AC nr. 17: Hændelse med mange brandsår
Opgave:
At beskrive visitation og aktivering af international hjælp ved overskridelse af national
kapacitet for modtagelse af operations- og intensivt krævende brandsårspatienter.
Baggrund:
Kapaciteten til behandling af operations- og intensivkrævende brandsårspatienter er
begrænset i Danmark og i de øvrige nordiske lande. Der er derfor udarbejdet en Nordisk
samarbejdsaftale om gensidig hjælp. Nationale kapaciteter er:
Danmark 8 (RH 6, OUH 2)
Finland 8
Norge 8
Sverige 16
Samarbejdsaftalen er beskrevet i ”Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan
(NMBCI)” NMBCI - online udgave”.
Aktivering ved hændelse med mange brandsårspatienter i Danmark:
Danmark kan i alt modtage 8 svært forbrændte patienter
• Overstiger antallet den nationale kapacitet kan NMBCI aktiveres.
Ansvar for opgaven
• Rigshospitalets kriseledelse (med deltagelse af Rigshospitalets direktion), og med
ressourcepersoner fra Afdeling for Plastikkirugi og Brandsårsbehandling samt
Intensiv Terapiklinik 4131, koordinerer opgaven i tæt samarbejde med
Sundhedsstyrelsen (SST) og AMK Region Hovedstaden. AMK Region Hovedstaden
har den overordnede koordinerende rolle ift. øvrige involverede AMK-vagtcentraler.
• Indtil RH kriseledelse er etableret, foregår den primære kontakt fra vagthavende
AMK-læge til AKC-overlæge Rigshospitalet (døgndækkende funktion).
• De enkelte akuthospitaler i Danmark er ansvarlige for lokale planer for modtagelse og
indledende behandling af brandsårspatienter, indtil kapacitet haves på brandsårscenter
i Danmark eller andet nordisk land - dette med lægefaglig rådgivning fra Afdeling for
Plastikkirugi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet.
Ansvarlig: Regionens Vagtcentral, Rigshospitalets kriseledelse i samarbejde med lokale
hospitalsdirektioner og SST
Aktivering ved hændelse med mange brandsårspatienter i et andet nordisk land:
Aktiveres NMBCI af et andet nordisk land vil den primære kontakt gå til SST, der herefter
kontakter relevante AMK og Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling,
Rigshospitalet i tæt samarbejde med Rigshospitalets direktion.

SST er, uanset om aktivering af NMBCI sker af Danmark eller andet nordisk land,
overordnet ansvarlig for den internationale kontakt. SST er desuden ansvarlig for oprettelse
af et såkaldt Focal point til national og international kommunikation og koordination
(nærmere beskrevet i NMBCI).
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen, Regionens Vagtcentral og Rigshospitalets kriseledelse
Der forefindes flowdiagrammer for aktivering som bilag til dette Action Card. Disse
indeholder døgndækkende kontaktnumre.
Procedurer/foranstaltninger
Rigshospitalets kriseledelse (med deltagelse af Rigshospitalets direktion) beslutter i samråd
med afdelingsledelsen for Afdeling for Plastickirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet
om Nordisk Mekanisme skal aktiveres, og koordinerer herefter det videre arbejde med SST.
Ansvarlig: Afdelingsledelsen i Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, og
kriseledelsen, Rigshospitalet
SST opretter Focal Point og kontakter de øvrige lande i Norden.
SST forestår international koordination, herunder indgåelse af aftaler om modtagelse og
indkvartering af såkaldte B-teams, der er brandsårsteams udsendt fra andre lande til støtte af
lokale akuthospitaler (nærmere beskrevet i NMBCI).
SST modtager anmodning og koordinerer ved anmodning om hjælp fra andre lande.
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen
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