
Beredskab 
 Morten Lomholt Korslund 
 Specialkonsulent, Krisestyring 



• En god dag kan blive dårlig 
 
• Dårlige dage kan blive værre  
 
• Vi gør organisationer klar 
til at håndtere kriser 

‘Krisestyring’ 



• Metodeudvikling 
• Rådgivning 
• Øvelser 
• Skabe overblik 
• Videreudvikling af 
krisestyringssystemet 

‘Krisestyring’ 
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Hvad er en krise? 
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En unormal og ustabil situation, som akut 

truer  

organisationens mål, med- 

arbejdere, omdømme og/eller eksistens. 

Hvad er en krise? 
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Kendte Ukendte 

Kendte 

Ukendte 

Viden 
(justified true beliefs) 

Epistemisk 
risiko 

Tavs viden Ontologisk 
risiko 

Baby giraffe 

murdered 

Shot 4 times with captive bolt gun 

Marius the giraffe's grotesque slaughter 

Zoo 
Scandal: 
Incest-
giraffe fed to 
lions! 

Anledninger til krise? 
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13 hændelsestyper 
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Generelle kapaciteter 
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Fire spor 

Ulykkes-beredskab 

Trussels-beredskab 
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Hvordan bliver vi bedre? 

før under efter 

forberedelse krisestyring genopretning 
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Hvordan bliver vi bedre? 

før under efter 

forberedelse krisestyring genopretning 
  

Ledelse 
 

Evalueringer 

Øvelser 

Uddannelse 

Forebyggelse 

Planlægnings- 
grundlag 

Beredskabs- 
planer 
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Hvordan bliver vi bedre? 

før under efter 

forberedelse krisestyring genopretning 
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Niveauer 

Strategisk  Bestemmende 
Fastlægger overordnede 
og langsigtede mål, 
midler og metoder 

Operationelt Styrende 

Omsætter strategiske 
beslutninger til operative 
handlinger og 
koordinerer indsatsen 
 

Taktisk Udførende Udfører de enkelte 
operative handlinger 
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onsdag den 21. november 18 15 
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En enkelt model 
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•  Erkendelse 
•  Forståelse 
•  Udvikling 

Situation Retning Handling 

En enkelt model 
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•  Erkendelse 
•  Forståelse 
•  Udvikling 

Situation Retning Handling 

En enkelt model 
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Handlingsprincippet 

Informationsberedskab 

Stabsberedskab 

Operationsberedskab 
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•  Erkendelse 
•  Forståelse 
•  Udvikling 

Situation Retning Handling 

En enkelt model 
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•  Erkendelse 
•  Forståelse 
•  Udvikling 

Situation Retning Handling 

En enkelt model 
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Situationen bliver værre 
 

●  Den 24. marts 2015 styrtede 
Germanwings Flight 9525 ned 
i de franske alper. 

●  150 personer omkom. 

●  Årsagen uklar. 

●  Den 26. marts kom det frem, 
at andenpiloten Andreas 
Lubitz var skyld i hændelsen.  
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Der sker noget andet 
 

●  8:47  Et passagerfly rammer 
WTCs nordlige tårn. 

●  Omfattende transportulykke med 
et meget kompliceret skadessted. 

●  9:03 Et passagerfly rammer 
WTCs sydlige tårn. 

●  Flere, koordinerede terrorangreb 
med ukendt omfang og ekstreme 
konsekvenser. 
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Situationen bliver ved 
 

●  Forøget seismisk aktivitet omkring 
Eyjafjallajökull siden dec 2009. 

●  Evakuering af indbyggere i området 
og aflysning af fly fra Keflavik den 
21. marts 2010. 

●  Stort udbrud i midten af gletcheren 
den 14. april. 

●  Lukning af luftrummet over 
Vesteuropa 15. – 21. april. 
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•  Strategiske mål 
•  Regler og værdier 
•  Partnere 

•  Erkendelse 
•  Forståelse 
•  Udvikling 

Situation Retning Handling 

En enkelt model 
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●  Handlinger styres med 
udgangspunkt i strategisk 
målsætning 

●  Strategiske mål: 
Hvad  ønsker vi at opnå med 
vores indsats?  

●  Opgaven: 
Forankret på strategisk niveau 

Retningsprincippet 
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•  Strategiske mål 
•  Regler og værdier 
•  Partnere 

•  Erkendelse 
•  Forståelse 
•  Udvikling 

•  Beslutninger 
•  Prioritering  
•  Delegering 

Situation Retning Handling 

En enkelt model 



35 brs-kri-15@brs.dk 


