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ØVELSESSEMINAR 2019
Øvelser, udvikling og adfærd
Seminaret

Der afholdes mange øvelser i beredskabet, og
vi er gode til at planlægge og gennemføre dem,
men påvirker de medarbejderens og organisationens adfærd, så vi får et bedre beredskab?
Ved årets øvelsesseminar sætter vi fokus på,
hvordan virksomheder, organisationer og myndigheder bruger øvelser til at påvirke dels hvordan organisationen arbejder med sit beredskab
før og efter en hændelse, dels hvordan ledere
og medarbejderne forholder sig til og agerer
under en beredskabshændelse.
Helle Bro sætter fokus på, hvilke designmæssige forhold øvelsesplanlæggeren bør indtænke i

Seminar for myndigheder og
virksomheder

Seminaret er åbent for alle, men målrettet ledere og medarbejdere der arbejder med beredskab i virksomheder, organisationer og myndigheder.
Seminaret arrangeres af Det Centrale Øvelsesforum, der er
et samarbejde mellem Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Tilmelding

Deltagelse koster kr. 1.300. Sidste frist for tilmelding er
fredag den 10. maj 2019.
Tilmeld dig ved at benytte dette link.

forbindelse med øvelsesdesign og –gennemførelse, så deltagerne får de bedst mulige rammer til, at de kan forberede sig på at håndtere
beredskabshændelser effektivt.

Odense Congress Center

Desuden vil de ansvarlige myndigheder og
virksomheder for tre meget forskellige øvelser - en stor terrorøvelse, en landsdækkende
fuldskalaøvelse og en intern krisestyringsøvelse
- dele deres overvejelser og erfaringer med at
planlægge og gennemføre øvelser.

Ørbækvej 350 - 5220 Odense

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 09:00 - 15:15

Program
Øvelser med effekt
08:00 – 09:00

Gennem fire forskellige fortællinger om øvelsen Fly-

Morgenkaffe, indregistrering

ing Pigs og det forudgående øvelsesforløb vil der blive
sat fokus på, hvordan Departementet, myndigheder,

09:00 – 09:15

virksomheder og organisationer har samarbejdet om

Velkomst v. Beredskabsstyrelsen

at skabe et fælles grundlag for videreudvikling af det

Seminaret åbnes af Beredskabsstyrelsen, der vil dele

veterinære beredskab.

sine overvejelser om, hvordan man i lyset af det aktuelle risikobillede kan bruge øvelser til at udvikle bered-

11:50 – 12:00

skabet og skabe ønskede adfærdsændringer i organisa-

Til frokost med en eftertanke…

tioner.
12:00 – 13:00
09:15 – 09:30

Frokost

Så er vi i gang v. Paw F. Myrndorff,
Beredskabsstyrelsen

13:00 – 14:00

Indledende deltageraktivitet med fokus på relations-

Adfærd og øvelsesdesign v. Helle Bro

skabelse.

Hvilke designmæssige overvejelser skal planlæggeren
gøre sig i forbindelse med planlægning og gennem-

09:30 – 10:10

førelse af øvelser, når de skal bruges til at påvirke

Øvelser og beredskabsudvikling v. Sara Mørch,

og videreudvikle medarbejdernes adfærd i forhold til

Sara Mørch vil fortælle, hvordan Landbrugsstyrelsen

beredskabshændelser? Og hvilke adfærdspsykologiske

har brugt en øvelse til at skabe et fælles grundlag for

mekanismer skal planlæggeren kende til som forudsæt-

at udvikle deres beredskab. Indlægget vil fokusere på

ning for at understøtte adfærdsændringer hos medar-

processen i forbindelse med planlægning, gennem-

bejderne?

førelse og evaluering.

