Dato 18-01-2019
Sagsnr. 4-1413-84/1

NAGP
93 51 43 01

Kommissorium for nationalt forum for psykosocial indsats ved beredskabshændelser

Baggrund for det nationale forum
Efter terrorangrebet i Norge i juli 2011 blev der nedsat en kommission til granskning af det
norske beredskab, herunder identifikation af hvad der gik godt, og hvad der kan gøres bedre. I
2012 udkom kommissionens rapport1.
Kommissionsrapporten blev vurderet i det danske krisestyringssystem. Flere elementer blev
udpeget til en yderligere opfølgning i det danske system. Et af disse elementer var den psykosociale indsats. Det nationale krisestyringssystem anmodede Sundhedsstyrelsen om at varetage denne opgave, og der blev nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, der i 2014 udgav
rapporten Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser.
Essensen af denne rapport fra 2014 er indarbejdet i Sundhedsstyrelsens vejledning Planlægning af sundhedsberedskabet, som blev udgivet i revideret form i 2017. Disse dokumenter
(rapport og vejledning) er det faglige grundlag for at etablere et nationalt forum for psykosocial indsats ved beredskabshændelser.
Det nationale forum etableres yderligere i henhold til Bekendtgørelse om planlægning af
sundhedsberedskab2, hvor regioner og kommuners ansvar for planlægning og håndtering af
den psykosociale indsats er defineret. For kommunernes vedkommende omhandler det krisestøtte og social assistance og for regionerne omhandler det krisestøtte og kriseterapeutisk indsats.
Formål med det nationale forum
Det nationale forum er nedsat af kontaktkreds for sundhedsberedskab og har til ansvar at varetage de mere specifikke faglige og organisatoriske overvejelser i forhold til den psykosociale
indsats.
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Det nationale forum skal således bidrage til at udmønte og implementere hensigten bag rapporten fra 2014. Det nationale forum skal bistå med at afklare og koordinere opgaver og ansvar inden for den psykosociale indsats ved beredskabshændelser og evt. fremsætte anbefalinger på området.
Det nationale forum skal herved understøtte sundhedsberedskabsplanlægning vedr. den psykosociale indsats på regionalt, kommunalt og nationalt niveau og imellem myndigheder og
organisationer.
Opgaverne for det nationale forum
Det nationale forum skal sikre koordinering af opgaver og samarbejdet inden for den psykosociale indsats, herunder:
 Bidrage til mere ensartet planlægning af den psykosociale indsats – både hos de enkelte myndigheder og mellem myndigheder
 Udpege snitflader og opgaver som skal afklares yderligere og kan planlægges bedre fx
samarbejde over regions- og kommunegrænser om den psykosociale indsats
 Inddrage information fra andre relevante myndigheder for at forbedre planlægningen
og udførelsen af den psykosociale indsats
 Foreslå uddannelses- og øvelsesaktivitet for at styrke den psykosociale indsats.
Det nationale forums sammensætning
Forummet starter med at bestå af regionerne (præhospitale organisationer og psykiatrien),
kommunerne, Folkekirkens Katastrofeberedskab (FFK) og Sundhedsstyrelsen. På længere sigt
er det meningen, at forummet skal være mere tværsektorielt og kan udvides med deltagelse af
politiet og evt. andre relevante deltagere såsom humanitære organisationer.
Forummet består af:
 To repræsentanter fra hver af de fem regioner (1 repræsentant fra den præhospitale organisation og 1 repræsentant fra psykiatrien)
 To repræsentanter fra kommunerne i hver af de fem regioner. Vedkommende skal repræsentere alle kommuner i den pågældende region
 En repræsentant fra KL
 En repræsentant fra Folkekirkes Katastrofeberedskab.
Sundhedsstyrelsen varetager formandspost og sekretariatsfunktion.
Organisering af det nationale forums arbejde
Det nationale forum afholder møder i Sundhedsstyrelsen to gange årligt eller efter behov.
Forummet refererer til Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for sundhedsberedskab, hvor der én
gang årligt orienteres om arbejdet. Eventuelle uoverensstemmelser afklares i kontaktkredsen.
Deltagerne kan melde punkter ind til dagsordenen inden møderne. Sundhedsstyrelen indkalder til møder, leder møderne og udsender referater.
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