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Lokaleberedskabsplaner
På de følgende sider findes Rigshospitalets Beredskabsplan 2012.
Ved en beredskabshændelse kan du orientere dig om, hvordan du skal forholde dig i din funktion således:
1) Dobbeltklik på det det center eller den funktion, hvor du arbejder
2) Du vil da komme til en hjemmeside på Intranettet, hvor du kan åbne den lokale beredskabsplan for din
klinik/arbejdssted

Administrationen
Abdominalcentret
Diagnostisk Center
Finsencentret
Hjertecentret
HovedOrtoCentret
Juliane Marie Centret
Neurocentret
Servicecentret

Version 4 / Januar 2012

2

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse .......................................................................................................................................... 3
1. Forord ...................................................................................................................................................... 4
2. Det formelle grundlag for beredskabsplanen ......................................................................................... 5
3. Opbygning af Rigshospitalets beredskabsplan ........................................................................................ 6
4. Vigtige begreber i beredskabsplanen ...................................................................................................... 7
5. Organisation ............................................................................................................................................ 8
6. Medier og information .......................................................................................................................... 12
7. Beredskabsplanens trin ......................................................................................................................... 13
8. Alarmering ........................................................................................................................................... 14
9. Kirurgisk beredskab ............................................................................................................................... 15
10. Brandsårsberedskab .............................................................................................................................. 22
11. Medicinsk beredskab (CBRN: kemisk, biologisk og ved ioniserende stråling) ....................................... 25
12. Procedure ved aktivering af det kriseterapeutiske beredskab.............................................................. 30
13. Logistiske forhold ................................................................................................................................... 30
14. Beredskabskits ....................................................................................................................................... 31
15. Beredskabsjournal ................................................................................................................................. 31
16. Indlæggelse og Registrering af patienter............................................................................................... 32
17. Samarbejde med Politiet og Identifikationscentral (IC) ........................................................................ 32
18. Pårørende, færdigbehandlede patienter og medierne ......................................................................... 33
19. Døde....................................................................................................................................................... 33
20. Sikring af områder / Skallukning ............................................................................................................ 33
21. Fremskyndet udskrivning af allerede indlagte patienter....................................................................... 33
22. Børnepasning ......................................................................................................................................... 34
23. Forplejning ............................................................................................................................................. 34
24. Transport af indkaldt personale, kørsel med breve og radionet ........................................................... 34
25. Debriefing .............................................................................................................................................. 35
26. Informationen i forhallen....................................................................................................................... 35
27. Vagterne ................................................................................................................................................ 35
28. Piccolinetjenesten.................................................................................................................................. 35
29. Rigshospitalets helikopterplatform i beredskabssituation .................................................................... 35
30. Interne beredskabshændelser på Rigshospitalet .................................................................................. 36
31. Stikordsregister ...................................................................................................................................... 42
32. Bilag 1 Alarmeringsoversigt ................................................................................................................... 44

3

1. Forord
Rigshospitalets beredskabsplan har i denne udgave gennemgået en større revision, men mange af de
grundliggende elementer er uændrede.
Beredskabsplanen på Rigshospitalet har fire dele:
 Kirurgisk beredskab aktiveres ved fysisk tilskadekomst
 Brandsårsberedskab aktiveres ved forbrændinger eller forfrysninger
 Medicinsk beredskab aktiveres ved CBRNE-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske eller
nukleare). E står for eksplosivt og vil i denne beredskabsplan håndteres under det kirurgiske beredskab.
 Det interne beredskab aktiveres ved brand, terrortrussel og betydende forsyningssvigt på
Rigshospitalet
Beredskabsplanen tager udgangspunkt i det daglige beredskab og baseres på en fleksibel tilpasning af det
daglige beredskab til den aktuelle situation. Som udgangspunkt skal alle patienter - også i tilfælde af
aktiveret beredskab - have en behandling på et niveau, der svarer til hospitalets sædvanlige standard og
det tilstræbes, at personalet så vidt muligt kommer til at arbejde med vante rutiner og i kendte lokaliteter.
Ansvaret for Rigshospitalets beredskabsplan ligger hos Beredskabskomiteen på Rigshospitalet. Denne
version af Rigshospitalets beredskabsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med direktionen, centerledelser,
stabe, og repræsentanter fra de mange klinikker der er en del af beredskabet.
De enkelte klinikledelser er ansvarlige for, at de lokale beredskabsplaner findes let tilgængelige i
klinikkerne, og at personalet er instrueret i, hvordan de skal handle i en beredskabssituation.
Klinikledelserne er endvidere ansvarlige for, at deres beredskabsplan er tilgængelig på klinikkens egen
hjemmeside på Intranettet.
Nyansat personale vil, i forbindelse med introduktionskursus, få en kort gennemgang af planen. Personalet
i nøgleafdelinger vil få supplerende information og træning i den klinik, de bliver ansat.
Det er den enkelte ansattes pligt at være orienteret om sin egen funktion i beredskabssituationer.
Med denne udgave af beredskabsplanen vil der blive udbudt e-learning, der dels skal øge kendskabet til
beredskabsplanens opbygning, og dels dokumentere dette i akkrediteringssammenhæng.
Der vil blive afholdt beredskabsøvelser årligt i samarbejde med det øvrige sundhedsberedskab.
Eventuelle spørgsmål eller forslag til rettelser bedes sendt på e-mail til beredskab@rh.regionh.dk .
3. Januar 2012
Lægelig direktør Jannik Hilsted, formand, Rigshospitalets Beredskabskomite
Klinikchef Claus Falck Larsen, næstformand, Rigshospitalets Beredskabskomite
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2. Det formelle grundlag for beredskabsplanen
Regionen er i henhold til Sundhedsloven og Beredskabs- og Præhospital bekendtgørelse nr. 977 af 26.
september 2006 forpligtet til at udarbejde en plan for sygehusberedskabet – herunder det præhospitale
beredskab, lægemiddelberedskabet samt beredskabet i primærsektoren. Beredskabet skal planlægges i
overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens ”Håndbog om sundhedsberedskab – en vejledning i
sundhedsberedskabsplanlægning (2007)” og tilhørende bilagssamling ”Bilag til Håndbog om
sundhedsberedskab – en vejledning i sundhedsberedskab (2007)”. Der skal endvidere nu også planlægges i
henhold til ”Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser”.
Rigshospitalets beredskabsplan er endvidere udarbejdet således, at den følger de vejledninger, der er
udsendt fra Koncern Plan & Udvikling, Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab:



Aktiveringsplan for Region Hovedstadens sundhedsberedskab ved ekstraordinære hændelser og større
ulykker (2008) Aktiveringsplan (24. april 2008)
Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden (2008) Link

Rigshospitalets beredskabsplan er udarbejdet således, at der gives mulighed for indikatormålinger og
kvalitetsvurderinger efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for hospitaler (version 2009) (Beredskab og
forsyninger 1.6.1. Beredskabsplan (1/2), 1.6.2. Institutionens kritiske, patientnære tekniske forsyninger
(2/2)).
Rigshospitalets beredskabsplan følger de internationale standarder for hospitaler fra Joint Commission
International (2008 Link) og Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM Link

Rigshospitalets beredskabsplan og klinikkernes lokale beredskabsplaner
TraumeCentret er sammen med de øvrige klinikker involveret i den daglige modtagelse af traumepatienter
og derfor central i relation til beredskabet. Rigshospitalets klinikker skal udarbejde egen beredskabsplan på
baggrund af denne fælles overordnede beredskabsplan.
Hver klinik skal udpege en person, der har ansvaret for beredskabsplanen i klinikken. Nyansat personale vil
i forbindelse med Rigshospitalets fællesintroduktion få en kort gennemgang af beredskabsplanen.
Det er den enkeltes pligt at være orienteret om egen funktion i en beredskabssituation Den enkelte klinik
er selv ansvarlig for opdatering af lokal beredskabsplan – ligesom det er klinikkens ansvar at orientere
beredskabskomiteen om eventuelle rettelser i planen, herunder telefonnumre mv. (rettelser bedes
meddelt på e-mail til (beredskab@rh.regionh.dk).
De lokale beredskabsplaner skal være tilgængelige på klinikkernes Intranetsider.
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3. Opbygning af Rigshospitalets beredskabsplan
Beredskabshændelse
Kirurgisk beredskab

Brandsårsberedskab

Medicinsk beredskab
CBRN beredskab

Intern hændelse på
Rigshospitalet

Rigshospitalets beredskabsplan er bygget op med udgangspunkt i det daglige beredskab, som er
dimensioneret til at kunne håndtere op til 4 svært tilskadekomne, forbrændte eller forurenede/forgiftede
patienter. Planen er inddelt i trin, således at man kan optrappe indsatsen afhængig af antallet af
tilskadekomne. Jo flere tilskadekomne, jo højere trin skal der aktiveres.
Kirurgisk beredskab
Hvis der er tale om fysisk tilskadekomne med tilskadekomne, brandskader eller forfrysninger, aktiveres det
kirurgiske beredskab.
Brandsårsberedskab
Hvis der er tale om patienter med forbrændinger eller forfrysninger aktiveres brandsårsberedskabet.
Medicinsk beredskab (CBRN beredskab)
Hvis der er tale om CBRN-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare hændelser), aktiveres
det medicinske beredskab, hvor der skal tages stilling til typen af skade(r).
Interne hændelser
Hvis der er tale om interne hændelser (fx svigt af forsyninger, brand eller bombetrussel), aktiveres det
interne beredskab afhængigt af hændelsens karakter.
Alarmering
Beredskabsplanen på Rigshospitalet aktiveres, hvis der forventes et antal tilskadekomne, der ikke kan
klares med det daglige beredskab (Trin 0), og det er den vagthavende AMK overlæge (hvis muligt i samråd
med beredskabslederen), der bestemmer, hvilket beredskab og hvilket trin der skal aktiveres.
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4. Vigtige begreber i beredskabsplanen
Alarmcentralen (112)
Den central, borgerne ringer til i nødsituationer. Betjenes af politiet i Hillerød for den nordlige del af
regionen og af København Brandvæsen i København. Alarmcentralen sender anmodninger om hjælp videre
til regionens vagtcentral, beliggende på Herlev Hospital.
Vagtcentral
Regionens vagtcentral modtager meldinger fra alarmcentralen og sender ambulancer, akutlægebiler,
akutlægehelikopter og andre præhospitale ressourcer – ofte i samarbejde med AMK. Vagtcentralen har via
GPS et overblik over alle præhospitale enheder i regionen.
AMK Region Hovedstaden
Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK): regional funktion for Region Hovedstaden placeret i
TraumeCentret. AMK betjenes af sekretærer i TraumeCentret samt overlæger fra Anæstesi- og
Operationsklinikken i HovedOrtoCentret.
KOOL (Indsatsleder for den sundhedsfaglige indsats)
Koordinerende læge er den ambulancelæge, der først ankommer til et indsatsområde. KOOL er
indsatsleder for den sundhedsfaglige indsats. KOOL tilkaldes af vagtcentralen. KOOL har det overordnede
ansvar for den præhospitale indsats og har således ingen behandlingsmæssige opgaver i indsatsområdet.
KOOL’s opgaver varetages i samarbejde med den øvrige indsatsledelse. Alle regionens sundhedsfaglige
enheder, herunder udrykningshold samt ambulancetjenesten, refererer til KOOL.
Rensefaciliteter
De skyllefaciliteter, der er etableret foran TraumeCentret ved behov for rensning af patienter (supplement
ved CBRN-hændelser), inden de kommer ind i hospitalet. Ved større ulykker/antal forurenede kan der
rekvireres assistance fra Beredskabsstyrelsen via AMK.
Skallukning
Den procedure, der sikrer, at sygehuset aflåses ved beredskabshændelse.
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5. Organisation
Organisationen af beredskabet på Rigshospitalet er vist i nedenstående figur.
Beredskabskomiteen
Ansvarlig for beredskabet
Organisationen ved en beredskabshændelse:
AMK
Beredskabstaben
Beredskabsledelsen
Behandlingsteams
Alle centre og klinikker
Andre funktioner

