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Beredskabsprogram for Region Syddanmark 
 
Generelt 
 
Beredskabsprogrammet udgør den overordnede ramme for beredskabsarbejdet i programperioden. 
 
Beredskabsprogrammet er overordnet for Region Syddanmark. Der kan være andre hovedprioriteter 
for de enkelte enheder grundet enheders særlige situation. 
 
Formålet med beredskabsprogrammet er at foretage en uddybning af beredskabspolitikken, så 
ledelsens overordnede prioriteter udmøntes i konkrete aktiviteter. 
 
Beredskabsprogrammet fastlægger prioriteringen i den kommende periode. Dette beredskabsprogram 
er gældende for den sidste del af denne valgperiode i 2020 -2021. 
Der er udvalgt hovedprioriteter inden for de syv områder i helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 
Mens beredskabspolitikken udtrykker formålet og dermed danner rammen for beredskabsarbejdet i 
Region Syddanmark, er Beredskabsprogrammet værktøjet til udmøntning af beredskabspolitikken, der 
konkretiserer hvordan beredskabspolitikken omsættes i praksis og sætter retning og konkrete mål for 
robusthed og samarbejde, når regionen rammes af en eller flere uønskede hændelser. 
Beredskabsprogrammet fastlægger således hvilke konkrete aktiviteter der skal gennemføres med 
henblik på at nå beredskabspolitikkens mål.  
 
Region Syddanmarks beredskabspolitik og beredskabsprogram udgør samlet set 
styringsdokumenterne for den samlede sundhedsberedskabsplan. Disse to dokumenter sætter retning 
for arbejdet med regionens sundhedsberedskabsplan, idet de tydeliggør regionens overordnede mål 
og prioriteringer for beredskabsplanlægningen. De fastlægger roller og ansvar i forhold til de 
overordnede opgaver og bidrager til, at alle regionens virksomhedsområder og tværgående centre 
føler et ejerskab i forhold til regionens beredskabsarbejde. Inden for disse rammer foregår arbejdet 
med sundhedsberedskabsplanen under nogle givne præmisser.  
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Udgangspunktet: Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 
Arbejdet med Beredskabsprogrammet tager udgangspunkt i Beredskabsstyrelsen koncept om 
”Helhedsorienteret beredskabsplanlægning”, der er centreret omkring 7 kerneområder, som tilsammen 
har til formål at: 
 

• forebygge hændelser  
• forberede ekstraordinære hændelser 
• Opbygge kapaciteter 
• Skabe en robust organisation 
• Sikre at ledelse er omdrejningspunktet 

  
Helhedsorienteret planlægning indebærer, at organisationen med udgangspunkt i egne behov og 
ledelse opbygger generelle kapaciteter som ruster organisationen bedst muligt til at beskytte 
organisationens kritiske funktioner og værdier i tilfælde af ekstraordinære hændelser.  
 
 
 
De 7 områder er:  

1. Ledelse 

2. Planlægningsgrundlag 

3. Forebyggelse 

4. Uddannelse 

5. Øvelser 

6. Evalueringer 

7. Beredskabsplaner 
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Beredskabsprogram 2020 – 21 
 
I beredskabsprogrammet er hovedprioriteterne for arbejdet på sundhedsberedskabsområdet inden for 
de 7 kerneområder i helhedsorienteret beredskabsplanlægning på regionsniveau i 2020 – 21 opstillet. 
 
Målet med beredskabsprogrammet er at sikre et robust og fleksibelt beredskab i Region Syddanmark, 
hvor regionens enheder alene og i samarbejde kan bidrage til håndtering af beredskabshændelser. 
 

Indsats indenfor de 7 
kerneområder 

2020 2021 2022- 

1. Ledelse 

Det er ledelsens 
ansvar, at sikre Region 
Syddanmark kan løse 
sine opgaver, også når 
regionen bliver udsat 
for ekstraordinære 
hændelser. 
Organisationen skal 
råde over et robust og 
fleksibelt beredskab, 
der kan samarbejde, 
når de daglige rutiner 
og resurser ikke 
længere er 
tilstrækkelige. 
 

