
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bilag 1 til Notat om afdækning af risikofaktorer i Social, 
Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune ved brownout  
 
 
 
Bilag 1: 
 

Hvad er nødvendigt at forholde sig til ved strømafbrydelser af op til to timers 

varighed? 

Nedenstående oversigt bruges i forbindelse med afdækningen af, hvilke kritiske 

funktioner der er i driften på social, sundheds- og omsorgsområderne i Viborg 

Kommune. Afdækningen danner grundlag for, om der er behov for særlige tiltag 

og/eller revidering af lokale beredskabsplaner.  

Afdækningen er baseret på den viden, der er tilgængelig om brownouts. 

 

Hvis situationen ikke kan håndteres inden for de kendte lokale planer, skal man 

hurtigst muligt kontakte arbejdsgruppen i Sekretariatet SSO. 

 

 Tilbud/sted/center: 
  

 Situation Bemærkninger Situationen kan 
håndteres ud fra 
kendte lokale 
planer. 
Ja/nej 

Køl, frys, varme Alle køleskabe, frysere, 
varmeanlæg vil gå i stå 

Ved en kortvarig strømafbrydelse vil dette 
ikke give problemer. 
Husk at sikre, at varmeanlæg starter igen når 
strømmen vender tilbage. 

 

Vandforsyning Viborg Vand forventer at 
kunne levere under 
strømudfald til deres 
forsyningsområde, da de vil 
fylde vandtårnene inden 
brownout. 
 
Andre vandværker kan være 
ramt. 

Der vil være forskel på 
forsyningsmulighederne på de enkelte 
vandværker rundt i kommunen, afhængig af 
om man har vandtårne eller er drevet via 
pumper. 
 
OBS der er ikke nødvendigvis vand til fx 
toiletskyl. 
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Drikkevand  Det anbefales, at alle steder har et 
stødpudelager af drikkevand på flaske, både 
til eget forbrug og som Hjemmepleje og 
Hverdagsrehabilitering kan hente fra, til brug 
for fx. medicingivning mv. 
 
Socialområdets tilbud anbefales at have et 
stødpudelager af drikkevand på flaske til 
brug for fx medicingivning mv. 
 
Ovenstående skal koordineres af hvert 
chefområde. 

 

EL-biler 
El-cykler 

Opladning Optimere opladning hver gang der er 
mulighed for det. 

 

Benzin- og 
diesel-biler 

Benzin og dieselbiler kan ikke 
tankes under brownout, da 
tankanlæg vil være berørt. 

Plan for hyppigere tankning af benzin og 
dieselbiler. 

 

Telefoni, tablets 
mv. 

Som udgangspunkt forventes 
der at være mobiltelefoni. 
Det forventes, at der vil være 
øget pres på mobilnettet 
under en brownout. 
 
Efter ca. en times 
strømafbrydelser vil masterne 
gå i strømbesparende 
tilstand, som betyder, at al 
streaming og videotjenester 
ikke vil fungere. 
 
Hvis enkelte master falder ud, 
vil der i videst mulige omfang 
ske automatisk roaming til 
andre master/andre 
teleselskaber. 

Procedurer for opladning 
Der kan være overbelastningssituationer af 
telenettet. 
 
Power banks på alle matrikler 
Hjemmepleje kan til en vis grad oplade 
telefoner mv.  i bilerne 
 
Skal der anskaffes ladestik til telefoner mv. 
til biler? 

 

1-1-2 + 
indlæggelse og 
udskrivning af 
borgere 

1-1-2 har sandsynligvis 
kapacitet til 1-1½ times drift. 
Indlæggelse og udskrivning af 
borgere er udfordret. 
Kommunikation med 
hospitalerne kan svigte. 

Kritisk situation: 
Nødplan. 
Afventer udmelding fra KL, regionerne/AMK. 

 

IT-infrastruktur Der er ikke batteri-backup til 
lang tid, så systemerne vil 
blive lukket ned. 
 
