
Afdeling/Stab:  Voksenhandicapcentret Fydenslund §107 og 108 

samt Støttecentret Grønnegade 

 

Indsatsplan – Evakuering ved brand eller andre hændelser, hvor borgerne 

ikke kan blive i deres hjem. 

 

Situation 
 

Hvad er krisesituationen?  

Hvad er faren? 

 

Hvem er de udsatte, som 

indsatsen retter sig imod? 

 

At der opstår brand eller andre hændelser der 
ødelægger boligen. 

 
Der kan forekomme personskade. 

 
Indsatsen rettes mod beboere og personale. 

 

Alarmering 
 

Hvor kan alarmer komme fra? 

 

Hvem alarmerer videre?  

 

Hvem skal alarmeres? (Hvad 

er kommandovejen?) 

 

Hvordan alarmeres de 

 

Alarmen kan komme fra naboer, beboere eller 

personale. 
 

Kolleger på arbejde alarmeres. 
  

Herefter sikres det at beboerne kommer væk 
fra faren. 

 
Brandvæsnet alarmeres på 1 1 2. OBS: På 

Frydenslund § 107 og 108. Går der direkte 

alarm til brand og redning.  
 

 
 

Opgaver  
 

Hvilke opgaver skal løses? 

Hvad er i fokus? 

 

Afværge og/eller begrænse de skadelige 

påvirkninger. 
 

Der er fokus på at begrænse personskade. 
 

 
 

Handling 
 

Beskriv handlingerne for den 

praktiske udførelse 

 

Hvilke andre aktører 

(afdelinger, myndigheder mm.) 

Skal indsatsen koordineres 

med? 

1. Få dig et overblik og advar det øvrige 
personale. 

2. Red beboerne væk fra faren. 
3. Tilkald brandvæsnet 

 
Der indkaldes eventuelt ekstra personale. 

 
Når der er ro på alarmeres:  

Afdelingsledere, øvrige ledere og pårørende. 



 

 
 

 

Ledelse og organisation  
 

Hvem har ansvaret for at lede 

indsatsen i forbindelse med 

den konkrete hændelse? 

 

Hvordan er indsatsen 

organiseret? 

 

 

Dem der er på arbejde har det overordnede 
ansvar. 

 
Beboerne på Frydenslund, både §107 og 108 

evakueres over i støttecentret Grønnegade. 
Borgerne i Støttecentret Grønnegade evakueres 

over på Frydenslund.  

 

Bemanding og udstyr 
 

Hvilket personale og udstyr 

indgår i indsatsen? 

 

Det tilstedeværende og tilkaldte personale 
indgår sammen stedets brandbekæmpelses 

udstyr: Brandtæpper, brandslanger og 
håndildslukkere. 

 

Kommunikation 
 

Internt 

Hvem skal informeres, og 

hvem gør det? 

 

Eksternt 

Hvem skal informeres, og 

hvem gør det? 

 

 

Kolleger skal informeres 
 

Det personale der er til stede informerer. 

 
Ledelse opad i systemet og pårørende 

informeres.  

 

Kontaktoplysninger 
 

Hvem er de centrale personer, 

der skal kontaktes? 

Hvordan kontaktes de? 

 

Der kontaktes således:  

Afdelingsleder Vivi Kjærgaard Tlf. nr: 23 20 51 
91-> områdelede -> centerleder-> 

Centerchef osv. 

 

Evt. andre vigtige 

opmærksomhedspunkter 

 

Forberede og sikre at alle personaler er bekendt 
med almindelig regler vedrørende forhold under 

brand på institutionen, og elementær 
brandbekæmpelse. 

 
Der kan forekomme ulovlige magtanvendelser 

for at sikre at beboerne evakueres og forbliver i 
sikkerhed. 

 

Oprettelse/revision 

 

 

Denne indsats er udarbejdet af Amir Anja Kjær Larsen 

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato) 



 

 

Action cards 

 

Der forefindes Action Cards på det enkelte botilbud 

 

 


