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 Orientering om stormen 5.-6. december 

 
Orientering om stormen den 5. og 6. december 2013 
Hvorledes var regionen berørt? 
Region Hovedstaden (sundhedsberedskabet) blev berørt på en række områder i forbin-
delse med stormen ”Bodil” den 5. december og efterfølgende stormflod den 6. decem-
ber 2013. Regionens beredskabsplaner fungerede og indsatsen blev koordineret af re-
gionens AMK-Vagtcentral, Den Præhospitale Virksomhed.   
 
Kort: 

• Regionens AMK-Vagtcentral kordinerede situationen med regionens hospita-
ler og de andre beredskabsmyndigheder ved fremmøde i Den Lokale Bered-
skabsstab hos Nordsjællands Politi. 

• Der blev kommunikeret til borgerne via de sociale medier om forholdsregler 
for 1-1-2 og Akuttelefonen 1813. Begge funktioner havde travlt. Adgangsveje 
for de præhospitale beredskaber var udfordrede, men de akutte kørsler blev 
prioriteret og gennemført. Lægevagten indstillede kørslen.  

• Flere hospitaler modtog patienter som følge af situationen, men Gentofte 
Hospital og Frederikssund Hospital var direkte berørte af situationen. 

• Da Kronprins Frederiks Bro blev lukket blev det præhospitale samarbejde 
med Region Sjælland aktiveret. 

• Opfølgning og tilretning af beredskabsplaner sker i regionens beredskabsud-
valg med alle hospitalerne repræsenteret.  

 
Aktivering af regionens beredskab 
Alarmering med stormvarsel tilgik AMK-Vagtcentralen fra både regionens politikred-
se, Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsen i dagene op til stormen.  
AMK-Vagtcentralen udsendte orientering til alle hospitaler, virksomheder og relevan-
te stabe om den forventede situation og løbende under håndteringen af stormen.   
 
Regionen var ved AMK-Vagtcentralen repræsenteret i Den Lokale Beredskabsstab 
hos Nordsjællands Politi, som er den ansvarlige politikreds for beredskabet i forbin-
delse med vejrlig, sammen med de andre beredskabsmyndigheder. Derudover var re-
gionen løbende i kontakt med de andre politikredse og samarbejdspartnere. 
  
AMK-Vagtcentralen udmeldte beredskabs trin 1- Informationsberedskab (der er 3 ni-
veauer – sidste er det operative) i regionen den 5. december kl. 9:41, som betyder, at 
alle hospitaler skal holde sig orienteret om situationen via mail og telefonkontakt med 
AMK-Vagtcentralen. Den Lokale Beredskabstab var aktiveret i trin 2 – Mødebered-
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skab, som blev afspejlet ved fremmøde fra regionen og de andre beredskabsmyndig-
heder.  
 
1-1-2 og Akuttelefonen 1813 
Belært af erfaringerne fra stormen i oktober, havde regionen tidligt på dagen, via de 
sociale medier, opfordret borgerne til at ringe til Akuttelefonen 1813, hvis deres pro-
blem ikke var akut og livstruende, for at sikre at dem, der havde brug for det, kunne 
komme igennem til 1-1-2. Borgerne blev også opfordret til passe på sig selv og hinan-
den. Dette virkede, så der var travlt både på 1-1-2 og Akuttelefonen 1813.  
 
De mange ambulancekørsler og akutlægebilskørsler havde vanskelige adgangsveje og 
køreveje. Derfor blev hjemkørsel og ikke-akutte overførsler mellem hospitalerne ind-
stillet en tid for at prioritere de akutte kørsler. Samtidig var AMK-Vagtcentralen i tæt 
kontakt med kommunernes redningsberedskab og politiet om at sikre adgangsveje for 
de akutte kørsler. Der var bl.a. aftale om, at hjemmeværnskøretøjer kunne anvendes 
ved behov, hvilket dog ikke blev nødvendigt.  
 
Stormfloden medførte også overfyldte kloaker og AMK-Vagtcentralen var derfor også 
i kontakt med embedslægen i Sundhedsstyrelsen for at afklare eventuel udmelding om, 
at borgere skulle undgå at få kloakvand på huden og forholdsregler. Akuttelefonen 
1813 var klar til at rådgive borgerne om dette.    
 
Hospitalerne 
Få hospitaler blev påvirket af situationen og håndterede det hele inden for deres al-
mindelige beredskab. Frederikssund Hospital og Gentofte Hospital var begge mere di-
rekte påvirket af situationen. 
 
Det var på et tidspunkt uafklaret, hvorvidt Frederikssund Hospital skulle evakueres på 
grund af stormflod. AMK-Vagtcentralen søgte dette afklaret med både politi og direk-
tionen på Nordsjællands Hospital, og var i øvrigt parat til at gå op i beredskabstrin for 
at håndtere en sådan alvorlig situation. Det blev ikke aktuelt.  
 
Gentofte kommune henvendte sig om hjælp til at evakuere og huse plejehjemsbeboere 
fra Strandlund. Gentofte Hospital stillede en weekend lukket afdeling til rådighed og 
modtog ca. 30 borgere.  Ambulancetransporterne blev koordineret sammen med 
AMK-Vagtcentralen. Regionens indsatsleder blev sendt til stedet for at koordinere op-
gaven.   
 
Andre berørte områder 
Lægevagten besluttede selv at indstille den kørende lægevagt uden forudgående kon-
takt til regionens AMK-Vagtcentral. Begrundelsen var, at politiet frarådede al unød-
vendig udkørsel. Meldingen kom som et almindeligt opkald til Akuttelefonen 1813 og 
ikke som en henvendelse til regionens AMK-Vagtcentral, der koordinerer det samlede 
beredskab. AMK-Vagtcentralen tilbød at arrangere kørsel med assistance fra Bered-
skabsstyrelsen, men på dette tidspunkt var kørslen indstillet.     
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Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund blev lukket fredag den 6.12. 2013 på grund 
af stormflod. AMK-Vagtcentralen indgik derfor aftale med Region Sjælland om, at 
borgere i Hornsherred ved behov blev kørt til et hospital i Region Sjælland. Regionens 
AMK-Vagtcentral indkaldte og tilkøbte ekstra ambulanceberedskab og planlagde at 
placere flere ambulancer i Hornsherred, hvis broen skulle vise sig at være lukket i 
længere tid.  
 
Opfølgning 
Der er planlagt evaluering og opfølgning på forløbet eksternt med de involverede par-
ter i de lokale beredskabsstabe i politikredsene.   
 
Derudover vil regionens sundhedsberedskabsudvalg med alle hospitalerne og virk-
somhederne repræsenteret drøfte hændelsen og uddrage læring af den med henblik på 
eventuelle tilretninger af regionens beredskabsplaner.  
 
 
 


