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EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV 
Formålet med at udarbejde en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers omfang begrænses og at der ydes 
hjælp hurtigst muligt. En beredskabsplan udarbejdes også for at forebygge, at frivillige, ansatte med flere, 
ender midt i uoverskuelige opgaver, når der sker en kritisk hændelse. Beredskabsplanen foreskriver roller, 
ansvarsfordeling med mere, når ulykker sker, og er blandt andet med til at sikre, at relevante interessenter 
informeres rettidigt. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for årligt at gennemgå planen. 

• Gennemgå og ajourfør beredskabsplanen, ved sæsonstart efter sommerferien. 
• Roller og funktioner tildeles, så der kan handles hurtigt, hvis en kritisk hændelse sker. 
• Evaluér beredskabsplanen og justér hvis nødvendigt. 
• Udlevér beredskabsplanen til alle medarbejdere, frivillige samt eventuelt til konkurrencesvømmere. 
• Hæng beredskabsplanen op i hallen, klublokalet osv. og inkludér i en eventuel personalemappe. 
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VED PERSONSKADE 
Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes:  
 
 
 
Når en mindre 
hændelse sker: 

1. Stands ulykken og påbegynd førstehjælp. 
2. Orienter forældre/pårørende. 
3. Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen, hvis 

nødvendigt. 
4. Oplys de pårørende om, at vi har en beredskabsplan, som vi 

følger, og at vi vil følge op på hændelsen. 
5. Saml holdet og orientér svømmerne. 

 

 

 

 

Når en livstruende  
ulykke indtræffer: 

 

 

 

 

 

Når ambulancen  
er kørt 

 

1. Stands ulykken og påbegynd livreddende førstehjælp. 
2. Undersøg, at der er flere forulykkede. 
3. Tilkald livredderne, hvis disse er til rådighed, og alarmer 1-1-2. 

Ambulancen rekvireres til følgende adresser: 
• Svømmehallen på Søndermarkskolen, 

Skanderborggade 65, 8940 Randers SV 
• Svømmehallen på Tirsdalens Skole, R. Hougårds Vej 50, 

8960 Randers SØ 
• Svømmehallen på Nørrevangsskolen, Glentevej 15, 8930 

Randers NØ 
• Svømmehallen på Rismølleskolen, Rismøllegade 15, 

8930 Randers NØ 
• Water & Wellness Randers, Viborgvej 80, 8920 Randers 

NV 
4. Send en hjælper ud af for at tage imod ambulancen og anvis 

dem en hensigtsmæssig redningsvej. 
5. Assister eventuelt med livreddende førstehjælp. 
6. Fortsæt indtil ambulancen ankommer. 
7. Orienter forældre/pårørende. 
8. Oplys de pårørende om, at vi har en beredskabsplan, som vi 

følger, og at vi vil følge op på hændelsen. 
9. 9. Saml holdet og berolig svømmerne. 

  
Kontakt: 10. Orienter altid formanden, hvis der er ydet førstehjælp med 

efterbehandling på skadestuen. 
11. Formanden beslutter, om efterfølgende trin i beredskabsplanen 

skal iværksættes. 
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VED DRUKNEULYKKE 
Hvis der sker en drukneulykke, skal følgende iværksættes:  
 
 
 

 
 
 
 
  

Når en  
drukneulykke sker: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Få den druknede op af vandet og påbegynd livreddende 
førstehjælp. 

2. Undersøg, at der er flere forulykkede. 
3. Tilkald livredderne, hvis disse er til rådighed, og alarmer 1-1-2. 

Ambulancen rekvireres til følgende adresser: 
• Svømmehallen på Søndermarkskolen, Skanderborggade 

65, 8940 Randers SV 
• Svømmehallen på Tirsdalens Skole, R. Hougårds Vej 50, 

8960 Randers SØ 
• Svømmehallen på Nørrevangsskolen, Glentevej 15, 8930 

Randers NØ 
• Svømmehallen på Rismølleskolen, Rismøllegade 15, 8930 

Randers NØ 
• Water & Wellness Randers, Viborgvej 80, 8920 Randers NV 

4. Send en hjælper ud af for at tage imod ambulancen og anvis dem 
en hensigtsmæssig redningsvej. 

5. Assister eventuelt med hjerte-lungeredning. 
6. Fortsæt hjerte-lunge-redning indtil ambulanceredderne ankommer 

til ulykkesstedet. 
Når ambulancen 
er kørt: 

7. Orienter forældre/pårørende. Hvis det er meget alvorligt, bør 
formanden orientere de pårørende. 

8. Oplys de pårørende om, at vi har en beredskabsplan, som vi følger, 
og at vi vil følge op på hændelsen. 

9. Saml holdet og berolig svømmerne. 
 

Kontakt: 10. Orienter altid formanden ved drukneulykker. 
11. Beredskabsplanen bør som udgangspunkt altid iværksættes til 

fulde ved drukne eller nær-drukneulykker. 
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Definition på en hændelse 
En hændelse er, når der sker medlemmer, medarbejdere, frivillige eller andre i foreningen en ulykke, 
enten af fysisk eller psykisk karakter – eksempelvis fald-, kørsels- eller drukneulykker, men også 
madforgiftning og lignende. Det er i sådanne situationer, at denne beredskabsplan træder i kraft. 
 