Beredskabskomiteen
Beredskabskomiteen har ansvaret for Rigshospitalets beredskabsplan og mødes mindst fire gange årligt.
Sekretariatsfunktionen for Beredskabskomiteen varetages af Personaleafdelingen. Den lægelige direktør på
Rigshospitalet er formand for Beredskabskomiteen, og klinikchefen i TraumeCentret er næstformand.
AMK-Region Hovedstaden
Akut Medicinsk Koordinationscenter Region Hovedstaden (AMK) skal alarmeres af Alarmcentralen, men
det er aftalt, at Vagtcentralen altid (for en sikkerheds skyld) også alarmerer AMK. I nogle tilfælde vil AMK
blive alarmeret af en akutlægebil.
AMK vagthavende overlæge
Vagthavende AMK overlæge varsles ved alle beredskabshændelser. Ved større beredskabshændelser vil
AMK overlægen være placeret i AMK. AMK vagthavende overlæge og beredskabslederen iværksætter via
Kommunikationsafdelingen information til Rigshospitalets ansatte om, at hospitalet er i en
beredskabssituation ved PopUp-meddelelse til generel orientering.
Den vagthavende AMK overlæge beslutter – ud fra hændelsens omfang og hvor hændelsen er sket – hvilke
af regionens sygehuse, der skal aktiveres. AMK er i kontakt med alle regionens hospitaler, politikredsene og
de øvrige indsatskomponenter. AMK kommunikerer med beredskabslederen på Rigshospitalet og med
KOOL i indsatsområdet. AMK kommunikerer med de enkelte hospitaler. Kommunikationen foregår primært
elektronisk. AMK meddeler til KOOL, hvortil patienterne skal visiteres, idet AMK har det samlede overblik
over kapaciteten i regionens sundhedsvæsen.
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Medlemmer af Beredskabskomiteen på
Rigshospitalet
Navn og titel
Lægelig direktør Jannik Hilsted (formand)
Sygeplejefaglig direktør
Helen Bernt Andersen
Personalechef Mette Risak
Kommunikationsmedarbejder
Lisbeth Westergaard
IT-chef Marianne From
Klinikchef Claus Falck Larsen (næstformand)
Overlæge Anne Marie Sørensen
Afdelingssygeplejerske Inge Bitsch
Klinikchef Jakob Trier Møller
Overlæge Susanne Wammen
Overlæge Henrik Grønborg
Overlæge Lars Bo Svendsen
Funktionschef Peter Skinhøj
Centerdirektør
Gunnar Teis Hansen
Teknisk chef Ole Bergsten
Overlæge Henrik Steen Andersen
Ledende psykolog
Anders Korsgaard Christensen
Traumemanager, overlæge
Jacob Steinmetz
Medicinsk overlæge
Lia. E. Bang
Teknisk Chef
Mogens Thrane
Telefonliste
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Klinik/enhed
Direktionen og Administration
Direktionen og Administration
Direktionen og Administration
Direktionen og Administration
Direktionen og Administration
TraumeCentret, HovedOrtoCentret
TraumeCentret, HovedOrtoCentret
TraumeCentret, HovedOrtoCentret
Anæstesi- og Operationsklinikken,
HovedOrtoCentret
AMK, Anæstesi- og Operationsklinikken,
HovedOrtoCentret
Ortopædkirurgisk Klinik,
HovedOrtoCentret
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik,
Abdominalcentret
Epidemiklinikken, Finsencentret
Centerledelsen, ServiceCentret
Medikoteknik, Diagnostisk Center
Krise og katastrofepsykologisk Center
Krisepsykologisk Enhed, Neurocentret
TraumeCentret, HovedOrtoCentret
TraumeCentret, HovedOrtoCentret
Maskinafdelingen, ServiceCentret

Beredskabsledelsen
Kirurgisk beredskab:
 Beredskabslederen (5-8001), speciallæge fra Ortopædkirurgisk Klinik.
 Beredskabskoordinator anæstesiologisk speciallæge fra ANOP klinikken (5-8000).
 Afdelingssygeplejersken i TraumeCentret
Brandsårsberedskab:
 Beredskabslederen (5-8001), speciallæge fra Ortopædkirurgisk Klinik.
 Vagthavende speciallæge fra Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
 Beredskabskoordinator anæstesiologisk speciallæge fra ANOP klinikken (5-8000).
 Afdelingssygeplejersken i TraumeCentret
Medicinsk beredskab (CBRN-hændelse):
 Beredskabslederen (5-8001), speciallæge fra Ortopædkirurgisk Klinik.
 Beredskabskoordinator anæstesiologisk speciallæge fra ANOP klinikken (5-8000).
 Afdelingssygeplejersken i TraumeCentret
 Herudover indgår ved medicinsk beredskab (CBRN-hændelse) også altid den vagthavende speciallæge
fra Infektionsmedicinsk- eller Nuklearmedicinsk Klinik afhængigt af hændelsen.
Intern hændelse på Rigshospitalet:
 Beredskabslederen (5-8001), speciallæge fra Ortopædkirurgisk Klinik.
 Beredskabskoordinator anæstesiologisk speciallæge fra ANOP klinikken (5-8000).
 Repræsentant for Servicecentret
Hvis ovennævnte personer i automatikfasen er optaget af andre opgaver, indgår deres naturlige
stedfortrædere i funktionerne.
Lægelig visitator
Kirurgisk beredskab:
 Den lægelig visitator er en ortopædkirurg (5-1260), indtil overlæge giver møde
 Lægelig visitator assisteres af to sekretærer samt en sygeplejerske fra TraumeCentret.
Brandsårsberedskab:
 Den lægelig visitator er en ortopædkirurg (5-1260), indtil overlæge giver møde
 Vagthavende speciallæge fra Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
 Lægelig visitator (læge fra Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling) assisteres af 2
sekretærer samt en sygeplejerske fra TraumeCentret.
Medicinsk beredskab (CBRN-hændelse):
 Ved Trin 2 i det medicinske beredskab udpeger beredskabslederen en lægelig visitator primært fra
Kardiologisk Klinik – eventuelt en speciallæge fra en af de andre medicinske klinikker.
 Lægelig visitator assisteres af en sekretær, samt en sygeplejerske fra TraumeCentret.
Den lægelige visitator er placeret i gangen ved ambulanceindgangen til TraumeCentret.
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Beredskabsstaben
Ved beredskabshændelser varetager Beredskabsstaben ledelsen af Rigshospitalets beredskab.
Beredskabsstaben er trådt i funktion, når blot et af medlemmerne af Beredskabsstaben har indfundet sig
på Rigshospitalet. Beredskabsstaben samarbejder direkte med Beredskabsleder, AMK og politiet.
Medlemmer af beredskabsstaben:
 Klinikchef, TraumeCentret (leder af beredskabsstaben)
 Den lægelige direktør (formand for beredskabskomiteen) eller andet medlem af direktionen
(kun ved Trin 2)
 Oversygeplejerske, TraumeCentret
 Anæstesiologisk overlæge, TraumeCentret (stedfortræder for klinikchefen)
 Klinikledelsens sekretær, TraumeCentret
 Neurokirurgisk repræsentant associeret til TraumeCentret ledelsen eller anden repræsentant for
TraumeCentrets Koordinationsgruppe
 Kommunikationsmedarbejder, Direktionen
Ved brandsårsberedskab skal Beredskabsstaben suppleres med en repræsentant for Klinik for
Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling.
Ved radiologisk/nuklearmedicinsk beredskab skal Beredskabsstaben suppleres med en repræsentant for
Nuklearmedicinsk Klinik.
Ved biologisk beredskab skal Beredskabsstaben suppleres med en repræsentant for Infektionsmedicinsk
Klinik.
Ved intern hændelse på Rigshospitalet skal Beredskabsstaben suppleres med en repræsentant for
Servicecentret.
Leder af Beredskabsstaben er klinikchefen for TraumeCentret (eller dennes stedfortræder). Hvis
overlægerne fra TraumeCentret har forfald, ledes Beredskabsstaben af først fremmødte medlem af
Beredskabsstaben. Såfremt medlemmer af staben ikke kan kontaktes, kan Beredskabslederen udpege
personer, der skal indgå i staben.
Beredskabsstaben nedsættes og etablerer sig i rum K450 (klinikledelsessekretæren kontor) i
TraumeCentret. Ved første fremmøde af medlem af Beredskabsstaben iværksættes løsning af opgaver i
henhold til Actioncard for Beredskabsstaben.
Beredskabsstaben skal - sammen med beredskabsledelsen - have overblik over hospitalets samlede
ressourcer, herunder operations-, intensiv- og sengekapacitet, personaleressourcer, samt hvor
patienterne befinder sig i systemet. Beredskabsstaben er desuden kontaktorgan til pressen vedrørende
forhold på Rigshospitalet.
Beredskabsstaben fører tavle med oplysninger om indbragte patienters status og lokalisation. Tavlen
placeres i Undersøgelse 3 overfor rum K450 (klinikledelsessekretæren kontor) i TraumeCentret.
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6. Medier og information
Velfungerende information og kommunikation er en forudsætning for, at hospitalet kan løse sine opgaver
på kvalificeret vis i forbindelse med en beredskabshændelse. Ved en beredskabshændelse vil en eller flere
informationsmedarbejder(e) fra Direktionen (Kommunikationsafdelingen) bistå Beredskabsstaben.
Informationsmedarbejderen, der er først tilstede, kontakter IT afdelingen med henblik på udsendelse af
PopUp – meddelelse på Rigshospitalets PCére. Følgende standardtekster anvendes:


Beredskabsplanens Trin X er aktiveret. TraumeCentret tilkalder via telefon.
Check klinikkens lokale beredskabsplan. Yderligere information følger.



Beredskabets Trin X er aktiveret. Der er sket følgende: XXXX
TraumeCentret tilkalder via telefon. Check klinikkens lokale beredskabsplan. Yderligere information
følger.



Beredskabet er afblæst. Rigshospitalet går tilbage til normalt beredskab.