		
14:00 – 14:20

10:10 – 10:30

Eftermiddagskaffe

Gruppediskussion
14:20 – 15:05
10:30 – 10:50

Øvelse Ragnarok – City 2 v. Brian Tofteman og

Formiddagskaffe

Michael Bundgaard, Københavns Vestegns Politi
Hvordan planlægges og gennemføres en stor fuld-

10:50 - 11:50

skalaøvelse i City 2 for indsatsberedskaberne i samar-

Flying Pigs – det veterinære beredskab v. Hanne

bejde med myndigheder og virksomheder.

Christensen, Lisbeth Harm Nielsen, Lena Bjertrup
og Katja Goodhew

15:05 – 15:15

Afrikansk svinepest er en alvorlig trussel mod dansk

Afslutning v. Tine Overby, Beredskabsstyrelsen

landbrug, og håndteringen af et udbrud forudsætter et
meget tæt og omfattende samarbejde mellem myndigheder og virksomheder.

Indlægsholdere

Paw Feilbo Myrndorff er chefkonsulent og souschef i

Lisbeth Harm Nielsen er chefkonsulent i Landbrug

Beredskabsstyrelsens kontor for Uddannelse og har ar-

& Fødevarers afdeling for Fødevaresikkerhed, veteri-

bejdet i Beredskabsstyrelsen siden 2000. Paw arbejder

nære forhold & risikoanalyse og har været ansat her

med faglig og pædagogisk udvikling af uddannelses- og

siden 2010. Lisbeth er uddannet dyrlæge, fagdyrlæge i

øvelsesaktiviteter inden for beredskabsområdet. Paw er

svineproduktion og sygdomme hos svin og har senest

fagligt optaget af, hvordan man kan designe og iscene-

afsluttet en Master of Veterinary Public Health. Til dag-

sætte uddannelse, træning og øvelser med henblik på

ligt arbejder Lisbeth med smittebeskyttelse og veteri-

effektiv læring, og hvordan man kan facilitere og eva-

nært beredskab herunder planlægning og afholdelse af

luere øvelser med særlig fokus på læring. Paw arbejder

veterinære beredskabsøvelser.

ud fra både evidens og et erfaringsbaseret grundlag
med udvikling af idéer og metoder til nyttiggørelse af

Lena Bjertrup er Senior Director for Food Safety i

læring i praksis.

Danish Crown. Her har hun arbejdet siden 2014. Hun
har arbejdet med fødevaresikkerhed og kvalitet i føde-

Sara Mørch er hortonom og specialkonsulent i Land-

varebranchen siden 2002. Lena er ansvarlig for Danish

brugsstyrelsen, hvor hun siden juli 2017 har været an-

Crown Porks operationelle kriseberedskabsplaner og er

sat i enheden Planter. Planter er Danmarks Plantesund-

i den forbindelse optaget af, hvordan man får udbredt

hedsmyndighed, som bl.a. har fokus på at sikre sunde

kendskabet til kriseberedskabsprocedurerne i en stor

planter i DK både i forhold til import og eksport, når det

organisation som Danish Crown, hvor der er mange

kommer til planteskadegørere. Sara arbejder bl.a. med

medarbejdere og mange interessenter at håndtere

overvågning af Danmark i forhold til planteskadegørere,

under en krise. Lena arbejder -sammen med det øv-

som ikke må findes i EU samt beredskab, hvis situati-

rige kriseteam og ledelsen i Danish Crown – konstant

onen skulle opstå, hvor der er fund eller udbrud af en

på at øge kvaliteten og kendskabet til virksomhedens

sådan skadegører. Sara er også involveret i arbejdet

procedurer med det formål at kunne håndtere en krise

med tilrettelæggelse af enhedens beredskabsplan og

med minimalt tab for alle implicerede. Den overordne-

-organisering samt planlægning af øvelser. Sara deltog

de tilgang i den sammenhæng er, at det gælder om at

som en del af øvelsesledelsen på Planters første bered-

finde uklarhederne i fredstid, så der er færre og mindre

skabsøvelse i november 2018, hvor fokus i øvelsen bl.a.

udfordringer at skulle håndtere under en krise. Der-

var på anvendeligheden af beredskabsplanmateriale og

udover er der fokus på at få balanceret de detaljerede

-organisering af beredskabet, herunder roller.

nedskrevne kriseplaner med en operationelle virkelighed under en krise, hvor mange mennesker skal agere

Hanne Christensen er dyrlæge og specialkonsulent

hurtigt og næsten instinktivt for at gøre det rigtige i

i Fødevarestyrelsen. Siden 1995 har hun arbejdet i

situationen.

