giv livreddende førstehjælp  

3. Tilkald hjælp - Alarmér 1-1-2  

4. Giv almindelig førstehjælp, jf. Bilag 7.2 for konkret vejledning i livreddende førstehjælp  

 

Livreddende førstehjælp trin for trin: 

1. Er personen bevidstløs? - tal og rusk  

2. Få en kollega til at tilkalde hjælp, 1-1-2 hurtigst muligt  

3. Få en kollega til at hente hjertestarteren, hvis I har en  

 

Hjertestarteren på Falkenberg hænger udendørs ved postkassen til højre for hovedindgang. 

 

 

4.11 Psykologisk krisehjælp 
Link til Kilden under Trivselspolitik - Retningslinjer for psykologisk krisebehandling:  

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Personalehaandbog/Sider/default.aspx  

 

Definition på psykisk belastet hændelse 

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

arbejdet, hvor det er vanskeligt psykisk at håndtere situationen, har det enkelte center ansvar for, at den 

mailto:amm11@helsingor.dk
https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Beredskab/Sider/default.aspx
https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Personalehaandbog/Sider/default.aspx
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pågældende tilbydes krisepsykologisk behandling. “Klart afgrænsede, psykisk belastende hændelser” 

omfatter i denne sammenhæng: 

 

 Vold, grov chikane eller krænkelser 

 Trusler om vold 

 Overværelse eller at blive udsat for alvorlige ulykker, katastrofer, dødsfald og lignende 

 Andre klart afgrænsede hændelsesforløb eller oplevelser af særlig belastende karakter. 

 

Psykologisk krisebehandling 

Helsingør Kommune har aftale 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 

 

Aftalen med Psykologgruppen af 1984 omfatter: 

 Telefonisk rådgivning umiddelbart efter hændelsen med henblik på at aftale det videre forløb i 

relation til den/de akut kriseramte person(er) 

 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 

 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 ud over den oprindelige aftale, skal 

psykologen kontakte opdragsgiveren for fornyet aftale. 

 

Den enkelte enhed skal som hovedregel afholde udgifterne til behandlingen inkl. transport. 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 opfordre vedkommende til at tage imod 

tilbuddet. 

 

Opdatering af indsatskort 

HR, Løn og Personale i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation er ansvarlig for at opdatere dette 

indsatskort. 

 

 

4.12 Vold eller trusler om vold 
 

Link til Kilden under Trivselspolitik - Retningslinjer for håndtering af vold, trusler og chikane: 

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Personalehaandbog/Sider/default.aspx  

 

 

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Personalehaandbog/Sider/default.aspx
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Definition af voldsepisode eller trusler om vold 

Hvis borgere truer med vold mod medarbejder eller medarbejders 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 der ikke tale 

om en voldsepisode eller trussel om vold.  

 

Handleanvisning ved voldsepisode eller trussel om vold 

 

Den forulempede tilkalder hjælp 

 Tilkalder hjælp og flytter sig fra det sted, hvor episoden finder sted.  

 

Håndtering og støtte til kriseramt medarbejder 

 Danner overblik over, hvad som er sket, og tilkalder andre ledere og arbejdsmiljørepræsentanter for 

at hjælpe.  

 Kommer forurettede til hjælp, få flyttet borgeren, helst udenfor, lås døren og tilkald Politi. 

 Yder her og nu hjælp til den medarbejder, som er forurettet ved at være hos den kriseramte 

medarbejder, lytte og evt. sørge for at indhente anden hjælp. 

 Tilkalder ambulance eller hjælp kriseramte medarbejder med at blive tilset på skadestuen.  

 Sørger for kontakt til pårørende (tilkaldelisten). 

 Lader ikke den kriseramte være alene - hverken på kontor eller privat.  

 Sørger for at den kriseramte får hjælp til hjemtransport. 

 Yder hjælp til andre kolleger, som er berørt af episoden 

 Udpeger en, som tager hånd om andre borgere der er tilstede, eller som måtte vente på at komme 

ind.  

 

Leders ansvar 

I selve situationen, da voldsepisoden opstår: 

 Udpeger en, som sørger for telefon/mail rundt til relevante steder, hvor borgeren kan dukke op. 

 Udfærdiger notat om hændelsesforløbet og sender kopi heraf til arbejdsmiljøgruppen og HR, Løn og 

Personale til personalesagen. 

 Orienterer arbejdsmiljøgruppen/arbejdsmiljørepræsentanten mundtligt om voldsepisode. 

 Foretager telefonisk anmeldelse af episoden til Politiet. Anmeldelse skal ske umiddelbart eller 

samme dag på tlf. 49 27 14 48. Bed Politiet om journal nummer, og tilføj det udfærdigede notat om 

hændelsen. 

 Vurderer om der er behov for professionel krisehjælp til den forurettede medarbejder (se nedenfor) 

 Orienterer det samlede personale om hændelsesforløbet 

 Tager stilling til yderligere beskyttelsestiltag 

 Registrerer hændelsen i arbejdsskadesystemet C3, jf. link til Kilden 

https://kilden.helsingor.dk/itogvaerktoejer/Forsikringer_og_skader/Sider/default.aspx 

 

Som led i opfølgning på selve voldsepisoden: 

https://kilden.helsingor.dk/itogvaerktoejer/Forsikringer_og_skader/Sider/default.aspx
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 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. 

 Er ansvarlig for at episoden analyseres. 

 Sender brev til borger om eventuelt forbud mod at komme. 

 Registrerer fremmøde forbud som notifikation i Momentum. 

 Udarbejder plan for hvornår og hvordan borgerens fremøde kan genoptages. 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. 

 

Relevante oplysninger til politiet om hændelsen 

 Navn på arbejdsplads, adresse og tlf.nr. 

 Navn og cpr.nr. på forurettede. 

 Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt. 

 Flest mulige oplysninger om hvad der er sket, og hvad der er sket forud for hændelsen. 

 Identitet, signalement og flest mulige oplysninger om voldsudøveren. 

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

dette fremgå af politianmeldelsen. 

 Oplysninger på eventuelle vidner. 

 Andre oplysninger som kan være af relevans for politiet.  

 

 

Tilbud om professionel krisehjælp 

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

af 1984 har døgnvagt. 
 

Psykologgruppen af 1984 Kontaktoplysninger: 

Tlf. 40 25 85 70; Psykolog Peter Hauch  

Tlf. 70 22 19 84; Døgnåben vagtcentral 

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, kontakt da enten centerchef Randi Sveistrup (25 31 31 

21), leder af HR, Løn og Personale Helle Rømer Hansen (41 86 90 77), teamleder Jeanet Hardis (41 86 98 70) 

eller udviklings- og arbejdsmiljøkonsulent Christina Tofte (25 31 27 89) fra Center for Kultur, Erhverv, Politik 

og Organisation. 

 

Opdatering af indsatskort 
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HR, Løn og Personale i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation er ansvarlig for at opdatere dette 

indsatskort. 

4.13 Digital chikane 
Link til Kilden under Trivselspolitik - Retningslinjer for håndtering af vold, trusler og chikane samt 

Vejledning digital chikane: 

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Personalehaandbog/Sider/default.aspx  

Definition af digital chikane  

Digital chikane betragtes som psykisk vold og kan være en nedsættende, truende, løgnagtig, urigtig 

eller krænkende omtale af en medarbejder eller arbejdsplads omdømme på et eller flere digitale 

medier. Det kan også være offentliggørelse af private oplysninger om en medarbejder, herunder 

private billeder, telefonnummer/kontaktoplysninger, adresse, billede, video eller lydoptagelser. De 

flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv gør, at digital chikane kan forekomme både på og uden for 

arbejdspladsen og derfor ramme medarbejderen døgnet rundt.  

 

Handleanvisning ved digital chikane 

 

Hvad skal medarbejderen gøre? 
 Sikre straks dokumentation af chikanen. Tag et skærmprint af hele opslaget (også det der står, når 

der scrolles ned), gem sms- og mailbeskeder. Tag evt. billede af skærmen med mobil og mail til 

egen eller leders e-mail. Slet derefter og undlad at svare. 