I en beredskabssituation er det vigtigt, at relevante informationer gives til samarbejdspartnere, personale
og medier på de rigtige tidspunkter. Ved aktivering af beredskabsplanen, vil Kommunikationsafdelingen
hurtigst muligt give fremmøde i TraumeCentret for en briefing fra AMK overlæge, beredskabsleder og
leder af Beredskabsstaben.
Kommunikationsmedarbejderen varetager håndtering af pressen. Hospitalet er åbent for pressens adgang,
men dele af hospitalet, herunder behandlingsområder og lokaler, hvor patienter eller pårørende opholder
sig, er ikke frit tilgængelige. Pressens tilstedeværelse, og især fotografering og TV-optagelse i sådanne
lokaler kræver en tilladelse fra Beredskabsstaben ved en beredskabshændelse. Interview, fotografering
m.v. kan kun ske med patienternes samtykke.
Repræsentanter fra Kommunikationsafdelingen varetager deres opgaver fra rum K310 (Klinikchefens
kontor i TraumeCentret), herunder:





Intern orientering på Rigshospitalet ved brug af PopUp-meddelelse til PCére på Rigshospitalet i hele
forløbet
Kontakt med pressen
Rådgivning om informationsstrategi i forløbet
Varetagelse af planlægning og afholdelse af pressemøder i samråd med leder af Beredskabsstaben

Afmelding af Beredskabstilstand
Det påhviler lederen af Beredskabsstaben i samråd med beredskabslederen at afgøre, på hvilket tidspunkt
situationen er sådan, at beredskabet på Rigshospitalet kan afmeldes. Via AMK tages kontakt eksternt og
internt til alle, der har været involveret, således at alle er orienteret om, at beredskabet er afmeldt.
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7. Beredskabsplanens trin
Beredskabslederen beslutter i samråd med den vagthavende AMK overlæge hvilket trin, der aktiveres.
Varsling
I visse situationer vil der tilgå AMK en varsling. Det kan fx være:
 Situation, hvor akutlægebilen er på standby (bombealarm, gidseltagning, brand o. lign.)
 Varsling af beredskabshændelse med uklar melding om omfanget og antal tilskadekomne
 Varsling om beredskabshændelse i anden region
I disse tilfælde vurderer beredskabslederen i samråd med vagthavende AMK overlæge ud fra en konkret
vurdering af den aktuelle situation, om beredskabsplanen skal udløses og på hvilket trin. AMK overlægen
orienterer formanden for beredskabsstaben (klinikchef for TraumeCentret eller dennes stedfortræder).
Trin
Som udgangspunkt anvendes nedenstående trin uanset om der er tale om svært tilskadekomne,
brandsårspatienter, patienter med svære forfrysninger, eksponerede personer eller patienter efter
CBRN-hændelse.
Trin 0
Normalt beredskab. Gælder ved melding om 1 - 4 svært tilskadekomne
Trin 1
Aktiveres ved melding om 5 -10 svært tilskadekomne
Trin 2
Aktiveres ved melding om mere end 10 svært tilskadekomne/og eller op til 50 moderat/lettere
tilskadekomne
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8. Alarmering
Melding om en større beredskabshændelse vil indgå til AMK på Rigshospitalet. AMK sekretæren anvender i
sådanne situationer særlige beslutningsskemaer alt efter hændelsens art og påbegynder minutrapport.
AMK og/eller den vagthavende AMK overlæge videregiver oplysninger om hændelsen til
beredskabslederen. Ud fra de givne oplysninger beslutter de i samråd aktivering af beredskabsplanen og på
hvilket trin.
Hvis melding omhandler en beredskabshændelse med brandsårspatienter skal brandsårsvagten på Klinik
for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling orienteres, og i samråd med beredskabslederen tager stilling til,
om brandsårsberedskabet skal aktiveres og på hvilket trin.
Hvis melding omhandler en medicinsk hændelse (CBRN) skal bagvagten på Nuklearmedicinsk Klinik eller
Epidemiklinikken orienteres, og i samråd med beredskabslederen skal tage stilling til, om det medicinske
beredskab (CBRN) skal aktiveres.
Alarmering af personale
Ved aktivering af beredskabet anvendes alarmeringsoversigt (Bilag 1) på Trin 1 og Trin 2. Med ”Ascom
Alarm Agent™ får alle, der indgår i den styrede del af beredskabet, via DECT telefonen direkte besked som
tekst med beskrivelse af situationen om aktivering af beredskabet. Beskeden sendes fra AMK. I forløbet
lagres automatisk alle hændelser undervej. Det giver mulighed for evaluering af processen og som
dokumentation både internt og eksternt.
UMS (Unified Message System)
Ved aktivering af beredskabsplanen skal beredskabslederen tage stilling til anvendelsen af UMS (Unified
Message System). Dette system er forud programmeret til indkaldelse af personale fra TraumeCentret via
telefon og mobiltelefon. Systemet kan monitoreres således, at indkaldelse kan afbrydes, når det
tilstrækkelige antal har tilkendegivet, at de kan give fremmøde.
Endvidere anvendes UMS til alarmering af Beredskabsstab og i særlige tilfælde Beredskabskomiteen.
Klinikkernes interne alarmering
De enkelte klinikledelser skal selv etablere og løbende opdatere et alarmeringssystem, der sikrer, at
nødvendigt personale indkaldes i henhold til de klinikspecifikke beredskabsplaner. Der skal tilstræbes et
system, der belaster hospitalets telefoner mindst muligt. Klinikker, som ikke har en formel
vagtforpligtigelse, skal aflevere ajourførte lister over telefonnumre på nøglepersoner til
Telefonomstillingen.
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9. Kirurgisk beredskab
Brandsårsberedskab beskrevet i kapitel 10
Medicinsk beredskab (CBRN) er beskrevet i kapitel 11
Interne hændelser beskrevet i kapitel 30

Trin 0
Normalt beredskab 1-4 tilskadekomne patienter
Der handles i overensstemmelse med traumemanualen.
Trin 1
5 - 10 svært tilskadekomne
 Forventet modtagelse af 5-10 svært tilskadekomne
 Uklar melding om et større antal tilskadekomne
 Hændelse andetsteds, hvor 5-10 svært tilskadekomne skal behandles på Rigshospitalet
 Melding om brand eller risiko for personskade på Rigshospitalet
Trin 2
Forventet modtagelse af mere end 10 svært tilskadekomne og/eller mere end 50 moderat til lettere
tilskadekomne patienter

Tilkald af personale
Følgende kaldes straks til TraumeCentret ved Trin 1:






Traumeteam
AMK overlæge
Beredskabsstab (se side 10)
TraumeCentret ledelse
Øvrige i henhold til nedenstående tabel

Beredskabsleder (5-8001) vurderer i samråd med AMK-overlæge, hvilket personale i TraumeCentret, der
skal indkaldes fra hjemmet ved anvendelse af UMS (Unified Message System).
Det forudsættes, at de vagthavende hurtigst muligt kan frigøres til modtagelse af patienter i
TraumeCentret – vel vidende at der kan være igangværende aktiviteter, der ikke umiddelbart kan
afsluttes.
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Fremmøde
Som minimum indkaldes straks personale som svarende til nedenstående tabel, men i øvrigt afpasset efter
situationen:

Trin 1

Trin 2

6 kirurgiske speciallæger
6 anæstesiologiske speciallæger
12 sygeplejersker
12 anæstesisygeplejersker
8 sekretærer
8 portører
2 piccoliner

12 kirurgiske speciallæger, eventuelt flere ved behov
12 anæstesiologiske speciallæger, eventuelt flere ved behov
18 sygeplejersker, eventuelt flere ved behov
18 anæstesisygeplejersker, eventuelt flere ved behov
Alle sekretærer
Alle portører
4 piccoliner

Mødested
Alle skal møde i TraumeCentret og henvende sig til den ansvarshavende sygeplejerske, der sammen med
Beredskabskoordinator (5-8000) eller Beredskabsleder (5-8001) står på gangen foran Traumemodtagelsen.
Det fremmødte personale allokeres til behandlingsteams/opgaver.
Følgende nøglepersoner skal bære markeringsvest (er i Beredskabsrummet K420 ved køkkenet):
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AMK sekretær I
AMK sekretær II
AMK overlæge I
AMK overlæge II
Lægelig visitator
Sekretær visitation I
Sekretær visitation II
Beredskabsleder (5-8001)
Beredskabskoordinator (5-8000)
Ansvarshavende sygeplejerske
Koordinerende portør
Vagthavende Hjertemedicinsk Klinik
Leder af beredskabsstaben
Beredskabs runner

Funktionsbeskrivelser i forbindelse med trin 1 og 2
Nøglepersoner (for alle funktioner er der udarbejdet actioncards, der beskriver opgaver og ansvar)
Funktion

Trin 1

Trin 2

AMK sekretær I

Iværksætter varsling og alarmering i henhold til
procedurevejledning

Som Trin 1

AMK sekretær II

Assisterer AMK sekretær I med varsling og
alarmering i henhold til procedurevejledning
Assisterer derefter AMK overlæge II
Går til AMK, modtager rapport fra
Beredskabsleder, ifører sig
markeringsvest og forbliver i AMK
Varetager helt overvejende AMK
funktionen. Kan i et vist omfang støtte
Beredskabslederen.
Når det er muligt, bemandes AMK med
to AMK overlæger

Som Trin 1

Som ovenfor

Som Trin 1

AMK overlæge I
(30 min tilkald)

AMK overlæge II
(30 min tilkald)
Lægelig visitator
Ortopædkirurgisk
Forvagt (5-1260) indtil
ankomst af
ortopædkirurgisk
speciallæge

Er alarmeret ved Traumekald, går straks til AMK,
ifører sig markeringsvest
Visitator placerer sig ved indgangen til
TraumeCentret (ambulanceindgangen)
Funktionen overtages af først ankomne
speciallæge fra Ortopædkirurgisk Klinik.
Visitator kan herefter indgå i et behandlingsteam
eller supplere vagthavende Hjertemedicinsk Klinik i
den visiterede skadestue (Trin 1)
Sekretær visitation I
Går til ambulanceindgang og assisterer Visitator
Sekretær visitation II
Som ovenfor
Beredskabsleder
Alarmeres ved traumekald og går straks til AMK.
Ortopædkirurgisk
Ifører sig markeringsvest.
Traumebagvagt (5-8001) Beslutter aktiveringstrin, om muligt efter kontakt
til AMK overlæge, alternativt 5-8000. Forbliver i
AMK indtil AMK overlæge er nået frem.
Går herefter til gangen ud for traumemodtagelsen
og afløser Beredskabskoordinator.
Beredskabslederen refererer til lederen af
Beredskabsstaben.
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Som Trin 1

Som Trin 1
Visitator kan efter
beredskabslederens
vurdering indgå i et
behandlingsteam eller
supplere afdeling B’s
vagthavende i
Nødhospitalet.
Som Trin 1
Som Trin 1
Som Trin 1, samt afgør om
Nødhospitalet tages i brug

Funktion

Trin 1

Trin 2

Beredskabskoordinator Er alarmeret ved Traumekald, går straks til AMK for
Anæstesiologisk
orientering.
Traumebagvagt (5-8000) Ifører sig markeringsvest, går derefter til
traumemodtagelsen og placerer sig på gangen.
Påbegynder organisering af modtagelsen af
patienter og dannelse af teams.
Ansvarlig for fordeling af patienter indtil
Beredskabsleder er frigjort i AMK.
Afløses af Beredskabsleder og varetager herefter
koordination af anæstesiologiske ressourcer til
traumemodtagelse, operation og intensiv
behandling.

Som Trin 1

Ansvarshavende
sygeplejerske

Går til AMK for orientering, modtager rapport fra
Beredskabsleder, ifører sig markeringsvest
Personalet orienteres og actioncard fordeles
(forefindes i sekretariat)
Når punkt 1-5 er effektueret på actioncard
assisteres Beredskabslederen på gangen ved
traumemodtagelsen
Ansvarshavende sygeplejerske modtager og
registrerer fremmødt personale, der allokeres til
teams/opgaver i samråd med
beredskabskoordinatoren

Som Trin 1

Koordinerende portør

Går til AMK for orientering, modtager rapport fra Som Trin 1
Beredskabsleder, ifører sig markeringsvest
Assisterer Beredskabslederen på gangen ved
traumemodtagelsen og koordinerer portøropgaver

Vagthavende forvagt
Hjertemedicinsk klinik

Går til AMK, orienteres om situationen
og ifører sig markeringsvest.
Går derefter til visiteret skadestue og er
ansvarlig for behandling af lettere
tilskadekomne. Denne funktion
suppleres af ortopædkirurgisk forvagt (51260), når denne er ledig.
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Ledige operationslejer kan
også anvendes til intensiv
overvågning i tilfælde af
manglende kapacitet på de
intensive
observationsafsnit.