Pædofili, overgreb og andre former for krænkelser, er også kritiske hændelser. Læs mere herom i 
Dansk Svømmeunions folder ”Etisk kodeks”, der kan findes via 
svoem.org/etiskkodeks. 
 
En hændelse kan variere fra ’ikke kritisk’ til værende ’ekstremt kritisk’. 
 
En kritisk hændelse er alvorlige ulykker og/eller voldsomme begivenheder. Meget alvorlige hændelser 
kan udvikle sig til regulære kriser, hvis der ikke tages hånd om dem i tide. 
 
Kontakt derfor gerne Dansk Svømmeunions konsulenter for hjælp og rådgivning i den konkrete 
situation. 
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FOREBYGGELSE 
Vi kan selv gøre meget for at forebygge kritiske hændelser. Det er blandt andet vigtigt at kontrollere, 
minimum én gang årligt, at der er det rette sikkerhedsudstyr – eksempelvis en hjertestarter, en 
redningskrans, etc. samt at sikkerhedsudstyret i hallen er hensigtsmæssig placeret – er udstyret eksempelvis 
nemt tilgængeligt og tilgængeligt hele døgnet? – og at de rette nøglepersoner uddannes i eksempelvis i 
førstehjælp og livredning samt uddannes i brug af det tilgængelige udstyr. 
 
 

KRISTESTAB 
Bestyrelsen har på forhånd udpeget en mulig krisestab samt udarbejdet en manual for krisestabens 
arbejde. De primære roller er formanden, næstformanden og presseansvarlig, 
derudover træneren af det berørte hold. 
 
En krisestab kan variere af hensyn til hændelsens omfang og de berørte personer. 
 
Krisestaben består som minimum består af følgende personer: 

• Formand Kim Hornbæk, eller næstformand Lene Volke 
• Kommunikationsansvarlig René Vedel Larsen 

 
I tilfælde af at der sker en kritisk hændelse kontaktes formanden, som vurderer, om kriseberedskabet 
skal iværksættes. 
 
Giv altid hurtig besked til 
Formand Kim Hornbæk 23 74 21 47 
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NÅR HÆNDELSEN ER SKET 
Når der sker en hændelse af mere kritisk karakter, nedsættes krisestaben hurtigst muligt, og senest inden for 
24 timer, hvor der er en klar ansvars- og opgavefordeling. Krisestaben skal hurtigst muligt tilegne sig fakta i 
sagen. Henvendelser fra interessenter besvares så hurtigt som muligt, og evt. korrespondance gemmes. 
Benyt skemaet på næste side til at skabe overblik over hændelsesforløbet og hvem der har været dialog 
med.  

 

 
Krisestabens opgaver 

• Skab klarhed over, hvad der er sket og vurderer omfanget af hændelsen. 
• Lav en prioriteret liste over, hvem hændelsen berører, og hvordan personerne forventes at reagere. 
• Beskyt den/de tilskadekomne, og tag hånd om pårørende samt andre, der har været direkte 

involveret. Afhængig af krisens omfang, kontaktes Dansk Svømmeunions konsulenter, som enten 
selv eller via Danmarks Idræts-forbund er i stand til at yde os professionel hjælp. 

• Beslut hvilke handlinger, der skal udføres her og nu fx: 
o Vurder, om der er behov for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der 

har været direkte involveret i hændelsen. Kontakt Dansk Svømmeunions konsulenter, som 
hjælper med kontakt til rette vedkommende. 

o Indkald til fællesmøder med forældre og svømmere. 
o Aflys træningen og evt. lukke svømmehallen. 
o Indkald tekniske folk med ekspertviden. 

• Lad al kommunikation foregå gennem den kommunikationsansvarlige. Tag stilling til, hvad der skal 
kommunikeres videre og orienter relevante interessenter. 

• Følg op over for personer, der har været direkte involverede i hændelsen. Det er også vigtigt at følge 
op over for fx resten af holdet, som også er berørt af hændelsen. 

