Vejledning vedrørende nødforsyning af strøm mv. på private
sygehuse og klinikker

Sundhedsstyrelsen er på baggrund af det omfattende strømsvigt den 23. september

2003 blevet opmærksom på et muligt manglende nødberedskab på private klinikker
og sygehuse i tilfælde af strømsvigt eller manglende vandforsyning mv.
Offentlige sygehuse ejes af amterne og H:S, der jf. Sundhedsministeriets vejledning
for planlægning af sygehusberedskabet, 1998, er forpligtede til at sørge for det
nødvendige nødberedskab.
Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at vurdere behovet for
et nødberedskab på private sygehuse og klinikker i tilfælde af afbrydelse af
forsyningen af fx strøm og vand mv. I arbejdsgruppen deltog repræsentanter for
Sammenslutningen af Privathospitaler i Danmark og fra Foreningen af Praktiserende
Speciallæger.
Sygehuslovgivningen giver ikke Sundhedsstyrelsen mulighed for at pålægge private
klinikker at have et nødberedskab. Læger er imidlertid jf. lægelovens § 6 forpligtet til
at udvise samvittighedsfuldhed og omhu i deres patientbehandling. Dette indebær, at
den for behandlingen ansvarlige læge skal sikre sig, at igangværende
behandling/indgreb til enhver tid, ved eksempelvis svigt af forsyningen af el, vand,
trykluft eller brug af medicinske gasser, kan afsluttes forsvarligt. Sundhedsstyrelsen
har ikke fundet det muligt i detaljer at beskrive hvilket nødberedskab den enkelte
klinik skal have, da det beror på de foretagne indgrebs karakter og omfang. På
baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefaler Sundhedsstyrelsen nedenstående:

Ansvarsforhold:
Klinikker hvor kun én læge foretager patientbehandling
Såfremt kun én læge er ansvarlig for patientbehandlingen på klinikken er det den
pågældende læge, der ved at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, jf. lægelovens §6,
skal sørge for at den igangværende behandling til enhver tid kan afsluttes forsvarligt.
Det vil typisk dreje sig om kirurgen der arbejder alene og får anæstesiologisk
assistance udefra. Den for patientbehandlingen ansvarlige lægen bør sørge for at der i
fornødent omfang forefindes skriftlige instrukser for nødberedskab ved svigt af
forsyning af el, vand og medicinske gasser.
Klinikker med virksomhedsansvarlig læge
Såfremt lov om virksomhedsansvarlige læger finder anvendelse på
sygehuset/klinikken, er det den virksomhedsansvarlige læge der er ansvarlig for at
virksomhedens sundhedsfaglige arbejde udføres i overensstemmelse med god faglig
praksis, og at sygehuset/klinikken har det tilstrækkelige nødberedskab ved svigt af
forsyning af el, vand og medicinske gasser samt at der er udarbejdet en instruks for
dette.

Beredskabets omfang
Behovet for nødforsyning er afhængigt af indgrebets karakter og den anvendte form
for bedøvelse samt behovet for monitorering. Nødberedskabet bør have et sådant
omfang at igangværende indgreb til enhver tid kan afsluttes forsvarligt. Sikring af
telefonsystem og dataopbevaring i tilfælde af strømsvigt bør ligeledes forefindes.
Såfremt sygehuset/klinikken har sengepladser kan det være nødvendigt at opretholde
en tilstrækkelig varmeforsyning.
Nødberedskabet bør til enhver tid tage højde for bygningsændringer/udvidelser eller
omflytning af patientbehandlingsfunktioner.
Instruks
Den skriftlige instruks skal beskrive det ansatte personales rolle/ansvar ved svigtende
forsyning af el, vand, varme, trykluft eller medicinske gasser. Instruksen bør
indeholde oplysninger om hvor hyppigt nødberedskabet kontrolleres. Der henvises i
øvrigt til Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om udfærdigelse af
instrukser.

Sundhedsstyrelsen den 15. juni 2004.
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