Går til AMK, orienteres om
situationen og ifører sig
markeringsvest.
Går til Nødhospitalet og er
ansvarlig for behandling af
lettere tilskadekomne indtil
denne funktion kan
overtages af
ortopædkirurgisk forvagt
(5-1260) samt
ortopædkirurgisk
speciallæge

Funktion

Trin 1

Trin 2

Leder af
Beredskabsstaben

Alarmeres via Traumekald eller telefonliste, går
straks til AMK for orientering. Ifører sig
markeringsvest, går derefter til rum K450
(klinikledelsessekretæren kontor).
Påbegynder udførelse af opgaver i henhold til
actioncard.

Som Trin 1

Beredskabs runner

Der sker ikke særlig alarmering til denne funktion,
der varetages af første overlæge med særligt
kendskab til AMK/Beredskabsplanen (og som
grundet fremmøde af andre overlæge kan
frigøres). Funktionen som Beredskabs runner
består i ad hoc løsning af opgaver for AMK,
Beredskabsledelsen og Beredskabsstaben – samt
at kommunikationen mellem disse.

Som Trin 1

Funktioner og action-cards
For alle funktioner er der udarbejdet actioncards, der beskriver opgaver og ansvar. Actioncards er placeret
i sekretariatet.

Behandlingsteams
Ved en beredskabshændelse kan det ikke forventes, at der kan stilles med komplette traume teams som i
hverdagen. Der dannes et antal behandlingsteams afpasset efter fremmødet og den aktuelle situation ad
hoc. Det tilstræbes, at der som minimum er en kirurg, anæstesilæge samt anæstesisygeplejerske i hvert
team.
Ud fra klinikkernes døgndækkende beredskab dannes umiddelbart 5 behandlingsteams.
Tilkaldt personale melder sig til den ansvarshavende sygeplejerske, beredskabslederen (5-8001) samt
beredskabskoordinatoren (5-8000) på gangen foran traumemodtagelsen ved ankomst til TraumeCentret.
Behandlingsteams dannes efterhånden, som personale møder frem i TraumeCentret.
Portører, radiografer og bioanalytikere allokeres til teams efter behov.
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Behandlingsområder
Der gennemføres enstrenget modtagelse af alle tilskadekomne når beredskabsplanen iværksættes. Ved
aktivering af beredskabsplanen skal alle patienter vurderes af visitator ved ambulanceindgangen til
TraumeCentret. Patienterne inddeles i fire kategorier, der ved Trin 1 og Trin 2 fordeles således:
Behandlingsområder Trin 1
1. Svært tilskadekomne
2. Let tilskadekomne
3. Ikke fysisk tilskadekomne
4. Døde

 Traumemodtagelsen  Operation/Intensiv  Sengeafsnit
 Visiteret skadestue  Sengeafsnit eller Hjemsendes
 3004  Hjemsendes
 6 – timers rum  Patologisk Institut/Retsmedicinsk Institut

Behandlingsområder Trin 2
1. Svært tilskadekomne
2. Let tilskadekomne
3. Ikke fysisk tilskadekomne
4. Døde

 Traumemodtagelsen Operation/Intensiv  Sengeafsnit
 Nødhospitalet  Sengeafsnit eller Hjemsendes
 3004  Kriseterapeutisk team eller Hjemsendes
 6 – timers rum  Patologisk Institut/Retsmedicinsk Institut

TraumeCentrets traumemodtagelse 3193
Svært tilskadekomne patienter med behov for akut livreddende behandling visiteres i første omgang i
TraumeCentrets traumemodtagelse. Når kapaciteten på 3 lejer er brugt i traummodtagelsen, anvendes
henholdsvis operationsstuen, brandsårsstuen samt Undersøgelse 1-2. Efterfølgende anvendes AM 1-4 og
7-10. Sværere tilskadekomne uden livstruende skader kan efter primær undersøgelse og stabilisering
visiteres til POTA 2042 med henblik på observation.
Ortopædkirurgiske afdelinger 2163, 2164, 3161 og 3162
De lettere tilskadekomne undersøges og behandles ved Trin 1 i TraumeCentrets visiterede skadestue. Efter
primær undersøgelse og behandling kan de tilskadekomne om nødvendigt indlægges på en af de
ortopædkirurgiske afdelinger (evt. via POTA 2042) eller udskrives.
S/U Ambulatoriet 3004
Pårørende og patienter med behov for krisepsykologisk intervention henvises til 3004.
Postoperativt operationsafsnit POTA 2042
Patienter, der har behov for observation efter primær undersøgelse og behandling sendes til POTA 2042.
Opvågningsafsnit på Øre-næse-hals operationsgangen afsnit 2073
Anvendes sekundært til patienter, der kræver observation, hvis kapaciteten er opbrugt på POTA 2042.
Operationsafsnittene 3033, 3043 og 2043
Patienter med behov for akut operation visiteres via beredskabsstaben i TraumeCentret til de relevante
operationsafsnit i prioriteret rækkefølge.
Nødhospitalet
Anvendes til undersøgelse og behandling ved beredskabsplanens Trin 2.

20

Oversigt, der viser behandlingspladser i TraumeCentret , mødested og visitation ved Trin 1

Oversigt, der viser behandlingspladser i TraumeCentret , mødested og visitation ved Trin 2
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10.

Brandsårsberedskab

Kirurgisk beredskab beskrevet i kapitel 9
Medicinsk beredskab (CBRN) er beskrevet i kapitel 11
Interne hændelser beskrevet i kapitel 30

Ved melding om en større ulykke/hændelse hvor et større antal forbrændte kan forventes, skal der altid
tages stilling til, om brandsårsberedskabet skal aktiveres. Dette kan også være aktuelt, såfremt der til Klinik
for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling rettes henvendelse fra andre lande med henblik på at modtage
forbrændte patienter. I alle tilfælde, hvor henvendelse ikke går direkte til AMK, skal AMK straks orienteres.
Vedrørende brandsårspatienter
Der er altid to læger i vagt på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling – en forvagt og en bagvagt
(speciallæge). Desuden er der en bag-bagvagts-funktion (overlæge). Det normale beredskab giver mulighed
for behandling af op til fire brandsårspatienter.
Ved varsel eller melding om flere end fire brandsårspatienter iværksættes brandsårsberedskabet.
Meldingen vil normalt indgå via AMK fra læge på akutlægebilen, men kan også indgå fra andet hospital
direkte til vagthavende brandsårslæge. I sidstnævnte tilfælde skal vagthavende brandsårslæge altid
informere AMK.
Den vagthavende brandsårslæge vil herefter i samarbejde med lægen fra akutlægebilen på skadestedet
tage stilling til, hvorledes patienterne skal prioriteres, såfremt hændelse er sket i Region Hovedstaden.

Overlæge fra brandsårsafdelingen kan tage ud til skadestedet
Ved større hændelser kan den ene vagthavende overlæge fra brandsårsafdelingen tage ud til skadestedet
og herfra foretage prioritering og give yderligere meldinger til AMK. Transport af vagthavende
brandsårsoverlæge kan arrangeres af AMK ved kontakt til Politi eller Brandvæsen. I situationer, hvor
skadestedet ligger i stor køreafstand fra Rigshospitalet, kan transport arrangeres af AMK med SAR
helikopter ved henvendelse til JRCC/FKT. Eventuelt kan vagthavende brandsårsoverlæge returnere til
skadestedet med først ankommende helikopter, hvor en sådan anvendes til evakuering fra skadestedet.
Trin 0 1 – 4 brandsårspatienter
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Vagthavende brandsårslæge alarmerer brandsårsbagvagt og brandsårssygeplejerske
Traumeteamlederen orienteres
Ortopædkirurgisk bagvagt orienteres
Ansvarshavende sygeplejerske i TraumeCentret orienteres
AMK-overlæge orienteres

Trin 1 5 -10 brandsårspatienter
Vagthavende brandsårslæge alarmerer:
 AMK (5-2709)
 Brandsårsbagvagt
 Bag-bagvagt
 Brandsårssygeplejerske
 Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 2103 med henblik på frigørelse af det nødvendige antal
senge
AMK alarmerer:
 AMK-overlæge orienteres
 Traumeteamlederen orienteres (5-8000, beredskabskoordinator)
 Ortopædkirurgisk bagvagt orienteres (5-8001, beredskabsleder)
 Ansvarshavende sygeplejerske i TraumeCentret orienteres og skal i samråd med vagthavende
brandsårslæge og traumeteamleder vurdere, om der skal tilkaldes yderligere personale
På Trin 1 er der 5-10 brandsårspatienter. Som udgangspunkt udløses Trin 1 af Beredskabsplanen for svært
tilskadekomne, men tilkald af personale sker ud fra en konkret vurdering af det forventede omfang af
skader ud over brandsår. Beredskabslederen (5-8001) foretager denne vurdering i samråd med
traumeteamleder/beredskabskoordinater (5-8000) og vagthavende brandsårslæge.
Brandsårslægen tager i samråd med Beredskabslederen stilling til, hvor og hvordan patienterne skal
modtages. Der kan her være tale om afsnit 2103, 2104 eller Nødhospitalet.

Trin 2 Mere end 10 brandsårspatienter
På Trin 2 er der mere end 10 brandsårspatienter. Som udgangspunkt udløses Trin 2 af Beredskabsplanen
for svært tilskadekomne, men tilkald af personale sker ud fra en konkret vurdering af det forventede
omfang af skader ud over brandsår. Beredskabslederen (5-8001) foretager denne vurdering i samråd med
traumeteamleder (5-8000) og vagthavende brandsårslæge.
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Traumeteamlederen orienteres, traumeteam og AMK overlæge kaldes til traumemodtagelsen
Trin 1 af beredskabet for modtagelse af svært tilskadekomne aktiveres – og afpasses efter situationen
– herunder antallet af patienter med kombinerede forbrændinger og andre skader til Trin 2 i samråd
mellem beredskabslederen, beredskabskoordinatoren og vagthavende brandsårslæge
Vagthavende brandsårslæge alarmerer brandsårs bagvagt, bag-bagvagt og brandsårs-sygeplejerske
Vagthavende brandsårslæge alarmerer Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 2103 med
henblik på frigørelse af det nødvendige antal senge
De vagthavende brandsårslæger tager stilling til, hvortil patienterne skal visiteres. Der kan være tale
om 2103, 2104 eller Nødhospitalet
Visitation foregår ved ambulanceindgangen, som det er beskrevet i plan for svært tilskadekomne Trin 2
Der anvendes beredskabskit ved modtagelse af patienterne



Ansvarshavende sygeplejerske i TraumeCentret orienteres og skal i samråd med beredskabslederen,
beredskabskoordinatoren og vagthavende brandsårslæge vurdere, om der skal tilkaldes yderligere
personale. Hvis Nødhospitalet åbnes, skal der med det samme tilkaldes:
o 4 traumebagvagter (Ortopædisk Klinik)
o 4 traumeanæstesiologer (ANOP Klinikken)
o 8 Sygeplejersker
o 4 Sekretærer
o 6 Portører 3193
o 4 portører 3033



Beredskabsstab nedsættes og suppleres med brandsårslæge, når dette er muligt
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11.