Der kan opstå situationer 
hvor kommunens servere er 
lagt ned, men at 
arbejdsstedet stadig har 
strøm. 

Al dokumentation sker på papir, og 
registreres efterfølgende i fagsystemerne. 
Lokalt sikres rutine for regelmæssig backup 
på fx medicinlister og kørelister mv til USB-
stick, så man via bærbare pc’er kan tilgå 
listerne da bærbare pcér vil være 
funktionsdygtige 
 
Se Indsatsplan for IT-nedbrud 
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Fagsystemer Vil være ramt Dokumentation skal foregå på papir indtil 
normal drift er genetableret. 
Kørelister, medicinlister mv. vil ikke være 
tilgængelige online, men kan være det hvis 
de ligger på USB, og man bruger en bærbar 
pc, der er opladet. 

 

Kørelister  Alle steder under Omsorg skal have en 
printet version af Akutberedskabet, da 
instruksen ikke kan tilgås via VAR, ved 
strømsvigt. 

 

Virtuelle opkald Fungerer ikke Omprioritering 
Hvordan gives der besked til borgere, hvor 
der ændres i prioriteringen? 

 

Prioritering af 
borgere 

Under en kritisk situation, er 
det ledelsens opgave at sikre, 
at der laves en prioritering af 
opgaver og borgere der skal 
have hjælp. 

Omprioritering 
Hvordan gives der besked til borgere, hvor 
der ændres i prioriteringen? 

 

Nødkald, 
tryghedskald, 
positionering, 
pejling mv. 

Der er forskellige typer og 
muligheder. 
Centrene: de fleste har batteri 
backup 
Hjemmepleje: skal afklares 
Institutioner: skal afklares 
lokalt. 

Øge rundering.  

Iltbomber  Reservebomber anskaffes, hvor det er 
relevant efter konkret vurdering. 

 

Drop, dialyse, 
pumper, NIV-
apparater 

En del apparater har batteri-
backup, eller det kan 
anskaffes til eftermontering. 
Enkelte apparater har ikke 
batteribackup. 

Der skal udarbejdes lokale planer for 
håndtering af konkrete kritiske situationer. 

 

Senge Der er ikke batteribackup. Borgeren kan passes, selvom der ikke er 
strøm til sengene. 

 

Liftsystemer Loftlifte er udstyret med 
batteri. 
Mobillifte er udstyret med 
batteri. 

Plan for opladning.  

Vendelagner Fungerer ikke under 
strømsvigt. 

Enkelte systemer kan betjenes manuelt. 
Borger kan vendes manuelt. 

 

Vekseltryks-
madrasser 

Fungerer ikke under 
strømsvigt. 

Hovedparten af de vekseltryksmadrasser der 
er i brug er hybridmadrasser, hvilket ikke er 
problematisk ved kortvarigt strømsvigt.  
Lave plan for de borgere, der ikke har 
hybridmadrasser. 

 

Nøglebackup til 
steder hvor der 

I de hjem, hvor man er i tvivl 
om, hvorvidt borgeren kan 

Hvor skal ekstranøgler opbevares?  
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er elektronisk 
lås. 

åbne, skal der laves 
nøglebackup eller anden 
løsning. 
Problemet kan også 
forekomme, hvor der er 
elektroniske låse på 
medicinskabe og andre 
kritiske steder. 

Elevatorer Hvordan kommer man i 
kontakt med ”vagt”? Tekniker 
/ service-firma vil være 
belastet af flere samtidige 
udkald. 
Er der nødstrøm til at få 
elevator til at køre til etage og 
blive åbnet? 

Er det muligt for eget personale at 
nødbetjene elevatorer – evt. ved pedeller? 

 

Nødbelysning   
 

 

Lifte og porte Skal kunne betjenes manuelt    

Andre kritiske 
situationer 

   

 

 

 
 