 Kontakt leder straks, hvis chikane eller information om, at kollegaer eller arbejdspladsen er udsat 

for digital chikane forekommer.  

 Drøft episoden med leder og evt. AMR/TR. Leder vurderer, om der er behov for støtte f.eks. 

psykologhjælp. 

 
Hvad skal leder gøre? 
I selve situationen: 

 Vær bevidst om handlepligten som leder. 

 Støt og lyt til medarbejdere, der har oplevet digital chikane. 

 Sørg for at der er dokumentation for hændelsen 

 Afklar hvilken form for hjælp og støtte medarbejderen har brug for, herunder tilbud om 

professionel krisehjælp.  

 Undersøg og afdæk kernen i den konkrete sag. 

 Vurder om sagen skal politianmeldes. 

 Find løsninger på hvordan chikanen kan stoppes: Kontakt til/dialog med borger 

(telefonisk/skriftligt) om at stoppe chikanen og fjerne eventuelle opslag og orientere om eventuel 

politianmeldelse.  

 Kontakt udbyder af pågældende side, når chikanen foregår på sociale medier. 

 Register hændelsen i arbejdsskadesystemet C3: 

https://kilden.helsingor.dk/itogvaerktoejer/Forsikringer_og_skader/Sider/default.aspx  

 

Som led i opfølgningsarbejdet: 

https://kilden.helsingor.dk/minarbejdsplads/Personalehaandbog/Sider/default.aspx
https://kilden.helsingor.dk/itogvaerktoejer/Forsikringer_og_skader/Sider/default.aspx
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 Følg op på medarbejderens tilstand og orienter om sagens udvikling. 

 Følg op - gerne sammen med AMR - på episoden på morgenmøde dagen efter med de nærmeste 

kollegaer, kommuniker løbende til det berørte team.  

 Kontakt ved sygemelding af den kriseramte medarbejder (nærmeste leders ansvar) og aftal plan 

for kontakt og tilbagevenden. 

 Sørg for at episoden analyseres. 

 Vurder behov for eventuel yderligere behov for kontakt/dialog (telefonisk/skriftligt) til borger med 

henblik på at stoppe chikanen. 

 

Tilbud om professionel krisehjælp 

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

Psykologgruppen af 1984 har døgnvagt. 
 

Psykologgruppen af 1984 Kontaktoplysninger: 

Tlf. 40 25 85 70; Psykolog Peter Hauch 

Tlf. 70 22 19 84; Døgnåben vagtcentral 

 

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, kontakt da enten centerchef Randi Sveistrup (2531 

3121), leder i HR, Løn og Personale Helle Rømer Hansen (4186 9077), teamleder Jeanet Hardis (4186 9870) 

eller udviklings- og arbejdsmiljøkonsulent Christina Tofte (2531 2789) fra Center for Kultur, Erhverv, Politik 

og Organisation. 

 

Opdatering af indsatskort 

HR, Løn og Personale i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation er ansvarlig for at opdatere dette 

indsatskort. 

 

 

4.14 Tilskadekomst på arbejdspladsen 
Akutmappen indeholder kontaktoplysninger på pårørende til samtlige ansatte (ledere og medarbejdere) 

på plejehjemmet Falkenberg. Akutmappen er placeret på den røde hylde på administrationsgangen. 

Den enkelte medarbejder er selv ansvarlig for løbende opdatering af data i akutmappen. 

 

Såfremt tilskadekomsten relaterer sig til en arbejdsskade, skal skaden registreres og indberettes i 

kommunens forsikringssystem C3, som er administreret af Center for Økonomi og Ejendomme, jf. Kilden 

https://kilden.helsingor.dk/itogvaerktoejer/Forsikringer_og_skader/Sider/Arbejdsskade.aspx. 

 

 

https://kilden.helsingor.dk/itogvaerktoejer/Forsikringer_og_skader/Sider/Arbejdsskade.aspx
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4.15 Aktivering af beredskabsplan på Niveau II 
I tilfælde hvor enheder organisationsmæssigt er placeret under Center for Sundhed og Omsorg har behov 

for at aktivere enhedens beredskabsplan på Niveau II, rettes der henvendelse til Centerchef på tlf. 4928 

3261 / 2531 3261. 

 

Hvis Centerchefen ikke træffes, rettes henvendelsen til sekretariatsleder på tlf. 2531 3264. Jf. 

Beredskabsplan for Center for Sundhed og Omsorg, niveau II, afsnit 3 for liste over centerets krisestab.  

 

Når Centerchefen eller dennes stedfortræder modtager en henvendelse fra Niveau III skal der ske 

følgende: 

 

 Direktionen i Helsingør Kommune orienteres. 

 Centerchefen foretager den ledelsesmæssige vurdering af behov for assistance fra centeret og 

prioriterer indsatsen. 
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5. Indsatskort – Plejehjemmet Falkenberg/institutionsspecifikke     

     hændelser & risici  
Her beskrives de særlige indsatser, som institutionen iværksætter til beredskabsmæssig håndtering af 

institutionsspecifikke hændelser og risici. Der er tale om hændelser, som institutionen kan blive udfordret 

på, og som ikke umiddelbart kan løses via den normale drift. Planen kan derfor både anvendes til kritiske 

hændelser, men også som et relevant opslagsværk ved ikke-dagligdags hændelser, som ikke kan siges at 

være kritiske. 

 

Nogle løses/håndteres af institutionen selv. Andre i samarbejde med andre centre, fordi karakteren af 

hændelsen og indsatsen kræver det.  

 

I lyset af COVID-19 blev der etableret en lang række specifikke indsatser og tiltag for at imødekomme og 

håndtere smitteudbruddet, heraf en del i samarbejde med andre centre. Nogle af dem gik på tværs af 

centerets institutioner og var derfor en del af beredskabsplan – niveau II. Andre var konkrete 

institutionsspecifikke indsatser målrettet håndtering af institutionsspecifikke hændelser i lyset af covid-19. 

Der er opnået en beredskabsmæssig viden og erfaring i relation til disse COVID relaterede indsatser, som 

institutionen på linje med andre/nye indsatser kan overveje at indskrive i beredskabsplanen. 

 

Hver institutionsspecifik hændelse/vurderet risiko, jf. afsnit 2.2, kobles med rette beredskabs-indsats, som 

omfatter institutionen alene eller institutionen i samarbejde med relevante centre. Hvis beredskabsplanen 

under pkt. 2.2. fx har defineret ABA-anlæg som risikoområde og fejl på eller nedbrud af ABA- (Automatisk 

Brand Alarmering) anlæg som konkret hændelse, så skal der i denne del af beredskabsplanen foreligge et 

indsatskort for hensigtsmæssig procedure for håndtering af fejl på/nedbrud af ABA-anlæg.  

 

Hvert indsatskort for den institutionsspecifikke hændelse/risiko beskrives i et afsnit nedenfor. Der oprettes 

lige så mange indsatskort, som det er nødvendigt at beskrive af konkrete beredskabsindsatser. 

 

 

5.1 Aktivering af Falkenbergs beredskabsplan 

Henvendelse vedrørende aktivering af plejehjemmets beredskabsplan 

Henvendelsen skal rettes til Plejehjemsleder - Falkenberg på  2531 2296. 

Hvis plejehjemslederen ikke træffes rettes henvendelsen til  

 Teamleder - Centerdelen - Falkenberg på  2531 1506 såfremt denne heller ikke træffes, kontaktes  

 Teamleder – Team 1 - Falkenberg på  2531 1738 eller 

 Teamleder – Team 2 - Falkenberg på  2531 1738 eller 

 Teamleder – Team 3 - Falkenberg på  2531 1504 

Den aktuelle tilkaldte leder orienterer  

 Centerchef – Sundhed og Omsorg på  4928 3261 og i dennes fravær  
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 Direktør – Sundhed og Omsorg på  4928 2100. 

Boligselskabet Boliggården orienteres, hvis det vurderes, at situationen kræver det 

 Direktør – Boliggården på  6142 0040. 

 Souschef – Boliggården på  4647 3003. 

 Driftschef – Boliggården på  4925 2631. 

