
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Notat om afdækning af risikofaktorer i Social, Sundhed & 
Omsorg i Viborg Kommune ved brownout  
 
 
Indledning 
Dette notat har til formål at give overblik over, hvilke indsatser og foranstaltninger 
der er behov for i Social, Sundhed & Omsorg ved en situation uden strøm i hele 
eller dele af Viborg Kommune. 
 
Baggrund 
Et brownout er en situation, hvor Energistyrelsen vil afbryde for strømmen i 
mindre dele af landet i perioder á op til to timer ad gangen. Afbrydelserne vil ske i 
rul hvor fx 10% af landet lukkes ned i to timer, hvorefter nye 10% vil lukke ned. 
Nedlukningen vil blive varslet på den måde, at Energistyrelsen vil melde ud, at 
medmindre energiforsyningssituationen ændrer sig, vil der inden for 24 timer 
begynde at ske brownout i dele af / hele landet. Yderligere varsler kan ikke gives. 
 
Hvis situationen opstår, vil dette resultere i, at dele af landet vil være uden strøm. 
Der tages ikke hensyn til eventuel kritisk infrastruktur eller kritisk 
samfundsvirksomhed, (hospitalsvæsen, trafikstyring, vandforsyning e.l.) 
 
Hvad vil brownout betyde for sikker drift af Social, Sundhed og Omsorg? 
Hvis strømmen forsvinder i et område, vil det få betydning for alle enheder under 
Social, Sundhed og Omsorg i pågældende område.  
 

Generelt 

Beredskabsplanerne (Forside - Beredskabsplan (viborg.dk)) er opdaterede til at 

håndtere et brownout. 

Vi er i en afdækning af, om der er behov for at udarbejde nye indsatsplaner eller 

action cards. 

Nogle steder kan der være behov for at udarbejde lokale beredskabsplaner/action 

cards.  

I forbindelse med afdækningen er der udarbejdet en tjekliste til de lokale 

arbejdspladser på baggrund af de udmeldte præmisser vedrørende brownout. 

Det er ledelsens ansvar at gennemgå tjeklisten og indsende den senest d. 13/12-

2022 til arbejdsgruppen i Sekretariatet SSO. Vi forventer at have udarbejdet 

endelig notat senest d. 20/12-2022 
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Køle/frys/varme 

En kortvarig strømafbrydelse af op til to timers varighed vil kunne håndteres uden 

nævneværdige problemer af normalt personale. I en så kort periode vil der ikke 

være behov for at forholde sig til køleskabe, frysere, varmeanlæg mv. 

 

Drikkevand/vandforsyning 

Vandforsyning vil i mange områder blive ramt, da der ikke er strøm til at drive 

vandværkerne. Vandværker der betjener sig af vandtårne, vil have vand til en vis 

periode uden strøm. 

Ved mangel på drikkevand, kan man forberede sig ved at have mindre lagre af 

flaskevand til akutte situationer fordelt over kommunen – fx på plejecentre, 

botilbud e.l. 

 

Biler/transport 

Transport kan foregå uændret. Der skal dog være opmærksomhed på, at der kan 

være problemer med at tanke benzin og dieselbiler, hvis tankanlægget er ramt af 

strømnedbrud.  

Udarbejd en plan for hyppigere optankning og opladning af biler og cykler. 

Gadelys og trafiksignaler vil være påvirket. 

 

IT og kommunikation 
Hvis strømafbrydelsen rammer det område, hvor Rådhuset er beliggende, får det 
betydning for al IT-infrastruktur – hermed også alle kommunens institutioner og 
tilbud. Efter 15-20 minutters strømafbrydelse, vil IT påbegynde nedlukning af alle 
servere inden nødstrømsbatterier løber tør for strøm. Dvs. at al IT-baseret 
kommunikation (tablets, mobiltelefoner, pc’er mv.) falder ud, da al IT- og 
telekommunikation går gennem Rådhusets netværk. 

