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• Anæstesiolog
• Beredskabsleder uddannet ved Hovedstadens

Beredskab
• Overlæge af reserven (Major)
• Tidl. Led.Ovl. for Forsvarets ROLE 2 Enhanced
• Flere internationale missioner til hhv.

• IRAK
• AFGHANISTAN 



KRITISKE FORSYNINGER

DEFINITION: Kritiske forsyninger er elementer med stor betydning for 
samfundet, hvis svigt eller forringelse af dem ville resultere i varige 
flaskehalse i forsyningerne, betydelige forstyrrelser af den offentlige 
sikkerhed eller andre dramatiske konsekvenser.
På sygehus niveau kan mangel på specifikke elementer have meget 
alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden og i værste fald død! 



KRITISKE FORSYNINGER

• Brændstof (diesel & benzin mm.)
• Rent vand
• Elektricitet (el-net & nødgenerator)
• Medicinske gasser O2  , CO2 , N2O , Atmosfærisk luft mm.
• Vakuum / Trykluft
• Medicin & Utensilier mm.
• Fødevare



Ydre faktorer kan påvirke forsyning og 
logistik og dermed medvirke til at 

forsyningen af elementer bliver til en kritisk 
forsyning



AFSTAND FRA A TIL B

• Transport metode. 
• Store fysiske
afstand mellem
punkt A & B.

• Ofte meget lang 
transporttid med 
mulige mellemstop



CAMP BASTIAN 
VAR 

ENGLANDS 3. 
STØRSTE 

LUFTHAVN DA 
DEN MILITÆRE 
INDSATS VAR 

PÅ SIT 
HØJESTE



VARME

F.eks. Er holbarheden af
medicn er for flere præparater
meget temperatur afhængig

Dette gælder både under 
transport og ved opbevaring



KULDE

Beskyttelse mod kuld
er generelt vigtigt og

har betydning for både
patienter og forskellige
temperaturfølsomme
elementer. Dette såvel
under transport som

ved opbevaring



SANDSTORM i Irak

Ekstreme vejrelementer påvirker ALT!

STORMFLOD i Danmark



FORSVARET
FRA FELTHOSPITAL TIL 

ROLE 1 / ROLE 2 
(Enhanced)



O2 & Atmosfærisk luft

Brug af iltkoncentrator (med & uden tryk) 



VAND!



BRÆNDSTOF



MEDICIN 
(herunder

blod!) 
& 

UTENSILIER


	FSTA �”gå hjem møde”�Tirsdag den 13. september 2022�
	Jes Braagaard ��Cheflæge �Slagelse Akutafdeling
	KRITISKE FORSYNINGER
	KRITISKE FORSYNINGER
	Ydre faktorer kan påvirke forsyning og logistik og dermed medvirke til at forsyningen af elementer bliver til en kritisk forsyning
	AFSTAND FRA A TIL B
	CAMP BASTIAN VAR ENGLANDS 3. STØRSTE LUFTHAVN DA DEN MILITÆRE INDSATS VAR PÅ SIT HØJESTE
	VARME��F.eks. Er holbarheden af medicn er for flere præparater meget temperatur afhængig �Dette gælder både under transport og ved opbevaring
	Dias nummer 9
	SANDSTORM i Irak
	FORSVARET�FRA FELTHOSPITAL TIL ROLE 1 / ROLE 2 (Enhanced)
	O2 & Atmosfærisk luft��Brug af iltkoncentrator (med & uden tryk) 
	VAND!
	BRÆNDSTOF
	MEDICIN (herunder blod!) �& UTENSILIER