 

Hændelser på plejehjemmet kan f.eks. være:  

 Brand  

 Epidemi  

 Bombetrussel 

 

 

5.2 ABA-anlæg – Fejlmelding 

ABA-anlæg er det Automatiske Brand Alarmeringsanlæg. 

 

Plejehjem er underlagt ”Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, 

undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” og det er derfor lovpligtigt, at plejehjemmet har et ABA-

anlæg. 

 

I tilfælde af fejl på ABA-anlægget, bliver Helsingør Kommunes Beredskab automatisk underrettet. 

Brandvæsenet undersøger herefter om der er fejl på forbindelsen, og kontakter efterfølgende 

Plejehjemmet Falkenberg. 

 

Plejehjemmet har ansvar for at fejlen på ABA-anlægget udbedres så hurtigt som muligt. Det er 

ejendomsfunktionærers ansvar, at der sammen med Dahl Entreprise A/S på  tlf. 3977 0202 (Døgnvagt), 

straks iværksættes udbedring af fejl på ABA-anlægget. 

 

Ledelsen har ansvar for, at der indtil fejlen er rettet, igangsættes brandvagtsordning/runderingsvagt. 

 

 

5.3 Runderingsvagt – Fejl på ABA-anlæg med mere 

Indtil fejl på ABA-anlægget er udbedret, skal plejehjemmet sikre rundering. 

Plejehjemmet kan efter aftale med Helsingør Kommunes Beredskab, selv stå for runderingen. 

To medarbejdere skal gennemføre runderingen – evt. indkaldes 2 medarbejdere fra Krisestaben. 

Rundering skal ske minimum 1 x hver halve time i ALLE rum på plejehjemmet. 

 Madforgiftning  

 Røveri  

 Overfald 

 Rømning  

 Diverse driftsproblemer f.eks. med 

døre, forsyninger mm. 
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Der skal føres ”logbog” over runderingen. Der er udarbejdet skemaer, der anvendes til log. Disse skemaer 

udskrives fra FalkeKilden/Brand og Beredskab. 

For at plejehjemmet kan dokumentere log, skal der noteres dato, klokkeslæt for hver påbegyndt rundering 

(hver ½ time) samt eventuelle observationer. 

I overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen er placeret, 

 mappe med skema til registrering af log/runderingsskema – 2 stk. til Blok 1 og 2. Mapperne med skema 

ligger på øverste hylde.  

 nøgler, der kan åbne ALLE døre i Huset. Nøglerne er mærket ”Runderingsvagt” 1 og 2 og hænger til 

venstre i skabet. 

Skabet kan åbnes af social- og sundhedsassistenter, aften- og nattevagter, ledelsen, administrative, 

driftsansvarlig samt ejendomsfunktionær. 

Såfremt ledelsen vurderer, at plejehjemmet ikke selv kan forestå runderingen, kan det mod betaling aftales 

med Helsingør Kommunes Beredskab, at de udfører opgaven. 

 

 

5.4 Brand  
Ved brand er det vigtigt, at alle medarbejdere bevarer roen. Når alarmen lyder, skal alle medarbejdere så 

hurtigt som muligt gå til Alarmskab (ved hovedindgang). Herefter følger medarbejderne vejledningen, som 

findes i rød mappe i alarmskabet. 

 De første 2 medarbejdere fremme ved Alarmskab, følger vejledning på tavle til højre for alarmskab. 

Det er vigtigt så hurtigt som muligt, at afdække hvor i Huset alarmen er aktiveret. Dette sker via 

display på Alarmskab, hvor tekst henviser til placering af aktiveret brandmelder/detektor. Via mappen 

”situationsplaner” findes GRUPPE (markeret med gult) og den aktiverede melder/DETEKTOR s 

placering i Huset. 

 Ovennævnte 2 medarbejdere bliver ved Alarmskabet indtil brandvæsenet ankommer. 

 Der er 10 selvlysende veste (2 gule og 8 orange) samt pandelygter i skab til venstre for Alarmskab. De 2 

medarbejdere, der venter på brandvæsen bærer gule veste, og medarbejder, der i forbindelse med 

brandbekæmpelse bevæger sig ud i Huset, skal bære orange veste for, at brandvæsenet hurtigt kan 

lokalisere medarbejderne. 

 Medarbejdere der bevæger sig ud i Huset med henblik på brandbekæmpelse, SKAL ud over at bære 

orange veste ALTID gå sammen minimum 2 og 2. Disse medarbejdere skal stå for – Tilbagemelding om 

situationen på brandstedet til de 2 medarbejder ved Alarmskabet – Bekæmpe/begrænse branden – 

Tage sig af beboerne. 

 Elevatorer må ALDRIG benyttes under en brandalarm. 
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 Beboerne er bedst sikret i egen bolig med LUKKET dør, da det er røgen, som er mest farlig. Branddøren 

ind til boligerne sikrer mod gennembrænding i 30 minutter. Brandvæsen er fremme inden for 12 

minutter. 

 Adgang udefra til enhederne via nødudgangen for enden af enhedsgangen, kan ske med nøgle/General 

hovednøgle. Nøglen er placeret i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. 

Skabet kan åbnes af social- og Sundhedsassistenter, aften- og nattevager, ledelsen, administrative, 

driftsansvarlig samt ejendomsfunktionær. 

 

Vejledning på tavle til højre for alarmskab eller i den røde mappe i alarmskab SKAL altid følges ved brand. 

Derudover skal medarbejderne agere ud fra den viden, som de har opnået under den årlige 

brandundervisning samt diverse brandøvelser – se bilag. 

 

 

5.5 Evakuering 
Ved en ekstraordinær hændelse, f.eks. ved brand, der kræver evakuering, skal plejehjemmet beboere, 

gæster og medarbejdere evakueres til et sikkert sted. Det vil sige, at medarbejderne flytter beboere og 

eventuelle gæster til en anden brandsektion eller ud i det fri – i den udstrækning der er muligt med den 

kapacitet, der er til stede. 

 

Hvornår er det nødvendigt at evakuere ud i det fri eller til anden brandsektion, er en individuel vurdering i 

den enkelte situation! 

Grundlag for vurdering bør være ildens og røgens 

 placering – er der brand i f.eks. en bolig eller i varmecentralen? 

 omfang – har ilden fat i ’en eller flere brandsektioner? 

 omfang – hvor kraftig er røgudviklingen (husk det er som oftest røgen, der dræber) 

 omfang – hvor hurtigt breder ilden sig? 

 

En brandsektion er et område, der er omsluttet af branddøre. Hver enhed er f.eks. opdelt i 2 

brandsektioner, hvorimod administrations- og aktivitetsgangen hver er én brandsektion. 

 

Se oversigt over brandsektioner på ”situationsplaner” som findes i Alarmskabet. 

 

Når der evakueres til anden brandsektion, evakueres der ALTID til en brandsektion i en enhed i modsatte 

blok – længst væk fra brandstedet. 

 

Ved behov for evakuering ud i det fri evakueres ALTID til Samlingsstedet (se foto). 

Indtil Brandvæsnet ankommer, kan medarbejderne udelukkende evakuere beboere, som befinder sig i 

stueetagen, ud i det fri. Beboerne på 1. sal samles i enheden længst væk fra Brandstedet. 
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Når brandvæsnet ankommer, overtager de det overordnede ansvar, dermed også ansvaret for evakuering 

af beboerne på 1. sal. 

 

Ved brand og bombetrusler, må elevatorer ikke benyttes. 

 

                              Samlingssted   -   Hovedindgang   -   Blok 1   -   Blok 2 

 

 

 

5.6 Rømning/nødhusning af beboere på Falkenberg 
Ved en ekstraordinær hændelse, hvor Plejehjemmet Falkenberg skal evakueres eller rømmes, skal Niveau II 

– Center for Sundhed og Omsorgs beredskabsplan og Sundhedsberedskabsplanen aktiveres. Det vil være de 

ansvarlige i den aktuelle situation f.eks. Politi og Helsingør Kommunes Beredskab, der ud fra ovennævnte 

planer beslutter hvor, plejehjemmets beboere skal nødhuses. 

 

Forberedelse 

 Der indkaldes ekstra personaler til at følge beboerne til stedet/stederne hvor beboerne nødhuses. 