Medicinsk beredskab (CBRN)

Kirurgisk beredskab beskrevet i kapitel 9
Brandsårsberedskab beskrevet i kapitel 10
Interne hændelser beskrevet i kapitel 30

CBRN er en engelsk forkortelse for Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear weapons (på dansk
Kemiske, Biologiske, Radioaktive og Nukleare våben). I denne sammenhæng anvendes CBRN begrebet til
beskrivelse af hændelser, hvor patienter udsættes for kemisk/biologisk agens eller ioniserende stråling.
For detaljer læs Information om CBRN hændelser
Modtagelse af forurenede personer og patienter på Rigshospitalet
Det gældende princip ved håndtering af muligt forurenede personer på et skadested er, at de renses på
stedet. Derefter vurderes personen og eventuel behandling indledes. Personen bringes således ikke til
hospital, før rensningen er foretaget. Der vil dog kunne opstå situationer, hvor patienter, der ikke er renset,
ankommer til hospital. Personer, der henvender sig eller indbringes på sygehus, kan rubriceres i én af fire
nedenstående kategorier:





Personer, der er renset på skadestedet
Forurenede patienter, der ankommer i ambulance
Forurenede selvhenvendere
Mange forurenede personer samtidig

Rigshospitalets Beredskabsplan har følgende afsnit omhandlende CBRN hændelser:
Kemisk beredskab
Aktiveres ved melding om gas-, røg- eller kemikalie- eksponerede personer eller patienter. AMK skal altid
orienteres ved aktivering af kemisk beredskab.
Biologisk Beredskab
Aktiveres ved mistanke eller viden om personer eller patienter på eller på vej til Rigshospitalet, der kan
være smittede/forgiftede med biologisk agens. AMK skal altid orienteres ved aktivering af biologisk
beredskab.
Ioniserende stråling
På Rigshospitalet har man Radiologisk Klink, der beskæftiger sig med røntgenstråling, og Nuklearmedicinsk
Klinik, som omgås radioaktive sporstoffer. I beredskabssammenhæng omfatter "radiologiske"
begivenheder ioniserende stråling fra såvel røntgen som radioaktive stoffer. Ved melding om ulykke, hvor
der kan forventes patienter, der har været udsat for ioniserende stråling, aktiveres nuklearmedicinsk
beredskab. AMK skal altid orienteres ved aktivering af beredskab ved ioniserende stråling.
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Forgiftninger
Grænsen mellem kemisk forurening og forgiftninger er ikke skarp. Ved forgiftning forstås almindeligvis (i
”toksikologisk” forstand) enhver bevidst eller ubevidst indtagelse af potentielt skadelige mængder stoffer,
som enten er naturligt forekommende (fx svampe eller planteekstrakter) eller syntetiske (fx lægemidler
eller plantebekæmpelsesmidler). Den væsentligste forskel mellem den kemisk forurenede patient og den
forgiftede patient vil a priori være, at den forgiftede patient ikke udgør nogen umiddelbar fare for
personalet. Forgiftningsberedskabet på Rigshospitalet varetages primært af Hepatologisk Klinik A. Enhver
henvendelse til AMK om et større antal forgiftede rettes derfor til vagthavende læge på
Hepatologisk Klinik DECT 5-1032 ( tlf. 35 45 10 32).

Iværksættelse af CBRN – beredskab
Ved melding om en CBRN ulykke/hændelse skal der altid tages stilling til, om der er tale om ekstern
forurening, hvor der vil være behov rensning af patienter. Endvidere skal det vurderes, om der er tale om
forurening med radioaktivt stof eller smittefare, der kræver særlig agtpågivenhed.
Patienter, der transporteres fra et skadested, forventes at være rensede. Patienter, der selv henvender sig,
vil generelt være let eksponerede og i nogle tilfælde ueksponerede.
Patienter, der har været eksponerede for kemisk, biologisk eller radioaktiv agens, skal renses, inden de
lukkes ind på hospitalet. Rigshospitalet har rensefaciliteter med begrænset kapacitet i umiddelbar nærhed
af TraumeCentret. Ved flere end fire eksponerede patienter skal der ringes 112 for at rekvirere Københavns
Brandvæsen med rensetelt til TraumeCentret, Rigshospitalet. Hvis mandskabet er optaget på skadestedet,
overvej da tilkald af Beredskabsstyrelsen Sydsjælland
(55 73 42 25) (responstiden vil under optimale forhold være på 1,5 time).

Trin
Trin 0
Normalt beredskab. Gælder ved melding om 1 - 4 eksponerede personer eller patienter.
Trin 1
Aktiveres ved melding om op til 5 - 10 eksponerede personer eller patienter.
Trin 2
Aktiveres ved melding om mere end 10 eksponerede personer eller patienter.
Der skal da altid umiddelbart tages stilling til:
 Om der er tale om hændelser af primært kemisk, biologisk, radiologisk karakter eller ioniserende
stråling
 Om der er behov for etablering af rensefaciliteter
 Om der er behov for tilkald af nuklearmedicinsk ekspertise – og/eller infektionsmedicinsk ekspertise
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CBRN-hændelser af kemisk karakter
Hændelser med patienter, der har været eksponerede for, eller hvor der er mistanke om forurening med
kemiske midler, skal renses, inden de lukkes ind på hospitalet. Normalt vil patienterne være renset på
skadestedet ved brandvæsenets mellemkomst, men såfremt dette ikke er sket, anvendes TraumeCentrets
egne rensefaciliteter eller skyllefaciliteter stillet til rådighed af Københavns Brandvæsen.
Beredskabsleder skal sammen med Traume Team leder (5-8000) vurdere situationen med henblik på
aktivering af det passende beredskab. Endvidere tages stilling til behov for rensefaciliteter og i givet fald
hvilket niveau af Personligt Beskyttelses Udstyr (PBU), der skal anvendes. Endelig skal der tidligt tages
stilling til skallukning.
Det skal vurderes, om forureningen er minimal, og om patienten kan renses indendørs. Imidlertid vil det
have alvorlige konsekvenser hvis et område i TraumeCentret først er forurenet af en eller flere patienter.
Ved enhver tvivl skal rensning ske i TraumeCentretns rensefaciliteter udendørs.
Ved melding om ulykke, hvor der kan forventes gas-, røg- eller kemikalie- eksponerede personer, kan der
tages kontakt til ”Kemiberedskabsvagten” (45 90 60 00), der er døgnbemandet med kemikere fra
Beredskabsstyrelsen. ”Kemiberedskabsvagten” kan tilbyde rådgivning vedrørende rensning, neutralisering,
antidoter mm.
Beredskabsstyrelsens opdaterede ”Indsatskort for kemikalieuheld” findes i Beredskabsstabens kontor
(rum K450, klinikledelsessekretæren kontor).
Når patienterne er rensede og modtaget i Akutmodtagelsen, behandles de symptomatisk eller specifikt,
såfremt det er muligt, og udgør således ikke længere en fare for personalet. Sidstnævnte gælder kun
kemisk forurenede og ikke biologisk (bakterier/vira) forurenede.
Information om CBRN hændelser

CBRN-hændelser af biologisk karakter
Hændelser med patienter, der har været eksponerede for, eller hvor der er mistanke om forurening med
biologisk agens, skal renses, inden de lukkes ind på hospitalet. Normalt vil patienterne være renset på
skadestedet ved brandvæsenets mellemkomst, men såfremt dette ikke er sket, anvendes TraumeCentrets
egne skyllefaciliteter eller skyllefaciliteter stillet til rådighed af Københavns Brandvæsen.
Eksterne hændelser
Ved eksterne hændelser forstås situationer, hvor der uden for hospitalet befinder sig erkendte smittede
og syge personer, som det er hensigten at indlægge. Ved eksterne hændelser vil TraumeCentret modtage
information via AMK, som løbende samler og videreformidler informationer fra regionen og
embedslægeinstitutionen vedrørende antal patienter og deres tilstand.
Beredskabslederen orienteres af AMK. Bagvagten på Infektionsmedicinsk Klinik alarmeres af AMK og
iværksætter Infektionsmedicinsk Kliniks beredskabsplan.
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Personer, der er blevet forurenet med muligt biologisk agens, og som ikke er blevet renset på
skadestedet, skal renses efter samme retningslinjer som ved forurenet med kemiske stoffer. Den akut
forurenede patient, der er renset udgør umiddelbart ingen smittefare.
Patienter med symptomer på smitsom sygdom skal indlægges uden om TraumeCentret og direkte på
Infektionsmedicinsk Klinik. Afhængig af den biologiske agens og mulighed for isolation på slusestue skal
patienten eventuelt overflyttes til Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital.
Vejledning udarbejdet i samarbejde mellem AMK, Epidemiklinikken og Embedslægeinstitutionen
Infektiøse (epidemiske) sygdomme
Rigshospitalets Epidemiafdeling spiller en central rolle i epidemiberedskabet for Storkøbenhavn. Det er
med Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner og Københavns Politi aftalt, at
Rigshospitalets Epidemiafdeling varetager den endelige faglige vurdering af reelle og mulige ophobninger
af infektiøse sygdomme. Dette betyder i praksis, at følgende tre instanser - af hensyn til optimal håndtering
er gensidigt forpligtet til altid at orientere hinanden om beredskabsiværksættende situationer (se
nedenfor), hvor den oprindelige melding end måtte komme fra:
Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner (ELI)
35 30 30 30 eller 35 30 30 35
Rigshospitalets Epidemiklinik
Bagvagt 5-1690 (35 45 16 90) eller forvagt 5-1688 (35 45 16 88)
Region Hovedstadens AMK, Rigshospitalet
5-2902 (35 45 29 02)
Opgaver
Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner
Embedslægen har ifølge epidemilovgivningen en række magtbeføjelser, som kan anvendes i forskellige
situationer omhandlende smitsomme sygdomme. Det drejer sig bl.a. om isolation og tilbageholdelse af
personer. Det betyder i denne sammenhæng, at embedslægen eller dennes repræsentant sammen med en
speciallæge i infektionssygdomme fra Rigshospitalets Epidemiklinik har mulighed for opsøge det
pågældende hændelsessted og dér iværksætte eventuelle foranstaltninger. Der foreligger fx konkrete
planer og aftaler for noget sådant for Københavns Lufthavn i Kastrup. Andre lignende situationer kunne
være krydstogtskibe i Københavns Havn eller turistbusser, som ankommer til Københavns Hovedbanegård.
Hvis meldingen primært modtages af Embedslægeinstitutionen, skal denne sikre sig, at alle tre
ovennævnte instanser er orienteret.
Rigshospitalets Epidemiklinik
Rigshospitalets Epidemiklinik har en intern beredskabsplan, hvoraf følgende fremgår:
Hvis meldingen modtages af forvagten (DECT 5-1688), tilkalder denne bagvagten (DECT 5-1690).
Bagvagten sikrer sig, at alle tre ovennævnte instanser er orienteret. Bagvagten alarmerer speciallæger i
henhold til alarmeringsliste. Specielt er det vigtigt hurtigt at afgøre, om der er behov for opsøgende
virksomhed sammen med en repræsentant fra Embedslægeinstitutionen og i påkommende tilfælde at
beslutte, hvem der ledsager embedslægen til det pågældende sted. Hvis der er tale om en ”Trin 1
situation” (5-10 personer) skal det afgøres, om - og i givet fald hvor mange - personer, der kan modtages på
Rigshospitalets Epidemiafdeling. Hvis der er tale om en ”Trin 2 situation” (>10 personer), vil dette
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umiddelbart udløse iværksættelse af foranstaltninger til modtagelse af patienterne i Rigshospitalets
Nødhospital.

Rigshospitalets AMK
Hvis meldingen primært modtages af Rigshospitalets AMK, skal denne sikre sig, at alle tre ovennævnte
instanser er orienteret. I en situation, hvor der forventes patienter til Rigshospitalet, sker følgende:
Ved en ”Trin 1 situation” afklares det mellem AMK vagthavende overlæge og den ansvarshavende læge fra
Rigshospitalets Epidemiklinik, hvor mange patienter, det er nødvendigt at udvisitere fra epidemiafdelingen.
Ved en ”Trin 2 situation” iværksætter AMK-lægen ibrugtagning af Nødhospital umiddelbart.
AMK alarmerer TraumeCentret og koordinerer hjælpefunktioner.
Den lægelige behandling varetages direkte eller under supervision af epidemiklinikkens læger.
Information om CBRN hændelser

CBRN-hændelser med ioniserende stråling
Ved melding om ulykke, hvor der kan forventes patienter, der har været udsat for ioniserende stråling, skal
Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik og Statens Institut for Strålebeskyttelse kontaktes og
orienteres umiddelbart af AMK. Dette sker telefonisk til


Overlæge, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik
Klinikken har ikke vagtfunktion og derfor ingen formelt "vagthavende" læge eller fysiker. Tilkald kan ske
ud fra telefonliste, som opretholdes til formålet. AMK skal til hver en tid have en opdateret telefonliste.



