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Baggrund 

I medfør af sundhedsloven fastsætter sundhedsministeren nærmere regler for regionsrådenes 

og kommunalbestyrelsernes planlægning og varetagelse af sundhedsberedskabet. Hjemlen er 

udmøntet i bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.  

 

Kommunalbestyrelser har ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet og regionsråd har 

ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet, herunder den præhospitale indsats efter 

sundhedsloven. Planlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre en 

fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til mulige beredskabshændelser. 

 

Det betyder, at regionerne skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan og en præhospital plan 

og kommunerne skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan, der er relateret til kommunens 

generelle beredskabsplan.  

 

Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, den præhospitale indsats, lægemiddelbe-

redskabet og beredskabet i den primære sundhedssektor. I sundhedsberedskabet indgår indsats 

ved alle typer beredskabshændelser, herunder også hændelser med kemiske, biologiske, radio-

logiske, nukleare og eksplosive stoffer samt psykosocial indsats. 

 

Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med sundhedsberedskabet er bl.a. at udforme plan-

lægningsgrundlaget for regioner og kommuner, yde rådgivning til regioner og kommuner om 

sundhedsberedskabet samt følge op på implementering af sundhedsberedskabsplanlægningen. 

Sundhedsstyrelsen vil desuden medvirke til at sikre koordinering mellem regioner og kom-

muner. 

 

Formål 

På ovennævnte grundlag vil Sundhedsstyrelsen med jævne mellemrum mødes med en kon-

taktkreds på sundhedsberedskabsområdet, hvor deltagerne kan være i løbende dialog om plan-

lægning af sundhedsberedskabet, initiativer og eventuelle problemer i relation til sundhedsbe-

redskabet på regionalt og kommunalt niveau og imellem myndighederne. 
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Kontaktkredsen skal yderligere bidrage til at implementere bekendtgørelsen om planlægning 

af sundhedsberedskabet samt Sundhedsstyrelsens vejledning om samme emne, der præciserer 

opgaver og ansvarsområder i bekendtgørelsen.  

 

Opgaver  

Kontaktkredsen skal medvirke til at sikre koordinering af opgaver og samarbejdet indenfor 

sundhedsberedskabet i Danmark, herunder: 

 Regionale og kommunale risikovurderinger samt nationale sikkerheds- og bered-

skabsmæssige vurderinger  

 Planlægning og implementering af sundhedsberedskabsplaner 

 Beredskabet i primærsektoren, herunder inddragelse af praktiserende læger 

 Tværsektorielt samarbejde fx med politiet og redningsberedskabet 

 Uddannelses- og øvelsesinitiativer.  

 

Sundhedsstyrelsen forventer, at deltagerne i kontaktkredsen formidler information fra kon-

taktkredsens møder til eget bagland i relevant omfang. Således at regionsrepræsentanterne ek-

sempelvis informerer regionens sundberedskabs- og præhospitale udvalg, og kommunerepræ-

sentanterne informerer alle kommunerne i regionsområdet.  

 

Sammensætning  

Til møderne i kontaktkredsen inviteres som udgangspunkt følgende: 

 To repræsentanter fra hver af de fem regioner. Det anbefales, at lederen af regionens 

sundhedsberedskab, herunder den præhospitale indsats, er repræsenteret 

 To repræsentanter fra kommunerne i hver af de fem regioner (udpeget af KL). To af 

disse er ansatte ved det kommunale redningsberedskab og repræsenterer alle de kom-

munale redningsberedskaber (udpeget af Danske Beredskaber efter aftale med KL). 

De øvrige otte repræsenterer alle kommuner i egen region. 

 En repræsentant fra Danske Regioner 

 En repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL) 

 Sundhedsstyrelsen varetager formandspost og sekretariatsfunktion.  

 

Derudover deltager repræsentanter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning 

Øst/Syd/Nord, Lægemiddelstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet.  

 

Sundhedsstyrelsen kan efter behov invitere repræsentanter for andre aktører på området. 

 

Organisering af arbejdet  

Kontaktkredsen afholder møder i Sundhedsstyrelsen to gange årligt eller efter behov.  

 

Deltagerne kan melde punkter ind til dagsordenen inden møderne. Sundhedsstyrelen indkal-

der til møder, leder møderne og udsender referater.  

 