 Der etableres pasning af medarbejderes børn, såfremt der er behov for dette. 

 Så vidt det er muligt alt efter situationens omfang, pakkes tøj, toiletsager, medicin til enkelte beboer. 

Der noteres tydeligt navn på de nedpakkede effekter. 

 

Transport 

I en akut situation hvor Falkenberg eller dele af Falkenberg skal evakueres vil Indsatsleder Brand 

(Indsatsleder fra Helsingør Kommunes Beredskab) varetage akutte opgaver på skadestedet. Forhold væk fra 

skadestedet, f.eks. håndtering af transport af ældre, vil blive håndteret på DST (skadestedet 

kommandopost) hvor Brandvæsen, Politi, ambulancer m.m. er repræsenteret. 
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 Transport af beboere vil altså overordnet blive varetaget af Helsingør Kommunes Beredskab tlf. 4928 

1717, som oftest vil det ske via 

 Almindelige busser til transport af mobile/gående beboere. 

 Handicapbusser til de beboere, som er kørestolebrugere. 

 Sengeliggende transporteres med Falck. 

 Beboere transporteres først, efterfølgende transporteres beboernes personlige effekter. 

 

Under genhusningen andet sted 

 Pårørende orienteres efter behov og inddrages så meget som muligt. 

 Under genhusningen følges det aktuelle genhusningssteds beredskabsplan. 

Personaler fra Falkenberg følger/passer så vidt muligt beboerne, der hvor de genhuses. 

 

 

5.7 Nødhusning af borgere – herunder øgning af kapaciteten i køkkenet 
Ved f.eks. ekstraordinær udskrivning fra sygehuse, katastrofer, indkvartering af nødstedte samt 

nødhusning af andre plejehjemsbeboere kan Plejehjemmet Falkenberg nødhuse op til max. i alt 36 

personer. Heraf max. 12 personer med et vist plejebehov f.eks. hjemmeboende brugere samt andre ældre 

eller handicappede, der ikke kan få hjælp på anden vis. Derudover op til 24 personer der ikke kræver pleje, 

men kun ophold.  

Generelt er opgaver med genhusning, information m.m. beskrevet i Helsingør Kommunes beredskabsplan 

niveau 1 herunder Sundhedsberedskabsplanen som indeholder nogle forslag til akutte løsninger. Jf. 

Sundhedsberedskabsplanen – se Kilden/værktøjer/beredskabsplaner. 

 

Lokaler til indkvartering af nødstedte 

Lokaler der kan anvendes til 12 personer med et vist plejebehov: 

 Træningslokale – med plads til 3 senge  

 Dagcenter – med plads til 4 senge 

 Samværsgruppen – med plads til 2 senge 

 Pusterummet – med plads til 2 senge 

 Mødelokale 2.2 – med plads til 1 seng 

Lokaler der kan anvendes til 24 personer der ikke kræver pleje: 

 Mødelokale 1.1 – med plads til 4 madrasser  

 Mødelokale 2.1 – med plads til 10 madrasser 

 Bibliotek – med plads til 6 madrasser 

 Billardområde – med plads til 4 madrasser 



 37 

Hvis der udelukkende er tale om indkvartering af personer, der ikke kræver pleje, skal madrasserne 

placeres i mødelokalerne og i træningssalen samt i dagcentrene i denne rækkefølge. 

Såfremt der er tomme boliger på plejehjemmet anvendes disse primært til indkvartering af nødstedte. Der 

vil kunne indkvarteres 2 senge eller 4 madrasser i hver bolig. 

 

Klargøring af lokaler til indkvartering 

 Rekvirering af senge, madrasser, puder, tæpper, sengetøj, hjælpemidler, transportstole, lifte og 
lignende sker ved henvendelse til Helsingør Kommunes Beredskab  4928 1717. Nordsjællands 
Brandvæsen har opgaven med at drive kommunernes (Helsingør og Fredensborg) hjælpemiddelcentral 
og råder således over et lager af hjælpemidler herunder senge m.m. som – så længe lager haves. 

 Lokalerne tømmes for møbler – møblerne opbevares så vidt muligt i plejehjemmets depoter eller øvrige 
rum f.eks. kontorer, alternativt udendørs under presenninger indtil container kan skaffes. 

 Senge og madrasser placeres alt efter antal i ovennævnte lokaler 

 Dyner/tæpper, puder med mere placeres på senge og/eller madrasser. 

 

Under indkvartering af de nødstedte 

 Der indkaldes ekstra personale – alt efter nødhusningens omfang fra eget regi samt fra øvrige plejehjem 
og eventuelt ved henvendelse til Helsingør Kommunes Beredskab  4928 1717.  

 Der etableres pasning af medarbejderes børn, såfremt der er behov for dette. Pasningen kan eventuelt 
foregå i lokaler, der ikke anvendes til genhusning og/eller udendørs. 

 De borgere/patienter der indkvarteres skal registreres, og der skal oprettes logbog på hver enkelt. 

 Torvet anvendes ved bespisning af de nødstedte. 

 Pårørende til de borgere/patienter der indkvarteres, orienteres og inddrages så meget som muligt. 

 Køkkenet på Falkenberg er vurderet til ekstraordinært at kunne bespise 150 nødstedte med 
døgnforplejning  - se nedenstående ”Øgning af køkkenkapaciteten”. 

 

Øgning af køkkenkapaciteten  
Plejehjemmet Falkenberg har i særlige nødsituationer kapacitet til at producerer mad til 150 personer ud 

over det, der til dagligt produceres. Der skal i situationen indhentes ekstra råvarer samt indkaldes ekstra 

personale. 

 Der skal rekvireres ekstra råvarer – eventuelt i samarbejde med Helsingør Kommunes Beredskab  
4928 1717. 

 Ledelsen kontaktes og forelægges den aktuelle henvendelse/situation. 

 Ledelsen vurderer, eventuelt i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg omfang af behov i den 
aktuelle situation. 

Der indkaldes ekstra personale, alt efter situationens omfang, fra egen personalegruppe samt eventuelt fra 

øvrige plejehjem og via samarbejde med Helsingør Kommunes Beredskab  4928 1717. 
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5.8 Epidemi på Falkenberg 
Der er epidemi, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt i en befolkningsgruppe i et bestemt 

område, f.eks. i en Enhed her på plejehjemmet. 

Tidspunkter for anvendelse af forholdsregler  

I forbindelse med en epidemi skal der tages forholdsregler, når: 

 der er kendskab til, at sygdommen er i udbrud på andre institutioner/hjemmeplejen i Kommunen 
(plejehjem, skoler, vuggestuer, børnehaver mv.) eller på Regionens sygehuse. 

 der er konkrete tegn på, at sygdommen er i udbrud her på plejehjemmet. 

I tilfælde af konkrete tegn på epidemi 

På plejehjemmet Falkenberg SKAL epidemikasser STRAKS tages i brug. Epidemikasserne er placeret i 

depotrum i hver Enhed i Boligdelen samt i Centerdelen i afmærket skab i lokale hvor vagtplaner opbevares. 

Her kan også afhentes ”startpakker” til opstart i en bolig med smitterisiko samt kan der hentes flere 

værnemidler ved behov. Risikoansvarlig er behjælpelig med opfyldning af værnemidler, hvor der er behov. 

Plejehjemslederen er ansvarlig for, at alle medarbejdere er informeret om gældende retningslinjer – se 

endvidere Kilden, ”VAR” en procedure- og vidensbase samt Falkenbergs instruks ”Forholdsregler ved 

smitterisici” på FalkeKilden.   

Ved udbrud af Covid-19 se tillige den organisatoriske procedurer for SO, der omhandler Covid-19. 

Retningslinjerne gælder både de medarbejdere, der er direkte berørte af epidemien, og dem som er 

indirekte berørt af epidemien. Ved epidemi i f.eks. enhed 1.1. i Boligdelen er medarbejderne i enheden 

primær gruppe i forhold til smitterisici, og øvrige medarbejdere i Huset er sekundære grupper. 

Omklædning til/fra uniform skal i forbindelse med nogle epidemier ske i særskilt lokale. Risikoansvarlig og 

ledelsen afklarer og iværksætter ud fra den enkelte situation. 