Man kan blive påvirket i et område, hvor strømmen ikke er forsvundet, hvis 

kommunens servere mv. står i et påvirket område. Fagsystemer vil være nede, 

hvis deres server-lokationer er ramt af strømsvigt. 

Hvis det område, hvor kommunens servere er placeret rammes, kan det i værste 

fald betyde, at der kan gå op til 24 timer før alle IT-systemer atter er fuldt 

funktionsdygtige. Dette skyldes, at nødstrømsbatterierne skal være fuldt opladede 

igen inden det er forsvarligt at genstarte serverne. 

(Det forventes, at IT-afdelingen får installeret nødstrømsanlæg til vitale servere i 

uge 10-2023.) 
 
På nuværende tidspunkt ser det ud til at de fleste telemaster vil være i drift under 
brownouts. Hvis enkelte master falder ud, vil der i videst mulige omfang ske 
automatisk roaming til andre master/andre teleselskaber. Efter ca. en times 
strømafbrydelser vil masterne gå i strømbesparende tilstand, som betyder, at al 
streaming og videotjeneste ikke vil fungere.  
 
Opkald til 1-1-2. Der afventes svar fra KL, regionerne/AMK om hvordan de bliver 
berørt. 
 
Virtuelle opkald fungerer ikke, så der skal laves nødplan med prioritering af 
borgere, ligesom al brug af fagsystemer mv. vil være ramt. Det vil ikke være muligt 
at anskaffe sim-kort, der arbejder udenom kommunens sikkerhedssystem. 



3 
 

 
Kørelister, medicinlister mv. vil ikke være tilgængelige i onlineversioner, så der 
skal laves nødprocedurer. Der kan til visse ting laves kopier på USB-pen, som man 
kan anvende på bærbare pc’er. 
Nødkald, tryghedskald, positionering, vandrebrikker mv. vil ikke fungere, så der 
skal laves planer for, hvordan man laver øget rundering for at observere borgerne. 
 

El-drevet medicinsk udstyr mv. 

Hovedparten af elektrisk medicinsk udstyr mv. har en intern batteri-backup, eller 

der kan anskaffes backup-batterier til dette udstyr. 

De enkelte steder skal selv undersøge om der er batteribackup, og kapaciteten af 

dette batteri. (Batterier mister kapacitet med alderen). Ved udstyr hvor 

batteribackup ikke er muligt, skal der laves interne handlingsanvisninger. 

 

Senge mv. 

Som udgangspunkt er der ikke kritiske situationer, hvis strømmen forsvinder til 

senge, vekseltryksmadrasser, vendelagner mv. Der er mulighed for manuelt at 

give borgeren pleje. 
 
Elektroniske dørlåse 
Der er mange steder, hvor der er elektroniske dørlåse – hovedsageligt til borgeres 
boliger. Der er enkelte steder, hvor der er elektroniske låse på fx medicinskabe og 
andre kritiske steder. Til steder, hvor der er behov for, at man kan komme ind på 
alle tider af døgnet, skal der enten laves kopier at fysiske nøgler, findes alternative 
løsninger, eller etableres batteri-backup. 
 

Elevatorer/lifte 

Elevatorer kan være udfordret, hvis der er brugere i elevatorerne når strømsvigtet 

indtræder. Det vil ikke være muligt at tilkalde eksterne teknikere, da de vil være 

presset af mange akutte opkald 
 
Konklusion 
Der er ikke brug for nye indsatsplaner, men der vil være behov for lokale 
beredskabsplaner på de enkelte steder. 
For at sikre størst mulig modstandsdygtighed i organisationen, er der behov for at 
lederne på alle områder forholder sig til bilag 1 samt eventuelt andre kritiske 
situationer der afdækkes undervejs. 
 
 
Alle ledere er ansvarlige for at bilag 1 gennemgås, udfyldes og returneres til 
Mikael Rolle / 9mr@viborg.dk senest tirsdag d. 13/12.  
Arbejdsgruppen i Sekretariatet SSO består af Maila Tandrup, Brian Kristiansen og 
Mikael Rolle 
 
Se bilag 1 med handleanvisninger på mange konkrete indsatser. 
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