Vagthavende Statens Institut for Strålebeskyttelse
44 54 34 54

Den vagthavende AMK overlæge skal sammen med Beredskabslederen tillige tage stilling til behov for
etablering af rensefaciliteter og skallukning.

Akut stråleskade/Radioaktiv forurening
Vejledning for modtagelse og primær behandling af personer, der mistænkes for at have eller har været
udsat for:
1. Ioniserende bestråling (fx fra røntgenanlæg, acceleratorer eller radioaktive kilder) hvor patient (erne)
ikke er radioaktivt forurenede
2. Ioniserende bestråling, hvor patienten (erne) er eksternt eller internt radioaktivt forurenede
Information om CBRN hændelser
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12.

Procedure ved aktivering af det kriseterapeutiske beredskab

Etablering af lokalt kriseterapeutisk beredskab sker på foranledning af lederen af beredskabsstaben ved
beredskabsplanens Trin 2 (eller ud fra en særlig vurdering ved Trin 1). Det sker via psykiatrisk
beredskabsleder for Det kriseterapeutiske beredskab, der er lokaliseret på Bispebjerg Hospital.
Aktivering af beredskabet sker ved at AMK kontakter Psykiatrisk skadestue på Bispebjerg Hospital
(35 31 23 00 eller 35 31 23 33). Herefter vil beredskabet blive aktiveret i henhold til proceduren. Hvis der
er behov for det, kan der udsendes kriseterapeutisk team til Rigshospitalet, hvilket i praksis normalt vil
være i relation til TraumeCentret. Etablering af et egentlig psykosocialt støttecenter kan i den forbindelse
komme på tale.
Den overordnede styring af en kriseterapeutisk indsats vil ligge på Psykiatrisk Center Bispebjerg, typisk med
deltagelse af ansatte fra både Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.
Det lokale kriseterapeutiske beredskab yder omsorg for uskadte, lettere tilskadekomne og pårørende til
ofre efter en beredskabshændelse, som indbringes til Rigshospitalet. Det lokale kriseterapeutiske
beredskab etableres i U/S Ambulatoriet, 3003.

13.

Logistiske forhold

Whiteboards placering:
1. Visitation - Ambulanceindgang til TraumeCentret
 Registrering af patienter ved visitation
 Indeholder beredskabsjournaler, beredskabskits, actioncards og markeringsveste
2. Beredskabsledelsen - Foran traumemodtagelsen

Registrering af patienter til behandlingsplads
3. Beredskabsstab - Undersøgelse 3
 Registrering af patientforløb:
a. På eller venter på operationsgang
b. På eller venter på Intensiv
c. På eller venter på sengeafsnit
d. Færdigbehandlet/udskrevet
e. Død
f. Andet
 Operations-, intensiv-, opvågnings- og sengekapacitet
4. Behandlingsområde Nødhospital (Trin 2)
 Registrering af patienter til behandlingsplads
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14.

Beredskabskits

Beredskabskits findes i whiteboard-skab i beredskabsrum K420 ved ambulanceindgangen til
TraumeCentret og indeholder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nummereret beredskabsjournal
Patientarmbånd
BAS-test og blodtypebestemmelse
Udfyldt rekvisitionsseddel til Klinisk biokemisk afdeling
Transfusionsjournal
Henvisning til Radiologisk Klinik
Værdigenstandsseddel og kuvert

Det samlede beredskabskit følger patienten.

15.

Beredskabsjournal

Beredskabsjournalen anvendes på Trin 2, er påført fortløbende numre og findes i whiteboard-skabet i
beredskabsrum K 420 ved ambulanceindgangen i TraumeCentret.
Beredskabsjournalen indeholder de patientoplysninger, som er nødvendige for visitation og behandling i
en beredskabssituation, indtil den endelige journal foreligger. Journalen består af 4 dele:
1. Afrivelig del som bruges af hospitalet og af politiet til registrering af basale oplysninger om patienten
Den afrivelige del er selvkopierende til patientdelen
2. Afrivelig del ”Registreringsdel Sygehus” til Beredskabsstaben
3. ”Patientdel” med oplysninger og observationer, der følger patienten
4. Nummererede mærkater til mærkning af ejendele, laboratorieprøver, armbånd osv.
Ved patientens ankomst til hospitalet udfyldes den øverste del af blanketten med oplysninger om ankomsttid, identitet og pårørendes navn, adresse og telefonnummer i det omfang det kan lade sig gøre.
Skadens art og omfang kan afkrydses.
Når patienten er vurderet, anføres det, hvortil denne er visiteret.
Medicinske oplysninger om patienten, notater om dennes skader, ordination af undersøgelser og behandling skrives på patientdelens nederste del (for- og bagside) og signeres.
Oplysninger om kredsløb, væsketerapi og bevidsthedsgrad (Glasgow Coma Scale score) anføres på
observationsskemaet på patientdelens bagside, hvor der desuden er mulighed for afkrydsning af
behandling m.m.
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16.

Indlæggelse og Registrering af patienter

Beredskabsplanens Trin 0
Registrering foretages på almindelig vis ved oprettelse af journal i skadesystem samt med patientens data i
Grønt System. Haves data ikke, oprettes erstatnings-cpr nummer.
Beredskabsplanens Trin 1
Registrering foretages på almindelig vis ved oprettelse af journal i skadesystem samt med patientens data i
Grønt System. Haves data ikke, oprettes erstatnings-cpr nummer.
Beredskabsplanens Trin 2
Ved Trin 2 anvendes særlige beredskabsjournaler, som er fortrykt med fortløbende erstatnings-cpr numre.
Patienten oprettes først senere i skadesystemet og Grønt System, men altid først med anvendelse af det
fortløbende erstatnings-cpr nummer, som udskiftes, når data er kendte, således at erstatnings- cpr
nummer og det rigtige cpr-nummer altid refererer til hinanden
Beredskabsjournalen oprettes på alle patienter ved ankomsten til TraumeCentret. Patienten registreres
herefter kun under beredskabsjournalens nummer, som registreres på whiteboard-skab ved visitationen,
på whiteboard hos Beredskabsledelsen på gangen ved traumemodtagelsen og på whiteboard hos
Beredskabsstaben.
Beredskabsjournalen håndskrives.
1. Afrivelige "Registreringsdel til politi" afleveres til politiet.
2. Afrivelige "Registreringsdel Sygehus" afleveres, når primær behandling i TraumeCentret er afsluttet, til
Beredskabsstaben (dvs. når patienten forlader TraumeCentret).
3. ”Patientdelen” af beredskabsjournalen skal følge patienten og er en del af hospitalsjournalen.
Ankommer den tilskadekomne med et skadestedskort, må dette ikke fjernes, før identifikation og
Overførsel af oplysninger til beredskabsjournalen har fundet sted. Skadestedskortets nummer skal noteres
på beredskabsjournalen, og kortet opbevares med patientens øvrige papirer.

17.

Samarbejde med Politiet og Identifikationscentral (IC)

Det er afgørende, at der hurtigt etableres kontakt til politiet ved en beredskabshændelse. AMK ringer til
politiet på Station Bellahøj (38 10 14 48), som sørger for, at der kommer politi til at dirigere ambulancer og
færdsel. Endvidere sørger politiet for to betjente fra civilpolitiet til registrering og underretning af
pårørende. Politiet får stillet kontorfaciliteter til rådighed i rum K 316 (afdelingssygeplejerskens kontor).
Politiets IC registrerer ved hjælp af den afrivelige del af katastrofejournalen de patienter, som indbringes
(se under "Indlæggelse og registrering"). Endvidere er politiet er ansvarlig for registreringen af samtlige
ulykkesofre, identifikation af døde, information til pårørende og nyhedsmedier samt regulering af trafik i
sygehusområdet.
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18.

Pårørende, færdigbehandlede patienter og medierne

Lidt tilskadekomne og færdigbehandlede patienter, der kræver korterevarende observation henvises til
S/U Ambulatoriet 3004, der vil være bemandet med plejepersonale og sekretærer fra 3004. Forplejning
kan eventuelt arrangeres via Beredskabsstaben.
Pårørende og repræsentanter for medierne samles i Kantinen, hvorfra der kan udleveres sodavand og
kaffe.

19.

Døde

Patienter, som af læge har fået konstateret uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed, køres til
6-timers stuen og holdes under opsyn, indtil sikre dødstegn foreligger. I mangel af plads skal egnet
opbevaringssted for døde findes efter aftale mellem beredskabslederen og politi.
Har en læge hos en patient konstateret sene, sikre dødstegn, eller er der hos afdøde åbenbare dødelige
skader eller kvæstelser, som ikke er forenelige med fortsat liv, for eksempel forkulning eller knusning af
kraniet, kan patienten føres til Patologisk Institut eller Retsmedicinsk Institut.

20.

Sikring af områder / Skallukning

Ved beredskabshændelser kan alle døre til Rigshospitalet lukkes med undtagelse af Hovedindgangen.
Normalt skal dette altid gennemføres ved Trin 2. Information (5-4103) kontaktes. Herfra kontaktes vagter,
der aflåser hospitalet bortset fra hovedindgang.
Meldingen skal være følgende:
På grund af beredskabshændelse skal dørene ved opgangene 2, 3, 4 og 5 lukkes.

21.

Fremskyndet udskrivning af allerede indlagte patienter

I forbindelse med modtagelse af et forventet større antal patienter vil det være nødvendigt at aflyse
planlagte, ikke-akutte operationer samt udskrive patienter tidligere end ellers planlagt.
De enkelte klinikker vil, koordineret fra beredskabsstaben, få besked om hvor mange patienter, de kan
forvente at modtage. De enkelte klinikker tager, jævnfør deres lokale beredskabsplaner, herefter stilling til
hvilke patienter, der kan udskrives. Patienterne kan klassificeres i tre grupper:
1. Patienter, der ikke kan udskrives
2. Patienter, der umiddelbart kan udskrives til eget hjem
3. Patienter, der udskrives under visse forudsætninger (til hjem med hjælpemidler, med hjemmepleje
eller til anden pleje- eller behandlingsinstitution)
For patienter, der kan udskrives under visse forudsætninger, udarbejder de enkelte klinikker en liste med
oplysninger om patientens navn, CPR og adresse samt specificerede behov, således at beredskabsstaben
kan koordinere den videre udskrivelse, herunder fremskaffelse af hjælp og kørsel. Beredskabsstaben sikrer
koordinationen af den fremskyndede udskrivelse via hjemkommunen.
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22.

Børnepasning

I en beredskabssituation har personalet mulighed for at få passet deres børn på afsnit 3084,
Ortopædkirurgisk børneafsnit. Det er Beredskabsstabens opgave at kontakte ansvarshavende
sygeplejerske på 3084 (5-3083), som sætter de nødvendige procedurer i værk, herunder indkalder 1-2
fysioterapeuter (eller hvad der er behov for) til pasning af børnene.
Mappe med alle papirer vedrørende børnepasning ved en beredskabshændelse står på
afdelingssygeplejerskens kontor på 3084. Mappen indeholder patientarmbånd, registreringsskema til
registrering af børnene samt til registrering af hvem der afleverer/henter barnet, på hvilket afsnit mor/far
arbejder samt relevante telefonnumre. Beredskabsstaben kan, når det er muligt, frigøre en portør som kan
hjælpe på 3084, når hændelsen er afblæst.

23.

Forplejning

Ved nødberedskab kan der bestilles sandwich og kage i Køkkenet.