 

Ved enhver opstået epidemi på plejehjemmet Falkenberg skal alle forholdsregler i epidemikassen straks 

følges, og forløbet skal efterfølgende evalueres. 

 

Epidemikassen – anvendelse og indhold 

 I forbindelse med en epidemi flyttes epidemikassen fra enhedens depot til enhedens kontor og der 

hentes relevante ”startpakker” til brug i boligerne. 

 Anvisning til hvor Helsingør Kommunes generelle og infektionshygiejniske retningslinjer findes. 

 Plejehjemmet Falkenbergs til en hver tid opdaterede instruks ”Forholdsregler ved smitterisici”, f.eks. 
omkring af personlige værnemidler, bortskaffelse af affald, rengøring, tøjvask, service og tiltag i forhold 
til beboerne og deres pårørende. 

 Personlige værnemidler f.eks. plastforklæder, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. 

 Vejledning til hvordan der kan hentes/bestilles flere værnemidler. 

 Lamineret opslag, der skal sættes på enhedens dør, hoveddøren ved receptionen samt på beboerens 
dør. Skiltene skal advare mod, at her er der smitterisici. 

 Der er håndsprit ved indgang til alle enheder samt ved elevatorerne.   
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5.9 Medarbejdere mangler/ikke kan møde 
Se også Beredskabsplan for Center for Sundhed og Omsorg indsatskort 4.6 / Ekstremt vejrlig.  

Hvis der ikke møder det antal medarbejdere op (se nedenstående antal) så livsnødvendige opgaver kan 

løses arbejdsmiljømæssigt rigtigt, skal medarbejdere fra forgående vagt blive på arbejdet.  

 2 medarbejdere i nattevagt 

 4 medarbejdere i aftenvagt (3 SSH og 1 SSA) 

 8 medarbejdere i dagvagt (6 SSH og 2 SSA/SPL) 

Ledelsen/Krisestaben kontaktes – se kontaktoplysninger under kapitel 3.4 / Institutionens krisestab og 

kontaktoplysninger.  

 

5.10 Forsyningssvigt – Vand, el og varme 
I tilfælde af forsyningssvigt i mere end 12 timer eller alt efter forholdende – sommer/vinter f.eks. i forhold 

til varme, kan nedenstående procedurer igangsættes.  

På tidspunkter hvor ejendomsfunktionær ikke er til stede, og der tilkaldes reparatør/håndværker i 

forbindelse med forsyningssvigt, skal plejehjemmets medarbejdere forestå at døren ind til varmecentralen 

åbnes for håndværkeren. Se hvor nøglen kan hentes under indsatskort ”Nødåbning af døre”. 

 

 

5.10.1 Forsyningssvigt – Vand 
 Ejendomsfunktionær tilkaldes – se afsnit 3.4 side 17. 

 Plejehjemsleder eller dennes stedfortræder orienteres – se afsnit 3.4 side 17. 

 Ejendomsfunktionær eller leder kontakter Forsyning Helsingør på  4840 5050 (Døgnvagt). Ved 
mindre brud kan forventes manglende vandforsyning i 2 – 4 timer. Ved manglende vandforsyning 
over et længere tidsrum, vil der være mulighed for at få forsyning fra tankvogn. 

 Køkkenet sørger for at fordele engangsservice i Huset samt skaffe ekstra forsyninger. 

 Ejendomsfunktionær udmelder/sørger for nødordning i forhold til toiletter. 

 Ved længerevarende forsyningssvigt, rekvireres vand hos Helsingør Kommunes Beredskab  4928 
1717. 

 Uniformer sendes til vask på eksternt vaskeri efter aftale med ledelsen. 

 Leder orienterer Center for Sundhed og Omsorg. 

 

 

5.10.1.1 Forsyningssvigt – Vand - Forurening 
Medarbejdere fra Center for Økonomi og Ejendomme tager prøver af vand 1 x måneden. Hvis der er 

mistanke om legionella kontakter ejendomsfunktionær ovenstående, som kommer og tager ekstra prøver. 

Ejendomsfunktionær orienterer Falkenbergs ledelse, og sammen iværksættes handling: 

 Gennemskylning inden vandet anvendes. 
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 Øget opmærksomhed på symptomer både hos beboere, brugere og medarbejdere - evt. kontakt til 

læge.  

 

 

5.10.2 Forsyningssvigt – El  
 Ejendomsfunktionær tilkaldes – se oplysninger i denne plan. 

 Plejehjemsleder eller dennes stedfortræder orienteres – se oplysninger i denne plan. 

 Ejendomsfunktionær kontakter Ørsted på  7210 2160 ved almindelig strømsvigt – Ørsted kommer 
inden for 4 timer.  

 Ejendomsfunktionær kontakter Dyhl på  4970 4925 ved længerevarende strømsvigt, med henblik på 
at de kan opsætte generator. 

 Der skabes overblik over behov for lommelygter og tæpper. 

 Leder rekvirerer eventuelt tæpper hos Helsingør Kommunes Beredskab  4928 1717. 

 Personalet samler eventuelt beboerne i enhedernes fællesstuer eller på Centertorvet for at give 
tryghed. 

 Tjek at der ikke opholder sig personer i elevatoren – se under indsatskort ”Nødåbning af elevator” i 
denne plan. 

 Tjek om beboere med ilt har transportabel iltbeholder eller om beboeren eventuelt skal flyttes til andet 
plejehjem/indlægges på baggrund af tilstand og forventet længde af forsyningssvigt – beslutning om 
flytning træffes i samarbejde med læge. 

 Stamdata på beboerne opbevares på de 3 teamkontorer i skab med hængemapper. Disse stamdata 
anvendes ved behov for skriftligt dokumentation i tidsrum hvor, der ikke er IT tilgang.  

 Ved strømsvigt kan sengene udelukkende køres ned, andre funktioner virker ikke. Derfor skal senge 
hvor beboerne er sengeliggende, efterlades i arbejdshøjde så vidt det er forsvarligt. 

 Vekseltrykmadrasserne har ingen backup for vekseltrykfunktionen, derfor tages vende-skema straks i 
brug i forbindelse med forsyningssvigt i el – se bilag i denne plan. 

 Opret plan for tilsyn hos beboere med nødkald – anvend skema ”Registrering af tilsyn ved manglende 
nødkald” - se bilag denne plan i. 

 DECT telefonien har backup til max 2 timer, herefter er det nødvendigt at anvende private 
mobiltelefoner til både intern og ekstern kommunikation. 

 Køkkenet sørger for kold forplejning eventuelt kan der rekvireres varm mad via ekstern leverandør. 

 ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmerings anlæg) slår automatisk over på batteri. Batteriet holder i 32 
timer. Inden for dette tidsrum skal der være adgang til generator. Ejendomsfunktionær orienteres 
automatisk via SMS, når anlægget ikke har fået strøm i 30 minutter, og kontakter herefter Dahl 
Entreprise A/S på  3977 0202 (Døgnvagt). 

 UBS-anlæg (nødåbning af ABDL-døre) sikrer, at dørene kan åbnes ca. 200 gange via batterier. Se videre 
under indsatskort ”Nødåbning af døre” i denne plan.  

 Leder orienterer centerchefen i Center for Sundhed og Omsorg. 
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5.10.3 Forsyningssvigt – Varme 
 Ejendomsfunktionær tilkaldes – se oplysninger i denne plan. 

 Plejehjemsleder eller dennes stedfortræder orienteres – se oplysninger i denne plan. 

 Ejendomsfunktionær kontakter Helsingør VVS på  4920 0335. Ved længerevarende varmesvigt 
(efter ca. 15 timer) er der mulighed for nødlevering ved at container med dieselfyr tilsluttes 
Falkenbergs fyr. 

 Leder orienterer centerchefen i Center for Sundhed og Omsorg. 

 

 

5.11 Nødåbning af døre 
På Falkenberg er der to slags døre.  

 Døre med ABDL (Automatisk Brand Dørs Lukning) se nedenstående 5.11.1 og 5.11.2 

 Døre uden automatisk lukning (almindelige døre) se nedenstående 5.11.3 

ABDL døre må ALDRIG blokeres f.eks. med kile, bånd eller møbler. Dørene SKAL kunne lukke automatisk 

ved brandalarm. 

