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Bilag 7: Øvelsesaktiviteter 
Beredskabet skal mindst én gang årligt planlægge og gennemføre en øvelse, hvor plan for fortsat drift og 
nogle af kriseplanerne bliver brugt. Alle kriseplaner vil blive afprøvet mindst én gang over en periode på 
4 år. Øvelser har til formål at træne medarbejderne, afprøve planerne, teste materiale og teknik. Øvelser 
er en god måde at lære håndtering af ekstraordinære hændelser. Medarbejder, planer og procedurer, 
materiel og teknologien samt samarbejdsrelationer bliver afprøvet og udviklet.  
 
Øvelserne bør forgå regelmæssigt og de bør variere, således at det er forskellige hændelsestyper og 
krisestyringsopgaver, derudover anbefales der være både interne og tværgående øvelser med fokus på at 
samarbejde. Øvelserne kan bestå af:  

 Procedureøvelser  
 Dilemmaøvelser 
 Krisestyringsøvelser 
 Fuldskalaøvelser 

 
Øvelserne bør evalueres af de involverede, og der bør tages stilling til om planerne skal ajourføres. 
Kurser og øvelser planlægges og afholdes på de enkelte områder efter behov som interne eller eksterne 
forløb, f.eks. kurser i hygiejne og førstehjælp. Målet er, at alle ansatte er bevidste om at afbryde 
smitteveje og overholde almindelige hygiejniske principper. Centrene og institutionerne kan i relevant 
omfang inddrage beredskabsafdelingen som samarbejdspartner i øvelser herunder ”live”- øvelser og 
kurser. Herunder forebyggende i tilrettelæggelse af og evt. gennemførelse af beredskabsøvelser. 
 

Bilag 8: Evalueringskoncept 
Planlægningen af Rebild Kommunes sundhedsberedskab evalueres løbende i forbindelse med 
sundhedsberedskabshændelser eller ved øvelser. Evalueringen varetages i disse situationer i samarbejde 
mellem de involverede centre samt beredskabschefen. 
På baggrund af den konkrete beredskabshændelse eller øvelse foretages en selvevaluering, hvor følgende 
spørgsmål stilles: 

 Blev Sundhedsberedskabsplanen anvendt? 

 Blev kun noget af planen anvendt? Hvis ja, hvilke dele og hvorfor blev ikke alle dele anvendt? 

 Var der dele i planen, der ikke kunne gennemføres i praksis og hvorfor? 

 Virkede planen, eksempelvis i relation til den planlagte ansvarsfordeling, ledelse og koordinering? 

 Hvad var styrkerne og svaghederne ved planen? 

 
Med henblik på opfølgning og eventuel ændring af planen, kan følgende spørgsmål f.eks. stilles: 

 Hvordan kan sundhedsberedskabsplanen forbedres på henholdsvis kort og lang sigt? 

 Viste beredskabshændelsen/øvelsen et særligt behov for uddannelse? Hvis ja – hvilken form for 
uddannelse/kompetenceudvikling? 

 Andet der viste sig behov for ændringer af eller fokus på? 