24.

Transport af indkaldt personale, kørsel med breve og radionet

I henhold til ”Taxaordningen”, dvs. den indgåede aftale mellem Region Hovedstaden og Taxa 4x35, vil der
ved behov for særlig transportkapacitet kunne iværksættes et beredskab med op til 100 taxaer til:
Afhentning af tilkaldt personale
Taxaer kan afhente personale fra hjemmet i en beredskabssituation, såfremt de ikke selv har mulighed for
transport.
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25.

Debriefing

I samarbejde med den Krisepsykologiske Enhed på Rigshospitalet, vil akut psykologisk kriseintervention
overfor professionelle deltagere i beredskabet blive anvendt som intervention. Når psykologisk debriefing
anvendes, er det vigtigt, at der indgår professionelle behandlere, og dette vil blive varetaget af
Rigshospitalets kliniske psykologer og psykiatere. Det er afgørende, at der anvendes den fornødne tid til
debriefing.

26.

Informationen i forhallen

Alarmeringen indgår til Informationen, DECT 5- 4130 eller 5-3333 fra AMK. Informationen følger herefter
den lokale Beredskabsplan for området samt sørger for bemanding til Omstillingen. Omstillingen åbnes
både ved Trin 1 og Trin 2.

27.

Vagterne

Vagterne rekvireres via Informationen i forhallen, DECT 5-4130 eller 5-3333

28.

Piccolinetjenesten

Ved behov for piccoliner tilkaldes disse via Informationen DECT 5-4103. Der kan indkaldes op til otte
piccoliner samt den ansvarlige for piccolinetjenesten.

29.

Rigshospitalets helikopterplatform i beredskabssituation

Under normale forhold vil akutlægehelikopteren og forsvarets helikoptere rutinemæssigt melde landinger
til AMK, som udløser et "helikopterkald", således at portør og medarbejder fra Maskinafdelingen giver
møde på helikopterplatformen. Der foreligger aftaler med SOK vedrørende alternative landingsmuligheder
i Københavns Lufthavn, såfremt det af vejrmæssige årsager ikke er muligt at lande på Rigshospitalets
helikopterplatform (at lande i Fælledparken ikke længere en option). I en beredskabssituation er der
følgende scenarier:
 Patienter bringes til Rigshospitalet med helikopter
 Patienter ønskes flyttet fra Rigshospitalet til andet hospital med helikopter
Procedure
Vanlige procedurer for varsling og landing via kontakt mellem AMK og JRCC (Joint Rescue Coordination
Center) er gældende. Heri indgår information om antallet af patienter samt hvorvidt disse ankommer på
båre eller i seng. Overlevering af patienter finder primært sted i TraumeCentret. Helikopterlægen kan
anmode om assistance fra modtageteam på helipad, såfremt patientens tilstand er kritisk eller såfremt
helikopteren er kaldt til nye akutte opgaver. I sidstnævnte tilfælde søges dette effektueret, såfremt der er
et ledigt team til rådighed.
Rekvirering af helikopter til flytning af patienter fra Rigshospitalet foregår ved kontakt til JRCC via AMK.
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30.

Interne beredskabshændelser på Rigshospitalet

Kirurgisk beredskab beskrevet i kapitel 9
Brandsårsberedskab beskrevet i kapitel 10
Medicinsk beredskab (CBRN) er beskrevet i kapitel 11

Brand på Rigshospitalet
RING: 0-112
Meld: Brand på Rigshospitalet!
Oplys:
 Hvor det brænder
 Opgangsnummer
 Etage
 Afsnit
 Dit telefonnummer: 3545 + lokalnummer
RING derefter til lokal 5-3322, Rigshospitalets Brandmeldecentral, og oplys:
 Hvor det brænder: Afsnit
 Hvor du ringer fra: Lokalnummer
 Hvem du er: Navn og stilling
 Om Brandvæsenet er tilkaldt
I øvrigt henvises til brand- og evakueringsplan for de enkelte klinikker.

Svær tilskadekomst på Rigshospitalets område
Ved svær tilskadekomst på Rigshospitalets område tilkaldes ambulance og akutlægebil via 0-112.
Endvidere skal der ringes ringe til AMK 5-2902 med henblik på udsendelse af hjertestophold og båre.
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Bombetrussel eller anden trussel rettet mod Rigshospitalet
Bombetrusler eller lignende trusler (i det følgende blot kaldet bombetrusler) kan indgå telefonisk via
omstillingen, informationen eller direkte til en klinik/person.
Bombetrusler skal altid tages alvorligt.
Ved modtagelse af trusler udfyldes bedst muligt direkte eller efter hukommelsen skema vedrørende
telefoniske bombetrusler på næste side.
Når samtalen er afsluttet skal der straks videregives information til:
1) Københavns Politi, tlf. 33 14 14 48 evt. via 0-112
2) AMK i TraumeCentret (tlf. 5-2902)
3) Maskinafdelingen 5-3350 (Maskinafdelingens vagtkontor)
4) Informationen
5) Chefen for Maskinafdelingen samt Centerledelsen i Servicecentret (se tlf. liste)
Politiet overtager efter anmeldelsen ledelsen af efterforskningen og herunder afgørelse af om evakuering
skal finde sted mv.
 AMK overlægen står for koordination på hospitalet og information internt og eksternt i den akutte fase
 AMK informerer formanden for Beredskabskomiteen (Rigshospitalets lægelige direktør eller andet
medlem af direktionen) og klinikchefen i TraumeCentret (eller dennes stedfortræder).
I samråd mellem politi, direktion vurderes det, om der skal orienteres internt ved PopUp-meddelelse på
Rigshospitalets PCére. Såfremt dette vælges, varetages opgaven af Kommunikationsafdelingen.
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Skema til udfyldelse ved telefonisk
bombetrussel mod Rigshospitalet
Vær rolig

Vær venlig

Hold forbindelsen

Start evt. båndoptager
Stil mange spørgsmål for evt. at konstatere truslens troværdighed
Bed vedkommende om at gentage - så mange gange som muligt (undskyld dig med dårlig forbindelse)
Dato: ____________

Klokkeslæt ____________

Modtaget af: ____________________

Ordret ordlyd af trussel: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(virker trusselgiveren lokalkendt)
Hvornår
Hvor
Hvordan
Hvorfor
Hvem

skal den sprænge ________________________________________
er den anbragt ___________________________________________
ser den ud ______________________________________________
gør du det ______________________________________________
er du __________________________________________________

Baggrundsstøj
Musik _____ Børn _____ Fly _____ Tale _____ Trafik _____
Skrivemaskine _____ Maskiner _____
Andet _________________________________________________________________________
Stemmen i telefonen
Mand _____ Kvinde _____ Barn _____ Alder ____________________
Beruset _____ Speciel stemme _____ Accent _______________________________________
Andet _________________________________________________________________________
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Nedbrud af telefoni
Der er to telefonsystemer på Rigshospitalet (fastnet og DECT). Ved nedbrud af telefoni vil Teleservice
orientere via Pop-Up meddelelser på Rigshospitalets PCére.
Ved nedbrud af nedbrud af DECT telefoni, vil Teleservice viderestille opkald til udvalgte DECT-telefoner til
erstatningsnumre. Opdateret liste over disse numre findes på Intranettet LINK.

Svigt af vitale forsyninger til Rigshospitalet
Ved svigt af vitale forsyninger, hvor varigheden er usikker (fx manglende varmeforsyning > 1 time) tilkaldes
centerdirektøren for ServiceCentret, hvorefter et medlem af hospitalsdirektionen underrettes (i
centerdirektørens fravær informeres et medlem af hospitalsdirektionen direkte). I sådanne situationer
bestemmer et medlem af hospitalsdirektionen ud fra en konkret vurdering, om Beredskabskomiteen skal
indkaldes. Hvis dette sker, skal AMK og TraumeCentret orienteres.
Beslutningerne kan variere væsentligt alt efter tidspunktet på døgnet. Beredskabssituationen kan
udelukkende afblæses af Hospitalsdirektøren eller Beredskabskomiteen.

Elforsyning til Rigshospitalet
Der findes tre slags stærkstrømsforsyninger på Rigshospitalet: A, B og C – forsyning. De fleste afbrydere og
stikkontakter er mærkede med bogstaver og tal. Det første bogstav angiver forsyningsarten.
A-forsyning:

El-forsyning uden back -up. Ved afbrydelse af bynettet er der ingen strøm på
denne forsyning.

B-forsyning:

El-forsyning med back-up af dieselgeneratorer. Ved afbrydelse af bynettet
starter dieselgeneratorerne op og kobler ind i løbet af ca. 10 sekunder. Det
prøvekøres hver torsdag (hverdage) mellem kl. 07.00 og 08.00. Der er
brændstof i tankene til ca. 1 uges drift. B-forsyningen dækker ca. 25 % af
Rigshospitalets totale strømforbrug, herunder nødlys i korridorer, tunneller,
operations – og intensiv afdelinger, en del stikkontakter og vigtige tekniske
anlæg.

C-forsyning:

El-forsyning med batteri – back up (også kaldet no-break). Ved afbrydelse af
bynettet vil der ikke ske nogen afbrydelse (ikke engang et blink i lyset) af
denne strømforsyning. Batterierne oplades af B-forsyningen, så selv ved
længerevarende svigt af bynettet vil der være C-forsyning til stede. C –
forsyningen dækker kun nogle få % af det samlede el-forbrug, herunder
operationslamper og nogle af stikkontakterne i operations – og intensive
afsnit. Forsyner også nogle personsøger – og overvågningsanlæg.
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I tilfælde af strømsvigt fra byen vil der altså kun være elektricitet til rådighed i begrænset mængde. Det er
derfor kun det absolut vigtigste udstyr man må flytte til stikkontakter mærket B eller C. Hvis man belaster
disse stikkontakter for meget, er der nemlig risiko for at disse reserveforsyninger overbelastes og bryder
ned. Er man i tvivl ringes til Maskinafdelingen 5-7777, som kan rådgive eller henvise til relevante teknikere.
Lommelygter, transistorradioer og tilhørende batterier rekvireres hos Maskinafdelingen på 5-3350.

Varmeforsyning til Rigshospitalet
Varmeforsyningen til RH sker gennem flere forskellige rør. Et svigt i varmeleverancen kan således
udelukkende opstå ved at flere varmeværker stopper samtidigt, eller at flere rørsystemer bryder sammen
samtidigt. Sandsynligheden for at dette sker, er meget lille. Nedbruddet skal samtidigt være af længere
varighed og temperaturen skal være lav før konsekvenserne bliver alvorlige.
Svigt i varmeforsyning > 1 time
Såfremt maskinafdelingen har konstateret manglende varmeforsyning > 1 time tilkaldes centerdirektøren
for ServiceCentret, hvorefter direktionen underrettes (i centerdirektørens fravær informeres direktionen
direkte).
Ventilationsanlæg
Såfremt temperaturforholdene tilsiger det, må ventilationsanlægget lukkes, så der ikke blæses kold luft
direkte ind. Ved en lukning af ventilationsanlægget skal følgende forhold vurderes:
1. Slusestuer, hvor over- og undertryk bestemmer luftstrømmens retning, vil ikke fungere. (Døre holdes
lukket i videst mulige omfang og der udvises særlig omhyggelighed med kun at have én slusedør åben
ad gangen).
2. Operationsstuer, der er afhængige af temperatur eller ventilationsflow omkring patienten, vil blive
påvirket.
3. Anæstesigasser vil ikke blive ventilationsmæssigt fjernet og anæstesiformen bør ændres fra
gasanæstesi til intravenøs anæstesi, hvor det er muligt. Operationsgangene bør orienteres tidligt og
særskilt, således at der kan tages højde for dette.
4. Udsugningen fra stinkskabe m.v. vil ikke fungere og arbejdsmiljømæssige forhold skal iagttages.
Således skal fx stinkskabe holdes lukket i videst mulige omfang, processer stoppes hvor det er muligt
og personale skal bruge beskyttelsesværn eller lignende.
Døre til operationsstuer påsættes skilte, der fortæller, at ventilationen er ude af drift.
Rum temperatur
Tæpper og dyner udleveres og der rekvireres eventuelt yderligere fra centralvaskeriet eller andre
hospitaler. Traumestuer i TraumeCentret, Brandsårsstuer, fødestuer, enkelte operationsstuer og
sengestuer forsynes med opvarmningsenheder baseret på flaskegas. Behovet for gasvarmere er opgjort på
baggrund af en henvendelse til centrene, der hver især råder over tilgang til et forudbestemt antal.
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AbdominalCentret
Hepatologisk Klinik
Urologisk Klinik og Karkirurgisk Klinik
Kirurgisk og Medicinsk
Gastroenterologi Klinikker
HjerteCentret
Alle klinikker
HovedOrtoCentret
AN/OP
TraumeCentret
Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi
og Brandsårsbehandling

4 stk.
4 stk. til 4-sengstuer (2 på 2114, 1på 3113, 1 på 3114)
5 stk. til 4-sengsstuer

6 stk.