 
Sundhedsplanlægning sørger for involvering 
af koncernledelsesforum og direktionen i 
udarbejdelse af sundhedsberedskabsplanen i 
2020 - 21. 
 
Sundhedsplanlægning tager initiativ til, at der 
i 2021 oprettes en Regional Strategisk Stab 
(RSST) og en Regional Operativ Stab 
(ROST) i Region Syddanmark. RSST og 
ROST skal være klar til at træde i funktion 
efter vedtagelsen af ny 
sundhedsberedskabsplan for Region 
Syddanmark i 2021.  

Direktionen inddrages 
løbende efter 
vedtagelsen af 
sundhedsberedskabs-
planen i 2021 i 
beslutningstagning 
omkring retning for 
sundhedsberedskabs-
arbejdet. 
 

2. Planlægnings-

grundlag 

Formålet med 
planlægningsgrundlage
t er at kortlægge 
kritiske funktioner, som 
regionen har et ansvar 
for, hvilke resurser 
regionen er særlig 
afhængig af for at 
opretholde de kritiske 
funktioner og hvem der 
er leverandører af de 
pågældende resurser 
internt og eksternt. 
Denne kortlægning skal 
sikre, at regionen har 
gjort sig klart, hvilke 
aktiviteter, varer og 
tjenesteydelser, der 
skal opretholdes under 
ekstraordinære 
hændelser. 

Kortlægning af 
kritiske funktioner, 
udarbejdelse af 
risiko- og sårbar-
hedsvurdering og 
konsekvens- 
analyser for Region 
Syddanmark.  
 
Med henblik på at 
sikre at alle 
relevante 
samarbejdspartnere 
inddrages i arbejdet 
med 
sundhedsbered-
skabsplanen, 
udarbejdes en 
interessentanalyse, 
der identificerer 
hvilke interessenter 
der skal inddrages i 
arbejdet. Planen for 
håndteringen af 
interessenter bruges 

Udarbejdelse af risiko- 
og sårbarhedsheds- 
vurdering og 
konsekvensanalyser 
på regionalt niveau. 

Udarbejdelse af risiko- 
og sårbarhedsheds- 
vurdering og 
konsekvensanalyser på 
regionalt niveau. 
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Indsats indenfor de 7 
kerneområder 

2020 2021 2022- 

 
I forbindelse med 
udarbejdelse af 
sundhedsberedskabs-
plan for Region 
Syddanmark 
kortlægges kritiske 
funktioner og der 
identificeres risici og 
sårbarheder for Region 
Syddanmark 

til at vurdere i hvilket 
omfang især 
eksterne 
samarbejdspartnere, 
herunder politi, 
kommuner, 
praksissektoren og 
øvrige regioner, skal 
involveres, og 
hvordan de kan 
bidrage til Region 
Syddanmarks plan, 
og hvordan de skal 
inddrages i det 
konkrete arbejde.  
 
Sundhedsplan- 
lægning tager 
initiativ til etablering 
af et overordnet 
planlægnings-
grundlag i Region 
Syddanmark og 
inddrager relevante 
interne og eksterne 
parter i 
planlægningen. 
 

3. Forebyggelse 

Formålet med 
forebyggelse er at 
forhindre 
ekstraordinære 
hændelser, reducere 
sandsynligheden for at 
de opstår eller bringe 
de potentielle 
konsekvenser ned på et 
acceptabelt niveau, 
hvor den normale 
driftsorganisation kan 
klare det frem for at 
iværksætte 
beredskabsplaner og 
afhjælpende 
beredskab. 
 

I konsekvensanalyserne, der udarbejdes på 
regionalt planbeskrives forebyggelsestiltag 
for regionens største risici og sårbarheder. 
 
Sundhedsplanlægning tager initiativ til 
udarbejdelse af konsekvensanalyserne og 
inddrager relevante interne og eksterne 
parter i planlægningen. 