• Evaluer hændelsen og reviderer eventuelle ændringer i beredskabsplanen. 
 

 

  

• Der nedsættes en krisestab hurtigst muligt og iværksætter beredskabsplanen. 

• Kommunikationen foregår hurtigt og objektivt til de relevante interessenter. 

• Swim Team Neptun kontakter Dansk Svømmeregion med henblik på rådgivning 

• Swim Team Neptun benytter psykologisk krisehjælp via vores medlemskab i Dansk 
Svømmeunion, hvis vi har behov for det. 
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BESKRIVELSE AF HÆNDELSESFORLØB 
 
 
 
Dato   _______________________________________________________________
    
Klokken   _______________________________________________________________ 
 
 
Hvad er der sket?   

_______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 
Hvem er direkte berørt af ulykken?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
På hvilket tidspunkt og hvor fandt hændelsen sted? 

_______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
 
 
Hvem standsede ulykken og hvordan? 
  _______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
 
 
Hvornår og hvordan blev relevante personer orienteret om hændelsen? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
Udfyldt af, navn: _______________________________________________________________ 
Telefon:  _______________________________________________________________ 
E-mail:   _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Afleveres straks til Formand Kim Hornbæk, 23742147, kim@swimteam-neptun.dk  
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KOMMUNIKATION 
Kommunikationen til både interne og eksterne interessenter skal være præcis og konsistent. Interne 
meddelelser skal kunne tåle offentlighedens lys. Det bør diskuteres i hvilket omfang pressen og andre 
eksterne interessenter skal informeres om sagen. 
 

 

 

 

EVALUERING AF HÆNDELSEN 
Når hændelsen er afsluttet skal krisestaben, foretage en evaluering af hændelsens forløb. Det er vigtigt at 
forholde sig til, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt, og evalueringen bør forholde 
sig til både interne og eksterne interessenter.  
 

 

 

 

 

Evalueringen bør som minimum fokusere på følgende spørgsmål:  
 

Selve hændelsen 

• Hvilke faktorer udløste hændelsen? 
• Hvad skete der, hvornår og hvordan? 
• Hvordan reagerede de berørte personer? 
• Hvordan håndterede i praktikken ift. hændelsen, fx tilkalde ambulancen, samarbejde med livreddere, 

nedsættelse af krisestab etc.  
o Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Hvordan kan det forbedres? 

 

 

 

• Tag stilling til, om der er procedurer, der skal ændres ift. krisen 
• Kriseforløbet og håndteringen heraf evalueres hurtigst muligt efter krisens aftagen. 

 

• Hav fokus på dialog, empati og proces. 
• Tag hensyn til hændelsen og situationen. 
• Giv præcis, relevant og rettidig information. 
• Lad al kommunikation ske via den kommunikationsansvarlige, så I har overblik over, hvad I 

kommunikerer til hvem og hvornår. 
• Benyt så vidt muligt personlig kontakt – undlad at sende e-mails til berørte personer. 



Beredskabsplan  Swim Team Neptun Ver. 1. revideret: 1. april 2018 

 

Side 9 af 10 

Kommunikation 

• Hvordan foregik kommunikationen med de berørte personer – fx orientering af forældre og 
svømmere 

o Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt. Hvordan kan det forbedres?  
• Hvordan foregik kommunikationen med øvrige interessenter fx kommunen og halinspektører 

o Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt. Hvordan kan det forbedres?  
 

Politikker og organisation 
• Giver evalueringen anledning til ændringer i praksis /arbejdsgange? 
• Skal vi opdatere / ændre i klubbens sikkerhedspolitikker?  
• Skal beredskabsplanen revideres på grundlag af krisens forløb? 
• Skal der som følge af krisen og evalueringen igangsættes organisatoriske ændringer? 
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KONTAKTLISTE 
Nedenfor er vigtige kontaktpersoner. 
 
 
Formand for Svømmeklubben  
E-mail: kim@swimteam-neptun.dk 
Mobil: 2374 2147 
 
Næstformand for Svømmeklubben 
E-mail: Lene@swimteam-neptun.dk 
Mobil: 4075 8432  
 
Presseansvarlig i Svømmeklubben 
E-mail: rene@swimteam-neptun.dk  
Mobil: 2486 4009 
 
 
Praktiske oplysninger og telefonnumre, hvor anden information kan findes:  
Falck Krisehjælp: Telefon 7010 2031  
Tryg Alarm: Telefon 4468 8200 
Dansk Svømmeunion Telefon: 44 39 44 50  
Politiet i Randers: 87 31 14 48 eller 114 
 
Forsikring:  
www.idraettensforsikringer.dk 
  
 