Fødevarestyrelsen, Centralt, hvor Hanne bl.a. arbejder
med husdyrsygdomme som kogalskab, svinepest og
husdyr-MRSA, samt planlægning og afholdelse af øvelser. Senest deltog Hanne som en del af øvelsesledelsen
i den store afrikanske svinepestøvelse afholdt i januar
2019 under navnet ”Flying Pigs”, sammen med flere
andre aktører.

Indlægsholdere

Katja Goodhew er chefkonsulent/teamleder for veterinærområdet i Miljø- og Fødevareministeriet og har
deltaget i planlægningen og koordineringen af ”Flying
Pigs” beredskabsøvelsen med fokus på den ministerielle
rolle ifb. beredskabshændelser. Forudgående har Katja
arbejdet med fødevare-, landbrugs- og veterinærområdet på de danske ambassader i Canberra, Tokyo og
Hanoi og har derfra tillige et indgående kendskab til
beredskabssystemer i et internationalt perspektiv. Katja
er uddannet Civilingeniør med en overbyggende Master
of Agriculture, og har tidligere desuden arbejdet med
risikohåndtering ifb. forurenings- og oversvømmelses-

Brian Tofteman har været operationel leder hos politiet gennem 14 år og siden sommeren 2018 været leder
for Vagt-/Ledelsescentral og Servicecenter (114) ved
Københavns Vestegns Politi. Brian har deltaget i flere
øvelser både som planlægger og evaluator på forskellige niveauer og var øvelsesleder af Ragnarok. Som
øvelsesleder var Brian ansvarlig for organisering og den
efterfølgende gennemførelse af øvelsen i spilstaben, der
bestod af 60 personer fra myndigheder, virksomheder
m.v.
Michael Bundgaard er politikommissær og har været

hændelser.

operationel leder hos politiet gennem de sidste 15 år.

Helle Bro CEO i bro – et tredimensionelt bureau, der

Vestegns Politis Planlægnings- og tilladelsesafdeling.

arbejder tværgående inden for disciplinerne adfærdsdesign, organisationsudvikling og virksomhedskommunikation. De sidste 20 år har Helle drevet, ledet og
udviklet bro, der i dag består af 30 medarbejdere og en
kundeliste, der bl.a. tæller Novo Nordisk, Chr. Hansen,

Siden maj 2015 har han været leder af Københavns
En af afdelingens opgaver er bl.a. at deltage i øvelsesplanlægning. Senest deltog Michael i øvelsesledelsen i
forbindelse med udfærdigelse af fuldskalaøvelsen ”Ragnarok”, hvor han havde ansvaret for logistikstaben, som
bestod af medlemmer fra politiet, redningsberedskaber-

LEGO, FLSmidth og flere styrelser og ministerier.

ne, Totalforsvaret og Beredskabsstyrelsen. I forbindelse

Helle dedikerer sin tid på gulvet til ledelsesrådgivning,

ansvaret for logistikdelen.

teamudvikling og udvikling af strategi for nogle af landets største internationale virksomheder. Hun baserer
sit arbejde på adfærds-, social- og personlighedspsykologi, og hun er optaget af at forstå de individuelle mindsets og specifikke kulturer, hun møder, som grundlag
for at kunne skabe varige forandringer.
Desuden er Helle hjemmevant keynote-speaker og oplægsholder, der ikke er bange for at sige, hvad hun ser
og fornemmer i rummet.

med afviklingen af øvelsen sad han i spilcellen med