 

 

5.11.1 Nødåbning af døre – ved strømsvigt 
Alle ABDL døre lukker ved strømsvigt. Herefter tager UBS-anlægget over, så dørene fortsat kan åbnes 

udefra via nøglebrikkerne. Indefra åbnes døren via håndtag. 

UBS-anlæg (nødåbning af ABDL-døre) sikrer, at dørene kan åbnes ca. 200 gange via batterier. 

Ejendomsfunktionærer kan alternativt ved længerevarende forsyningssvigt montere beslag på dørene, som 

fastholder pal, hvorved døren kan åbnes uden anvendelse af nøgle. 

 

 

5.11.2 Nødåbning af døre – ved fejl 
Der kan opstå fejl i låsesystemet på ABDL døre eller på UBS-anlægget. Dette kan medføre, at døren/dørene 

ikke kan åbnes via nøglebrik eller dørtryk. 

Hvis dette sker på tidspunkter hvor der ikke er en ejendomsfunktionær til stede på plejehjemmet, skal 

medarbejderne selv foretager nødåbning og midlertidig blokering af låsepal. 

Når en medarbejder på grund af ovennævnte fejl lukkes ude af en enhed, kan medarbejderen selv hente 

nøgle til nødåbning samt materialer til blokering af låsepalen. 

 Nøgle og gaffetape er placeret i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. Nøglen er 
mærket med ”Generel hovednøgle” og anvendes i den/de aktuelle låse.  

 Ved længere varende forsyningssvigt kan der rekvireres varme/tæpper hos Helsingør Kommunes 
Beredskab  4928 1717. 
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 Gaffatapen klisters over låsepal, så denne blokeres. 

Skabet kan åbnes af social- og sundhedsassistenter, aften- og nattevagter, ledelsen, administrative, 

driftsansvarlig samt ejendomsfunktionærer. 

Ved fejl på dør sendes mail til ejendomsfunktionær, driftsansvarlig og Teamleder i Centerdelen  

HUSK STRAKS AT LÆGGE NØGLE OG GAFFATAPE PÅ PLADS EFTER NØDÅBNING OG BLOKERING ER FORTAGET. 

Såfremt fejlen ikke påvirker den automatiske dørpumpe, kan døren holdes åben via pumpens automatik. 

Når døren er blevet åbnet, kan døren holdes 

konstant åben ved, at trykke den sorte knap på 

dørpumpen fra grøn til hvid – se foto 

 

 

 

 

 

5.11.3 Nødåbning af almindelige døre 
Der kan opstå fejl i låsesystemet på almindelige døre i Boligdelen f.eks. til boliger, depoter mm samt diverse 

lokaler i Centerdelen. Dette kan medføre, at døre ikke kan åbnes med nøglebrik. 

Tilkald driftsansvarlig eller ejendomsfunktionærer. Er disse ikke til stede på plejehjemmet, kontaktes en fra 

krisestaben – begynd med ovennævnte – se afsnit 3.4 side 17. 

 

 

5.12 Nødåbning af elevatorer 
 Elevatorerne stopper ved fejl og straks ved strømsvigt. 

 Der er nødbelysning i elevatorerne.  

 Der kan kommunikeres med personer, der eventuelt sidder fast i elevatoren, via DECT telefonerne 

 Det er vigtigt kontinuerligt at samtale med den indespærrede enten via DECT telefon eller ved at tale 
meget højt uden for elevatoren, for at undgå at den indespærrede går i panik. 

 Nattevagter sikkerheds tjekker begge elevatorer hver nat efter automatisk opkald fra elevator til DECT 
telefon.  

 

 

5.12.1 Nødåbning af elevatorer – ved strømsvigt 
 Tjek om der opholder sig personer i elevatoren – begge elevatorer. 

 Hvis personer er indespærret, skal elevatoren nødåbnes – se ovenstående. 

 

 

                                       Nix pille 

                                       Automatik åben/lukke 

                                       Konstant åben  
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5.12.2 Nødåbning af elevatorer – ved fejl/nødopkald 

Hvis årsagen er fejl på anlæg eller træk i den røde snor/nødkald fra elevatoren skal nedenstående 

vejledning anvendes.  Vejledningen hænger også i alle enhedskontorerne. 

 Ved nødkald via den røde snor i elevatoren, modtages opkald via DECT telefonerne – tekst på telefon er 
henholdsvis ELEV B1 og ELEV B2. 

 Ved ovennævnte nødkald skal medarbejderne straks begive sig til den aktuelle elevator, for at yde den 
nødstedte assistance. 

 Elevatordøren kan nødåbnes via skab til højre for aktuel elevator på 1. sal. Nøgle til skabet opbevares i 
overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. 

 Elevatorens bremse frigøres – følg vejledningen inde i skabet ved elevatoren. 

 Medarbejder kontakter/tilkalder herefter tekniker fra Kone på  3587 8150 (Falkenbergs kunde nr. 
4054 0129), såfremt de ikke selv kan løse problemet. 

 

 

5.13 Savnet beboer 
En beboer registreres savnet, når beboeren uden grund eller uden aftale med personalet har forladt 
plejehjemmets område, og ikke er at finde i nærmeste nabolag.  

Hvornår eftersøgning begyndes, vurderes af medarbejderne i den aktuelle situation ud fra beboer, helbred 
og vejrlig mm. 

I hvert enkelt tilfælde, skal situationen vurderes ud fra beboerens habituelle/vanlige tilstand samt kendt 
påklædning, tidspunkt på døgnet og vejrforhold.  

 

 

5.13.1 Opstart – grundliggende data 
 SSA kontaktes på telefon 4928 1746. 

 SSA er tovholder på forløbet og overgiver til navngiven kollega ved vagtskifte. 

 Tjek journal notat og særlige aftaler – F.eks. om der ligger penge til taxa og hvor - er der aftale med 
familie om hjælp til eftersøgning mm 

 Beboer sættes i rød på Triage-tavle i enheden samt skrives på FalkeKilden/enhedens side/ Beboere i rød 
triage 

 Orienter om situationen på FalkeKilden -Beboer savnes. Husk at ”afblæse” alarm ved beboerens 
hjemkomst.  

 Notat om beboerens påklædning, hjælpemidler samt andre kendetegn kan eventuelt findes i beboerens 
bolig ved medicinskab, eller ved at spørge kollegaer om beboerens aktuelle påklædning.  

 Hvis ovenstående notater om påklædning mm ikke findes, skal du og dine kollegaer STRAKS udfylde 
skema, se bilag. 

 Beboerens generelle helbred og vejret, herunder temperatur og vind, kan have en negativ indflydelse 
på, hvor lang tid beboeren kan være savnet i forhold til hvornår eftersøgningen speedes op. 
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 Hvis beboeren er visiteret til GPS, vil det stå i særlige aftaler. Der ligger vejledning i morgenvagts-
mappen eller i mappe i forbindelse med GPS-opladere på teamkontor / i rent depot. 

OBS! Når beboeren har GPS, skal politiet IKKE kontaktes, da vi kan følge hvor, beboeren befinder sig via 
GPS’en. 

 

5.13.2 Gennemsøgning af Falkenberg og nærområdet 
HELE Falkenberg og nærområdet SKAL gennemsøges inden eftersøgning anmeldes til politiet. Fuld 
gennemsøgning af selve Falkenberg sikres ved brug af tjekskema til Runderingsvagt - Dokument kan hentes 
på FalkeKilden under Beboere/Savnet beboer samt Brand og Beredskab. 

Prioritering af eftersøgningen: 

1. Boligdelen – Aktuel enhed hvor den savnede beboer bor. 

2. Boligdelen – Alle øvrige 5 enheder – først samme blok og etage derefter øvrige Enheder. 

3. Trappeopgange og elevatorer i begge blokke samt Hoved- og Bagindgang. 

4. Centerdelen – Torvet med tilstødende rum. 

5. Centerdelen – Administrationsgang – vigtigt/fokus på medarbejderindgang, vareindleveringer 
demensdagcenter/Pusterummet for enden af gangen, da man kan komme ind i disse rum uden 
nøglebrik, men ikke kan komme tilbage! 

