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Baggrund 
I medfør af sundhedslovens fastsætter indenrigs- og sundhedsministeren 
nærmere regler for regionsrådenes og kommunalbestyrelsernes planlægning 
og varetagelse af sundhedsberedskabet. Hjemmelen er udmøntet i bestem-
melser fastsat i bekendtgørelse om planlægningen af sundhedsberedskabet 
og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. 
Sundhedsberedskabsplanlægning er en integreret del af den samlede sund-
hedsplanlægning. Sundhedsberedskabsplaner og sygehusberedskabsplaner 
skal derfor være sammenhængende med den almindelige udvikling indenfor 
sundhedsområdet, samt være integreret i de samlede sundhedsplaner for bå-
de regioner og kommuner. I bekendtgørelsen er fastsat bestemmelser om ko-
ordinering med den øvrige planlægning på beredskabsområdet samt med 
omliggende kommuners hhv. regioners sundhedsberedskabsplaner.  
 
Formål 
Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med sundhedsberedskabet er bl.a. 
at udforme et planlægningsgrundlag for regioner og kommuner, yde rådgiv-
ning til sundhedsberedskabsplanlægningen samt at følge op på implemente-
ringen af planlægningen. Sundhedsstyrelsen vil desuden medvirke til at sikre 
koordineringen mellem regioner og kommuner.  
På den baggrund etableres en kontaktkreds på sundhedsberedskabsområdet, 
hvor medlemmerne kan mødes med jævne mellemrum og dermed være i lø-
bende dialog om planlægningen af sundhedsberedskabet, initiativer og even-
tuelle problemer i den sammenhæng, på regionalt og kommunalt niveau.  
 
Følgende emner kan være relevant at drøfte i gruppen: 
 

• Planlægning af og implementering af sundhedsberedskabsplaner 
• Det præhospitale beredskab 
• Beredskabet i primærsektoren, herunder inddragelse af de praktise-

rende læger 
• Regionale og lokale risiko- og sårbarhedsvurderinger 
• Samarbejde på tværs af sektorer fx med politiet 
• Uddannelses- og øvelsesinitiativer 
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• Sundhedsstyrelsen, Enhed for planlægning deltager med formand og 
sekretariat samt ressource personer alt efter dagsordenens indhold. 
Embedslægekoordinatorerne for sundhedsberedskab kan indkaldes 
efter behov.  

• De fem regioner har hver to pladser, det anbefales at de præhospitale 
ledere og AMK lederne deltager. 

• Det samlede antal kommuner indenfor hver af de fem regioner har 
hver to pladser.  

 
 
Mødestruktur 
Kontaktkredsen forventes at afholde møder i Sundhedsstyrelsen to til tre 
gange årligt.  
 
Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning varetager formandskabet og se-
kretariatsfunktionen. 
Medlemmer af kontaktkredsen kan melde punkter ind til dagsordenen forin-
den møderne.  
 