 

4. Uddannelse  I forbindelse med 
udarbejdelse af 
sundhedsbered-

Der udarbejdes i 2022 
en evaluering af 
beredskabsuddannelsen. 
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Indsats indenfor de 7 
kerneområder 

2020 2021 2022- 

Formålet med 
uddannelse er at sikre, 
at de personer der 
indgår i beredskabet, 
har de kompetencer, 
der er nødvendige for 
at løse deres 
beredskabsmæssige 
opgaver. 
 

skabsplan for Region 
Syddanmark 
identificeres 
beredskabsfaglige 
uddannelsesbehov.  
 
Sundhedsplanlæg-
ning tilrettelægger 
løbende 
uddannelsestilbud til 
relevante målgrupper i 
regionen og inddrager 
relevante interne og 
eksterne parter i 
planlægningen. 
 

5. Øvelser 

Formålet med øvelser 
er at afprøve og udvikle 
organisationens 
medarbejdere, planer 
og procedurer, 
materiale og teknologi 
og samarbejds-
relationer til at kunne 
håndtere beredskabs-
hændelser. 

 Efter udarbejdelse af risiko- og 
sårbarhedsanalyse for Region Syddanmark som 
helhed i 2020-21 tilrettelægges en øvelsesplan, 
så der bliver lavet øvelser for alle Region 
Syddanmarks hovedrisici og -sårbarheder, hvor 
der ikke for nylig har været 
beredskabshændelser. 
 
Sundhedsplanlægning er initiativtager til 
iværksættelse af øvelserne i 2021 - 2025 og 
inddrager relevante interne og eksterne parter i 
planlægningen. 
 

6. Evalueringer 

Formålet med 
evalueringer er at 
afdække, hvad der 
fungerede godt under 
en beredskabshænd-
else/øvelse, og derfor 
skal fastholdes og 
udbredes, samt hvad 
der fungererede mindre 
godt, og som derfor bør 
ændres. 
 

 
 

Sundhedsplanlægning 
inddrager relevante 
interne parter i 
udarbejdelse af en 
skabelon for 
evaluering af 
hændelser/øvelser i 
Region Syddanmark. 
 
 

Sundhedsplanlægning 
evaluerer den regionale 
skabelon i 2022-2023. 

7. Beredskabs-

planer 

Formålet med 
beredskabsplanerne er 
at give ledelse og 
medarbejdere et 
praktisk redskab til at 

Der udarbejdes beredskabspolitik, 
beredskabsprogram og 
sundhedsberedskabsplan. 
 
Delplaner i Region Syddanmark ajourføres 
siddeløbende eller efterfølgende. 
 

Der udarbejdes 
beredskabsprogram for 
2023. 
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Indsats indenfor de 7 
kerneområder 

2020 2021 2022- 

håndtere 
ekstraordinære 
hændelser. 

Sundhedsplanlægning er initiativtager til 
udarbejdelse af regionens beredskabspolitik, 
beredskabsprogram og 
sundhedsberedskabsplan og inddrager 
relevante interne og eksterne parter i 
planlægningen. 
 
Der udarbejdes beredskabsprogram for 2022 
 

 
 

Den løbende udvikling af beredskabsprogrammet   
 
Ansvaret for den løbende udvikling af beredskabsprogrammet ligger hos en følgegruppe for 
sundhedsberedskabsplanlægning som nedsættes af direktionen i forbindelse med vedtagelsen af en 
ny sundhedsberedskabsplan. Formanden for følgegruppen er den præhospitale chef og gruppen vil 
bestå af lægelige beredskabsledere fra regionen 4 akutsygehuse og psykiatrisygehuset understøttet 
at sundhedsplanlægning, beredskabsmedarbejdere fra sygehusene og afdelingen for 
Informationssikkerhed hos Regional IT.  
 
Udover at bidrage til opbygningen af en beredskabsorganisation der hænger sammen på tværs af 
organisationen, er følgegruppen ansvarlig for løbende at monitorere den overordnede aktivitet og 
udvikling på området og sikre, at beredskabspolitikken og –programmet tilpasses efter behov.  

 
For at sikre at regionens beredskabsprogram er opdateret, udarbejdes der af Sundhedsplanlægning 
på foranledning af følgegruppen løbende og mindst en gang årligt en sårbarheds- og risikovurdering 
for regionen. 
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