Til akademisk medarbejder Jes Hejbøll Larsen
Ledelsessekretariatet, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Vesthimmerlands Kommune

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Vesthimmerlands Kommunes sundhedsberedskabsplan
Vesthimmerlands Kommune har i mail af 10. september 2019 sendt kommunens udkast til sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på
rådgivning i overensstemmelse med § 210, stk. 2 i sundhedsloven.1
Sundhedsstyrelsen finder, at Vesthimmerlands Kommunes sundhedsberedskabsplan er rigtig god. Der er indarbejdet en god struktur og planen er let tilgængelig. Sundhedsstyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser skal derfor primært ses som forslag til optimering af en ellers god sundhedsberedskabsplan.
Sammenfatning
 Sundhedsberedskabsplanen fremstår velstruktureret, handlingsorienteret
og nem at gå til. Yderligere virker planen til at være velkoordineret med
relaterede planer og Nordjyllands Beredskab.
Kommunen er meget velkommen til at kontakte Sundhedsstyrelsen telefonisk,
hvis der er behov for yderligere rådgivning og uddybning af dette svar.
Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at sundhedsberedskabsplanen efter politisk godkendelse skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen og til regionen,
jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet § 7, stk. 4.2
Sundhedsstyrelsen har opdelt sin rådgivning til sundhedsberedskabsplanen i generelle og specifikke bemærkninger nedenfor.
Generelle bemærkninger
 Overordnet set opfylder Vesthimmerlands Kommune bekendtgørelsen
om planlægning af sundhedsberedskabet, og Sundhedsstyrelsen glæder
sig over, at kommunen har gennemskrevet sin plan, som nu fremstår
velstruktureret, handlingsorienteret og nem at gå til.
 Kommunen kan med fordel planlægge for at sende en medarbejder til
den lokale beredskabsstab (LBS). Det vil fx være relevant ved vejrlig,
hvor konsekvenser og afhjælpning heraf vil gå på tværs af kommunale
forvaltninger og myndigheder.
 På side 4 henvises til Sundhedsloven, det skal her bemærkes at bekendtgørelsen der henvises til er opdateret siden 2010
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Sundhedsstyrelsen anbefaler, at afsnittet omkring øvelser (side 66) specificeres yderligere, fx kunne det tilføjes kommunen øver sundhedsberedskabet med en fast kadence fx hvert andet år – gerne i samarbejde
med kommunen øvrige beredskab eller regionens sundhedsberedskab.
Det er positivt, at kommunen har indskrevet et kort afsnit omkring uddannelse. Kommunen kan med fordel overveje, hvilke konkrete uddannelser personalet bør få
Der refereres flere steder i planen til Styrelsen for Patientsikkerhed
samt Lægemiddelstyrelsen som hørende under Sundhedsstyrelsen, det
skal her bemærkes at Styrelsen for Patientsikkerhed såvel som Lægemiddelstyrelsen er selvstændige institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Specifikke bemærkninger
Krisestyringsorganisationen
 Krisestyringsorganisationen med sundhedsberedskabsledelsen og sundhedskrisestaben er fint og klart beskrevet. Det er positivt, at kommunen
har planlagt for suppleanter til hver funktion, da det gør organisationen
mere robust.
 På side 9 skriver kommunen, at præhospital indsats er en del af sygehusberedskabet. Dette blev ændret ved revision af bekendtgørelsen i
20133. Den præhospitale indsats er nu en selvstændig del af sundhedsberedskabet. Beskrivelsen af den præhospitale indsats på side 9 er fin.
Aktivering og drift
 Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres på alle tider af døgnet via én
indgang (vagthavende sygeplejerske), og der er udarbejdet skema til
modtagelse af advarslen. Det er godt og hensigtsmæssigt. Kommunen
kan overveje, om man vil etablere en mailpostkasse til fremsendelse af
akut skriftlig information.
 Kommunen har klart beskrevet, hvem der har mandat til at aktivere planen, og hvor kriseledelse og krisestab skal mødes. Yderligere har kommunen lavet relevante skabeloner til at understøtte aktivering og drift af
krisestyringsorganisationen.
Informationshåndtering
 Kommunen har planlagt for ansvar og udarbejdelse af et samlet situationsbillede inkl. indhentning af information fra berørte enheder og fra
eksterne samarbejdspartnere. Dette er understøttet af relevante skabeloner.
Koordination og samarbejde
 Kommunen har beskrevet relevante samarbejdspartere i dette kapitel.
Dog har SIS ændret navn til Strålebeskyttelse (SIS), Sundhedsstyrelsen.
 På side 14, afsnit 5.2.5 er det angivet at Styrelen for Patientsikkerhed
kan rådgive og vejlede indenfor bl.a. drikkevandsforurening. Det kan
med fordel præciseres at Styrelsen for Patientsikkerhed kan vejlede ift.
eksponerede borgere
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Side 2

