
Samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om 
sundhedsberedskabsplanlægning (DAK)

REFERAT
Indstillingerne blev tiltrådt. Der var ingen bemærkninger til kommissoriet.

RESUMÉ
De syddanske kommuner og Region Syddanmark skal samarbejde om sundhedsberedskabsplan-
lægning. Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til, 
hvordan kommunerne og regionen fremover skal samarbejde om sundhedsberedskabsplanlægnin-
gen i Syddanmark.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Både kommunerne og regionen skal i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan jf. 
”Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet” og koordinere sundhedsberedskabet 
med hinanden. Det er forskelligt hvornår i valgperioden den enkelte kommune udarbejder egen 
Sundhedsberedskabsplan. Som det fremgår af kommisriet, er der fundet kommunale og regionale 
repræsentanter til arbejdsgruppen. Denne bemanding er man nået til enighed omkring på et møde 
om sundhedsberedskabsplanlægning mellem SOF-repræsentanter, kommunernes medlem af 
Sundhedsberedskabs- og Præhospitaludvalget og Region Syddanmark den 3. juni 2021, hvor øn-
sket om at nedsætte arbejdsgruppen først opstod. Disse repræsentanter er udvalgt således at 
hvert SOF-område er repræsenteret af relevante deltagere.   

Til orientering er Region Syddanmarks Sundhedsberedskabsplan i høring fra den 26. august 2021 
til 14. oktober 2021. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er i gang med at udarbejde Fæl-
leskommunalt høringssvar til denne, og det er muligt for kommunerne at indsende input til det fæl-
leskommunale høringssvar via sekretariatets hjemmeside. Derudover kan hver kommune også 
indsende eget høringssvar til regionen. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter og godkender kommissorium for arbejdsgruppe om sundhedsberedskabsplanlæg-
ning.

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender kommissorium for arbejdsgruppe om sundhedsberedskabsplanlægning.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund



Både kommunerne og regionen skal i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan jf. 
”Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet” og koordinere sundhedsberedskabet 
med hinanden. Derfor foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag 
til, hvordan kommunerne og regionen i Syddanmark mest hensigtsmæssigt kan samarbejde om 
sundhedsberedskabsplanlægning.

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet som opfølgning på et møde om sundhedsberedskabsplan-
lægning mellem SOF-repræsentanter, kommunernes medlem af Sundhedsberedskabs- og Præho-
spitaludvalget og Region Syddanmark den 3. juni 2021. Det blev på dette møde besluttet, at regio-
nen udarbejder et beslutningsoplæg til Det Administrative Kontaktforum, vedrørende nedsættelse 
af en arbejdsgruppe, som skal se på sundhedsberedskabsplanlægning herunder snitfladerne i 
sundhedsberedskabet mellem kommuner og region.
I tidligere valgperioder har Det Administrative Kontaktforum godkendt nedsættelse af en koordine-
rende styregruppe vedrørende grænseflader i sundhedsberedskabsplanlægningen.

Nedsættelse af arbejdsgruppe
Opgaven har et særligt fokus nu, hvor COVID-19 har medført, at både kommunerne og regionen 
har gjort sig en række væsentlige erfaringer, som med fordel kan indarbejdes i de fremtidige sund-
hedsberedskabsplaner. Det er dog samtidig vigtigt at være opmærksom på, at den næste store be-
redskabshændelse kan være en helt anden type hændelse end en pandemi.

Grænsefladerne i sundhedsberedskabsplanlægningen er beskrevet i afsnit ”1.5 Koordinering og 
samarbejde” i den gældende sundhedsberedskabsplan for Region Syddanmark.

Samarbejdet om sundhedsberedskabsplanlægning mellem kommuner og region bør foregå via de 
vanlige samarbejdsveje. Det foreslås i vedhæftede kommissorium, at arbejdsgruppen sammen-
sættes af en repræsentant fra hvert samordningsfora, en sikkerhedskonsulent fra Odense Kommu-
ne, kommunernes repræsentant i Sundhedsberedskabs- og Præhospitaludvalget, en repræsentant 
fra praksissektoren og den præhospitale chef i Region Syddanmark. Det foreslås endvidere, at 
Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark er sekretariat for arbejdsgruppen.
Mødeomfanget i arbejdsgruppen forventes at være 3 møder i efteråret 2021.

Proces
Arbejdsgruppen afrapporterer til Det Administrative Kontaktforum med forslag til, hvordan kommu-
ner og region mest hensigtsmæssigt kan samarbejde om sundhedsberedskabsplanlægning.

BILAG
 Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe om samarbejde om sundhedsberedskabsplanlæg-

ning
 Referat fra indledende møde om sundhedsberedskabsplanlægning mellem kommunerne og 

Region Syddanmark 3. juni 2021
 Beredskabsplan 2017 for Region Syddanmark