6. Centerdelen – Aktivitetsgang – vigtigt/fokus på Demensdagcenter Samværsgruppen og vaskeri, da 
man kan komme ind i disse rum uden nøglebrik, men ikke kan komme tilbage! 

7. Udendørs – Sansehaven inkl. alle terrasser samt nærtliggende udenoms områder. 

8. Udendørs – Terrasse ved Torvet og Dagcentre samt nærtliggende udenoms områder. 

9. Udendørs – P-pladser og inde i bussen/Falkeekspressen samt sti omkring plejehjemmet inkl. området 
ved skralderum. 

10. Udendørs – Nærmeste nabolaget 

 

 

5.13.3 Anmeldelse 
Bliver beboeren ikke fundet på plejehjemmet eller i nærområdet, alarmeres nedenstående i nævnte 
rækkefølge  

 Pårørende 

 Ledelsen – se indsatskort ”Tilkald af ledelsen på Falkenberg” 

 Politiet på  114 – Orienter politi om aktuel situation via Beboer signalement samt allerede 
gennemsøgt område, anvend tjek skema (se bagside af påklædningsskema) 

 OBS – hvis beboeren har GPS, er det os selv der henter beboeren. Kun hvis GPS ikke sender kontaktes 
politiet. 

 Når beboeren hentes med Falkeekspressen, skal det ske efter aftale med ledelsen. Nøgle til bus er 
placeret i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. 
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5.13.4 Beboer der skal hentes 
Når borger kontakter Falkenberg omkring en beboer, som de vurderer ikke selv kan komme hjem, er 
ansvaret vores, og vi skal handle i situationen. 

Vi skal via telefonen afdække om  

 beboeren er kommet til skade (så der i stedet skal tilkaldes en ambulance) 

 er beboeren kontaktbar/kan der kommunikeres med vedkommende 

 hvor præcist ringes der fra  

 hvem ringer 

 Vi skal sørge for at beboeren hentes – se ”Hente beboer med Falkeekspressen”  

 Oplys om beboerens retsstilling, i det tilfælde at beboeren ikke ønsker vores hjælp til at komme hjem.  

 

 

5.13.5 Hente beboer med Falkeekspressen 
 Når beboeren hentes med Falkeekspressen, skal der ALTID efterfølgende sendes en mail til ledelsen. 

 Nøgle og mobil til bus er placeret i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. 

 Nummer til Falkeekspressens mobil – 4186 8049, findes ligeledes på telefonkortet.  

 Falkeekspressen må kun anvendes med gyldigt kørekort til alm. bil.  

 Husk at medbringe transport kørestol – er placeret i flagdepot i hall ved centertorvet. 

 Vurderes det, at beboeren ikke ved egen hjælp og/eller massiv guidning, kan komme op fra liggende 
stilling eller forflytte sig til medbragt kørestol – Kontaktes 112 eller Falck - 70102030 mod 
egenbetaling (det er beboeren selv der skal betale) 

 I tilfælde af, at Falkeekspressen skal benyttes i tidsrummet kl. 23.00 – 7.00, kontaktes en fra 
krisestaben, der kan være behjælpelig med at hente beboeren sammen med nattevagt. SSA bliver 
tilbage i Huset. 

 

 

5.14 Systemnedbrud u/varsling i Nexus – Manglende adgang til beboeroplysninger  
Ved uvarslet systemnedbrud fx strømafbrydelser kan sundhedsfaglige medarbejdere ikke tilgå Nexus og har 

dermed ikke et overblik over, hvilke borgere der har hvilke planlagte indsatser og behov. Ligesom det heller 

ikke er muligt at føre dokumentation på borgere. Sker det, er der anvisninger til, hvordan man får adgang til 

kørelister i den organisatorisk procedure: ’Vagtordning og håndtering af uvarslet systemnedbrud’ på Kilden, 

under Center Sundhed og Omsorg.  

 

For yderligere hjælp kan nedenstående kontaktes: 

Nexus-systemadministrationen:  

 

På alle hverdage mellem kl. 7.00-16.00 på tlf. 2531 3048, 2531 3049 eller 2531 3050. 
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IT-Servicedesk i normal arbejdstid: 

IT-Servicedesk: 2030 

 

Hvis der konstateres manglende forbindelse til Nexus udenfor 07-16 i hverdagene samt i weekender og på 

helligdage, skal Akutteamet kontaktes. Akutteamets eneste opgave er kontakten til henholdsvis IT-vagt og 

KMD.   

Inden Akutteamet kontaktes, skal følgende kontrolleres for at identificere fejlen.  

 

1) Kontroller om der er oplysninger på forsiden af Kilden i højre side under ”IT DFRIFT” 

2) Kan Kilden åbnes? Tryk på    i bunden af skærmen/åben internettet. Hvis Kilden åbner fejlfrit, er 

der internetforbindelse og fejlen kan skyldes et ekstern problem.  Hvis det er tilfældet kontaktes 

Aktutteamet og de henvender sig til IT Vagten.  

3) Hvis Kilden og andre hjemmesider ikke kan åbnes. Kontaktes Aktuteamet og de henvender sig til IT 

Vagten.  

 

Akutteamet ringer til 2531 2030 og lægger en besked på svareren. Inden for ca. 1 time kontaker IT-

afdelingen Akuteamet og kan hjælpe med at identificere årsagen yil nedbruddet samt igangsætte udbrdring 

af dette.  Denne handling må KUN foretages af Akutteamet – Akutteamets eneste opgave er kontakten til 

henholdsvis IT-vagt og KMD.  

 

Hvis der er behov for at informere og komme i kontakt med eksterne, private leverandører,  

kontaktes i hverdagen Katrine Egebjerg Pfeiffer, Souschef i Forebyggelse og Visitation på tlf. 2531 1403 

Kontaktoplysninger på eksterne, private leverandører findes desuden på Helsingør Kommunes hjemmeside. 

 

 

5.15 Nedbrud/systemfejl på fælles Medicin kort 
I tilfælde af nedbrud eller andre alvorlige systemfejl i forhold til Det Fælles Medicin Kort (FMK) skal man 

gøre følgende: 

 

På alle hverdage mellem kl. 7.00-16.00 kontaktes Nexus-systemadministrationen i Helsingør Kommune på 

tlf. 2531 3048, 2531 3049 eller 2531 3050. 

 

Uden for almindelig arbejdstid kontaktes Akutteamet i Helsingør Kommune på tlf. 2531 1507 eller 2531 

1508 og efter kl. 23.00 tlf. 2531 1111, som kontakter KMD på tlf. 4460 5040. Der henvises i øvrigt til 

proceduren ”FMK Beredskabsplanen igangværende april 2021”., som findes på Kilden under 

instrukser/procedurer, Instrukser og Medicinhåndtering. 

 

Nexus-systemadministration/akutteamet sender advarsel og evt. korrigerende handling ud til alle berørte 

enheder i SO. 
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5.16 Røveri 
Medarbejderne samt beboernes sikkerhed kommer altid først. Derfor er det vigtigt at bevare roen og 
udlevere det, som røveren kræver. 

Når der konstateres røveri eller tyveri inddrages plejehjemmets ledelse straks. Ligeledes anmeldes 

hændelsen straks til politiet.  

 Alarmer straks politiet på  1-1-2 og orienter politiet om aktuel situation og følg herefter deres 
instrukser. 

 Kontakt straks plejehjemslederen på Falkenberg eller dennes stedfortræder – se afsnit 3.4 side 17. 

 Undgå at blokere naturlige flugtveje for eventuelle røvere. 

 Samarbejd altid med røvere og følg disses instrukser – det gælder din og andres sikkerhed. 

 Forsøg aldrig at overmande en røver, men lad vedkommende gå/flygte med de stjålne effekter. 

 Udarbejd så hurtigt som muligt, mens det kan huskes, en  

 liste over de stjålne effekter 

 en beskrivelse af røveriet 

 en beskrivelse af person/personer bag røveriet  

Leder vurderer om der er brug for krisehjælp til medarbejdere – se Psykologisk krisehjælp indsatskort 4.11 

side 24 og Vold eller trusler om vold indsatskort 4.12 på side 25. 