Krisekommunikation
 Kommunen beskriver formålet med indsatsen og det er positivt, at kommunikationsmedarbejdere er indtænkt i krisestyringsorganisationen.
Operativ indsats / Indsatsplaner
Kommunen har planlagt for relevante scenarier og hændelsestyper i sundhedsberedskabsplanen. Det er desuden meget fornuftigt, at kommunen sikrer, at action cards er fysisk tilgængelige på relevante steder samt via en fælles elektronisk løsning på tværs af kommunen.
Smitsomme sygdomme
 Kommunen har planlagt for håndtering af smitsom sygdom, herunder
støtte ved massevaccination og iværksættelse af hygiejniske tiltag.
 Kommunen kan med fordel på forhånd vurdere, om der findes egnede
lokaliteter i kommunen til massevaccinationscentre, samt planlægge for
indretning af disse. Det vil lette planlægningen i den konkrete situation
med behov for massevaccination. Planlægningen bør udføres i samarbejde med regionen.
 Midterst på side 18 er det meget konkret beskrevet hvorledes evt. smittede borgere og ansatte bør forhold sig. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at
denne beskrivelse enten udgår eller evt. opblødes en smule, da forholdsregler mv. vil være meget situations- og sygdomsafhængigt.
Lægemiddelberedskabet
 Kommunen har fint planlagt for eget lægemiddelberedskab.
 Øverst på side 25 er det nævnt at Sundhedsstyrelsen kan kontaktes ved
akut behov for yderligere lægemidler og medicinsk udstyr. Det skal her
bemærkes at kontakten skal gå til Lægemiddelstyrelsen og at det udelukkende er gældende i forsyningsmæssige nødsituationer
Ekstraordinær udskrivning fra sygehus
 Kommunen har lavet en god plan for modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus, herunder overvejelse om evt. behov for
krisestøttende indsats for patienter og borgere, der har oplevet at blive
ekstraordinær udskrevet.
 Kommunen kan med fordel uddybe plan for håndtering af medfølgende
journalmateriale, medicin mv.
Kapacitetsudvidelse
 Kommunen har lavet en fin beskrivelse af kapacitetsudvidelse
Den psykosociale indsats
 Kommunen har beskrevet opgaverne inden for den psykosociale indsats. Kommunen bør dog tilføje en nærmere beskrivelse af oprettelse af
et Evakuerings- og Pårørendecenter (EPC) i samarbejde med politi
og/eller region.
 På side 40 er listet en række eksterne samarbejdspartnere, her kan Folkekirkens Katastrofeberedskab også tilføjes.
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I Action Card nr. 2 omtales et psykosocialt støttecenter, dette kan med
fordel ændres til et Evakuerings- og Pårørendecenter (EPC), idet EPC
er en fælles fast term for dette i beredskabssammenhænge

Ekstremt vejrlig
 Kommunen har lavet en god plan for de enkelte funktioners opgaver og
ansvar under en hændelse med ekstremt vejr.
 Kommunen kan med fordel indtænke den lokale beredskabsstab (LBS)
som en tæt samarbejdspartner ved sådanne hændelser fx ved at afsende
egen forbindelsesofficer til staben. Staben vil fx kunne understøtte
kommunens indsats ved madudbringning, kørsel mv.
CBRNE-beredskab
 Bemærk at SIS har ændret navn til Strålebeskyttelse (SIS), Sundhedsstyrelsen. Alle myndigheder kan kontakte SIS på deres døgndækkede vagtnummer 44 94 37 73 ved ulykker og hændelser m.m. i forbindelse med medicinsk, industriel og forskningsmæssig brug af radioaktive stoffer og røntgenstråling samt ved transport af radioaktive stoffer.
Det behøver ikke gå via alarmcentralen, som det står på side 47.
 Kommunen kan hensigtsmæssigt indskrive i denne indsatsplan, at man
kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, der er eksperter indenfor
CBRN-hændelser og miljø.
Forsyningssvigt
 Kommunen har lavet en fin beskrivelse af håndtering af forsyningssvigt. En teknisk bemærkning; det ser ud til at sætningen ”Ved nedbrud
af Cura, Citrix eller internet vil driften løfte opgaven sammen med IT”
er gentaget to gange nederst på side 49
Genopretning
 Kommunen har fint beskrevet denne nye kerneopgave, som indgår i den
helhedsorienterede beredskabsplanlægning.

Med venlig hilsen
Anne Bendix Ladekarl
Specialkonsulent
Sundhedsstyrelsen
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