Intet behov
2 stk. (traumestue + brandsårsstue i TraumeCentret)
7 stk. til 7 sengestuer på 2103

Juliane Marie Centret
Alle klinikker

6 stk.

NeuroCentret
Neurologisk klinik
Neurokirurgisk klinik

6 stk.
4 stk.

FinsenCentret

6 stk.

Gasvarmere rekvireres hos Maskinafdelingen på 5-3350.
Temperatur på brugsvand
Brandsårspatienter, kemisk eller nukleart kontaminerede patienter skal skylles med tempereret vand.

Vandforsyning til Rigshospitalet
Ved svigt af vandforsyningen, vil hånddesinfektionsmiddel kunne rekvireres hos Maskinafdelingen på 53350.
Uopsættelig autoklavering af utensilier og instrumenter må ske på andre hospitaler.
Bækkenskyllere vil ikke fungere og toiletbørster samt rensemiddel vil kunne rekvireres hos
Maskinafdelingen.

Indtrængende vand på Rigshospitalet
Ved indtrængen af vand fx ved skybrud kontaktes Maskinafdelingen på 5-3350.
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32.

Bilag

Alarmeringsoversigt
OPGAVER FOR AMK VED ENHVER STØRRE HÆNDELSE (lister med telefonnumre i AMK)
TRIN 1

TRIN 2

Kaldes straks

Kaldes straks

1482
4103/2411

Kaldes straks
Efter behov
Orienteres
Efter behov
Orienteres

Kaldes straks
Kaldes straks
Tilkaldes
Efter behov
Orienteres

5327

Tilkaldes

Tilkaldes

kortnr. 1027

Kaldes straks
Tilkaldes
Orienteres

Kaldes straks
Tilkaldes
Orienteres

Orienteres

Orienteres
Orienteres
Orienteres efter behov

Orienteres
Orienteres
Orienteres

Traumehold
AMK overlæge
AMK 2 overlæge
Beredskabsstab
Vagter
Information (ringer til læger
vagthavende+ vagter)
Kommunikationsafdelingen
(pop up, presse)
Runner
Politi
Vagtcentral (reduktion i indtag
afhængig af hændelse)
Øvrige hospitaler
Intensivklinikker
Maskinafdelingen
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Kirurgisk beredskab
TIL TRAUMECENTRET
Trin 1 (5-10)

Trin 2 (>10)

6 kirurgiske speciallæger
6 anæstesiologiske speciallæger
12 sygeplejersker
12 anæstesisygeplejersker
8 sekretærer
8 portører
2 piccoliner

12 kirurgiske speciallæger, eventuelt flere ved behov
12 anæstesiologiske speciallæger, eventuelt flere ved behov
18 sygeplejersker, eventuelt flere ved behov
18 anæstesisygeplejersker, eventuelt flere ved behov
Alle sekretærer
Alle portører
4 piccoliner

De ovenfor angivne tal er vejledende

Vagthavende læger kaldes via informationen.
Når indkaldt personale ankommer, vil beredskabsstaben orientere om, hvorvidt vagthavende personale
kan returnere til deres respektive klinikker.
S =speciallæge
TILSTEDE
KIRURGISKE LÆGER
(S=speciallæge)

Dect nr
Tilstede

Ortopædkirurgisk bagvagt (S)
Ortopædkirurgisk forvagt
Ortopædkirurg
Abdominalkirurgisk bagvagt (S)
Abdominalkirurgisk forvagt
Karkirurgisk forvagt
Urologisk forvagt
Thoraxkirurgisk bagvagt (S)
Thoraxkirurgisk forvagt
Øre-Næse-Hals kirurg
Plastikkirurg
Gynækologisk bagvagt (S)
Gynækologisk forvagt
Neurokirurg

8001
1260
1259
1068
9466
1059
1051
1178
1179
1249
1279
1323
1321
1460
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TRIN 1

TRIN 2

TILKALDES
Klinikspecifik
alarmeringsliste
5 speciallæger

TILKALDES
Klinikspecifik alarmeringsliste

2 speciallæger

Efter behov

Efter behov
Efter behov
1 speciallæge

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov

1 speciallæge

Efter behov

6 speciallæger
(efter behov)

ANÆSTESIOLOGISKE
LÆGER
(S=speciallæger)
HOC (S)
HOC
ABD (S)
Thorax (S)
JMC (S)
JMC
Neurocenter
Neurocenter (S)
ANÆSTSI
SYGEPLEJERSKER
HOC
JMC
Neurocenter
Abdominalcenter
Hjertecenter
ANDRE
Radiolog
Radiografer
Bioanalytikere
Blodbank
Portører (ANHOC)

Piccoliner
Kardiolog
Kardiolog (S)
Psykiater
Kantine
Børnepasning(3084)

Dect nr
TILSTEDE
8000
1695
1012
1698
via 1346
1346
1427
via 1427

8010
8080
13331 1345
1425
1008
1211
via 1665
1665
3011/1400
2031
1232
8009
8099
1599
1697
1699
1450/1451
Se liste
3083

TILKALDES
Klinikspecifik
alarmeringsliste
6 speciallæger

TILKALDES
Klinikspecifik alarmeringsliste

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov

Efter behov

12 speciallæger

11 anæstesisygeplejersker Efter behov
Efter behov
Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov

5 portører

Alle (ANHOC)

Efter behov

Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Kardiologisk for-og bagvagt tilstede. Bagvagt kan anvendes til Eccocardiografi
Automatikfasen:
Behov for tilkald vurderes af beredskabsstaben. Herefter aktiveres de respektive klinikkers interne
beredskabsplan.
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Brandsårsberedskab
TIL TRAUMECENTRET
Trin 1 (5-10)

Trin 2 (>10)

2 kirurgiske speciallæger
2 anæstesiologiske speciallæger
8 sygeplejersker
4 anæstesisygeplejersker
8 sekretærer
8 portører
2 piccoliner

4 kirurgiske speciallæger, eventuelt flere ved behov
4 anæstesiologiske speciallæger, eventuelt flere ved behov
12 sygeplejersker, eventuelt flere ved behov
8 anæstesisygeplejersker, eventuelt flere ved behov
Alle sekretærer
Alle portører
4 piccoliner

De ovenfor angivne tal er vejledende – ved kombinerede skader aktiveres det kirurgiske beredskab

S=speciallæge
TILSTEDE

TRIN 1
KIRURGISKE LÆGER
(S=speciallæge)

Dect nr
TILSTEDE

Ortopædkirurgisk bagvagt (S)
8001
Ortopædkirurgisk forvagt
1260
Ortopædkirurg
1259
Øre-Næse-Hals kirurg
1249
Plastikkirurg
1279
Plastikkirurg (S)
ANÆSTESIOLOGISKE
Dect nr
LÆGER
TILSTEDE
(S=speciallæger)
HOC (S)
8000
HOC
1695
ANÆSTSI
SYGEPLEJERSKER
HOC
8010
JMC
13331 1345
Neurocenter
1425
Abdominalcenter
1008
Hjertecenter
1211
ANDRE
Brandsårsygeplejerske
via 1279
Radiolog
via 1665
Radiografer
1665
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TRIN 2

TILKALDES
Klinikspecifik
alarmeringsliste
1 speciallæge

TILKALDES
Klinikspecifik alarmeringsliste

Efter behov
Efter behov
2 speciallæger
TILKALDES
Klinikspecifik
alarmeringsliste
2 speciallæger

Efter behov
Efter behov
4 speciallæger, efter behov
TILKALDES
Klinikspecifik alarmeringsliste

4 sygeplejersker
Efter behov
Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov
Efter behov
Efter behov

1
Efter behov
Efter behov

4
Efter behov
Efter behov

4 speciallæger
(efter behov)

4 speciallæger

Bioanalytikere
Blodbank
Portører (ANHOC)

Piccoliner
Kardiolog
Kardiolog (S)
Psykiater
Kantine
Børnepasning(3084)

3011/1400
2031
1232
8009
8099
1599
1697
1699
1450/1451
se liste
3083

Efter behov

Efter behov

8 portører

Alle (ANHOC)

Efter behov

Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Efter behov
Efter behov
Efter behov

Kardiologisk for-og bagvagt tilstede. Bagvagt kan anvendes til Eccocardiografi
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Medicinsk beredskab (CBRN)
TIL TRAUMECENTRET
Trin 1 (5-10)

Trin 2 (>10)

KEMISK (C) Information om CBRN hændelser
Der skelnes mellem rensede og ikke rensede patienter. Kun rensede patienter kan modtages på
hospitalet.
8000 og 8001 kaldes til AMK
Stillingtagen til skallukning
Vagthavende AMK overlæge tilkaldes
Stillingtagen til indkaldelse af personale (som ved trin 1 eller 2, kirurgisk beredskab)
”kemiberedskabsvagten” kontaktes (45 90 60 00) mhp rådgivning
Rensefaciliteter til supplement til Rigshospitalets kan rekvireres ved Københavns Brandvæsen
Beredskabsstyrelsen: kan stille med rensefaciliteter (ca 1 time) 5575 3700 (kan viderestilles til
vagthavende 55 75 42 25). Følgende melding skal gives: ”Der ønskes rensefaciliteter til
dekontaminering i hht mødeplan”

BIOLOGISK (B) Information om CBRN hændelser
8000 og 8001 kaldes til AMK
Vagthavende AMK overlæge tilkaldes
Vagthavende infektionsmediciner dect 5-1688 og 5-1690 kaldes til TC
Vagthavende embedslæge kontaktes (7022 0268 ØST)
Stillingtagen til indkaldelse af personale (som ved trin 1 eller 2, kirurgisk beredskab)
NUKLEART BEREDSKAB(RN) Information om CBRN hændelser
8000 og 8001 kaldes til AMK
Vagthavende AMK overlæge tilkaldes
Vagthavende SSI for strålehygiejne 44 94 37 73
Læge klinisk fysiologisk afdeling RH 1674 dag. Uden for åbningstid ring omstillingen
Fysiker
Stillingtagen til indkaldelse af personale (som ved trin 1 eller 2, kirurgisk beredskab)
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Kriseterapeutisk beredskab
TIL TRAUMECENTRET
Trin 1 (5-10)

Trin 2 (>10)

Vurderes ved alle større hændelser
8000 og 8001 kaldes til AMK
AMK-vagthavende tilkaldes
Vagthavende psykiater (1451/1450) kaldes til TC og iværksætter kriseterapeutisk beredskab
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