 

 

5.17 Indbrud / Tyveri fra Falkenberg 
 Alarmer straks politiet på  1-1-4 og orienter politiet om aktuel situation og følg herefter deres 

instrukser. 

 Kontakt plejehjemslederen på Falkenberg eller dennes stedfortræder – se afsnit 3.4 side 17. 

 Se efter synlige tegn på indbrud, smadrede ruder/døre med det samme.  

 Forsøg aldrig at overmande en indbrudstyv, men lad vedkommende gå/flygte med de stjålne effekter. 

 Udarbejd så hurtigt som muligt, mens det kan huskes, en  

 liste over de stjålne effekter 

 en beskrivelse af situationen 

 evt. en beskrivelse af person/personer bag tyveriet  

 

 

5.18 Indbrud / Tyveri fra beboer 

Beboerne på plejehjemmet Falkenberg anbefales allerede ved indflytningen, at de opbevarer 

værdigenstande f.eks. penge, smykker og værdipapirer mm i boligens værdiskab.  
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Når beboeren eller dennes eventuelle pårørende administrerer indhold i værdiskabet, har ingen personaler 

adgang.  

Kun i tilfælde hvor beboeren eller dennes pårørende helt har fravalgt at administrere værdier i 

værdiskabet, har personalet adgang til værdiskabet (i disse tilfælde ændres nøgleadgangen, så det 

udelukkende er personalet, der har adgang). 

Hvis en beboer udsættes for tyveri i egen bolig,  

 opfordres beboeren og/eller dennes pårørende, til at anmelde tyveriet til politiet.   

 er det beboerens indboforsikring, der skal kontaktes i forbindelse med et tyveri.  

 fra værdiskabet, kan der udføres log, der kan afsløre hvilke nøglebrikker der har været anvendt i en 
given periode. 

 

 

5.19 Presse 
Personale i Helsingør Kommune har ytringsfrihed og kan derfor på egne vegne udtale sig til pressen.  

Det er kutyme at nærmeste leder underrettes, hvis en medarbejder har udtalt sig til pressen. Ligeledes er 

det kutyme, at en leder gør opmærksom på, hvis denne har udtalt sig til pressen. 

 

 

6. Evaluering  
Efter en ikke dagligdags, ekstraordinær hændelse, hvor beredskabsplanen har været anvendt, skal 

indsatsen evalueres for at klarlægge eventuelle nye læringspunkter i planen eller indsatsen. I forbindelse 

med en gennemgang af hændelsen, kan det blandt andet være relevant at belyse og justere: 

 

 Opstartsfasen. 

 Aktiveringen af krisestaben.  

 Kommunikationen. 

 

Såfremt evalueringskonklusioner giver anledning til ændringer, bør beredskabsplanen tilpasses så lignende 

komplikationer ikke opstår ved fremtidige hændelser.  

 

Ved større hændelser skal Helsingør Kommune Beredskab efterfølgende inddrages i evalueringsfasen. 

 

Centerchefen er ansvarlig for, at der foretages en evaluering af den endte hændelse samt for 

vedligeholdelse og opdatering af beredskabsplanen. Opgaven er uddelegeret til daglig arbejdsmiljøleder  
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7. Bilag 
Efterfølgende bilag er gældende på Plejehjemmet Falkenberg 

 

7.1 Registreringsskema ved bombetrussel 
 

 

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 

Den  Kl.   

 

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 stemme  Diffus  Beruset  Ung  Gammel 
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7.2 Livreddende førstehjælp 
 

Læs her hvordan man træder til med genoplivning ved hjertestop med tre simple trin:  

Husk de tre simple trin: Ring op –> Tryk ned –> Giv stød 

Hvert år får 5.200 danskere et hjertestop uden for hospital. Det svarer til, at 15 hjerter går i stå hver dag i 

Danmark. Hvert minut tæller ved et hjertestop, og chancen for at overleve øges markant, hvis vidner 

træder til med det samme. Husker du de tre simple trin til genoplivning, kan du træde til med det samme, 

hvis du ser et hjertestop:  

 
1. RING OP 
Hvis du ser et hjertestop, skal du straks ringe 1-1-2 eller få en anden til at gøre det. Når 1-1-2 modtager 
dit opkald, sender de hjælp afsted med det samme og vejleder dig i, hvordan du starter hjertelungeredning, 
indtil ambulancen når frem. 

 
2. TRYK NED 
Start hjertelungeredning med 30 hårde tryk i på brystkassen og to indblæsninger mund-til-mund. Sæt dig 
ned ved siden af personens brystkasse, placer dine hænder foldet på personens brystkasse og giv 30 hårde 
tryk efterfulgt af to indblæsninger mund-til mund. Gentag dette indtil hjælpen er fremme. Hvis der er flere 
til stede, kan I skiftes til at trykke på brystkassen. Se evt. kort film om hvordan du giver hjertelungeredning: 
https://genoplivning.dk/hjertestop/traed-til-ved-hjertestop/instruktionsfilm/  

 
3. GIV STØD 
Brug en hjertestarter, hvis der er en til stede. Alle kan bruge en hjertestarter. Du skal bare tænde den og 
følge vejledningen. Se evt. kort film om hvordan du bruger en hjertestarter: 
https://genoplivning.dk/hjertestop/mere-viden-om-hjertestop/hjertestartere/  

https://genoplivning.dk/hjertestop/traed-til-ved-hjertestop/instruktionsfilm/
https://genoplivning.dk/hjertestop/traed-til-ved-hjertestop/instruktionsfilm/
https://genoplivning.dk/hjertestop/mere-viden-om-hjertestop/hjertestartere/
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7.3 LOG – til dokumentation af hændelse 
 

 

LOG 

”overskrift på hændelse” 

Oprettet :  

 

Kl. Fra Til Begivenhed  
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7.3 Tilkald ved akutte problemer 
 

(Udelukkende når der kræves handling lige nu og her)  
 

Område Firma Telefonnr. 

El 

(F.eks. delvis el svigt i huset) 
Dyhl Electric Aps 4970 4925 

El forsyning 

(F.eks. total strømsvigt) 
Ørsted 7210 2030 

Vinduer 

(F.eks. smadrede vinduer) 

 

J. Jensen & Søn 

Vagttelefon – weekend fra fredag kl. 13.00 til 

mandag kl. 7.00   

4913 2074                        

2013 2074 

Indvendige døre 

(F.eks. enheders hoveddør, 

dobbeltdør til adm.- og akt. gang 

samt fra bolig- til centerdel)  

1) Ejendomsmester - Falkenberg  

2) Tormax 

2213 5990 

 

4390 9066 

Indvendige døre 

Låsesystemet. 

(F.eks. til boliger m/depot og alle 

kontorer mm)  

1) Driftsansvarlig -  

Falkenberg 

2) Lindpro 

2890 2421 

 

7010 1617 

Hoveddør 

(F.eks. når døre ikke åbner/lukker) 

1) Ejendomsfunktionær – Falkenberg                             

2) Tormax 

2213 5990 

4390 9066 

Vandforsyning Forsyning Helsingør 4840 5050 – Døgnvagt 

Kloak Kathøj 4975 8650 

Brandalarm 
Dahl Entreprise A/S 

Rødovre (Døgnvagt) 
3977 0202/ 3174 5130 

VVS Helsingør 

(F.eks. varme og toiletter) 

Helsingør VVS-Service 

Døgnvagt 
4920 0335 

Elevator 

Kundenr.: 4054 0129 

Kone - Alarm 

Kone - Service + drift stop 

3587 8000 

3587 8150 

Ejendomsfunktionær Falkenberg 2213 5990 
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7.4 Brand- og evakueringsinstruks 
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7.5 Brandalarm – Sådan gør du 
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7.6 Ordensregler - forebyggelse 
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7.7 Skema – ved manglende nødkald 
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7.8 Vendeskema – ved forsyningssvigt/el 
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7.9 Placering af samlingssted ved evakuering 
 

 

Hovedindgang 


