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• Enkeltstående lokale hændelser, f.eks. hotelbrand

• Udbrud af store konflikter, f.eks. politiske uroligheder eller

terrorhandlinger

• Naturkatastrofer og katastrofer, f.eks. jordskælv

• Evakueringer, både medicinske og sikkerhedsmæssige

08/10/2018

SOS International håndterer sikkerheds- og 

krisesituationer med det samme og overalt i verden –

24/7/365
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• Ledelsens juridiske, moralske og etiske ansvar for medarbejderne.

• Mange virksomheder udsættes potentielt for sikkerhedsmæssige risici og trusler, når de 

opererer i udlandet, men også herhjemme.

08/10/2018

Duty of Care

Hvorfor? 
For at sikre at medarbejderne er 

beskyttet, trygge og informeret, 

så de kan vende tilbage til arbejdet 

så hurtigt som muligt.
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Krisestyring: 5 grundregler

1. Vær beredt: Etabler jeres beredskab før krisen kradser

2. Identificer jeres risiko og risiko-appetit

3. Formulér og aktivér en politik for området

4. Kommunikér det I ønsker organisationen skal vide 

om politikken og beredskab

5. Træn jer selv, jeres beredskab og jeres organisation
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Situation:

• Der er sket en eller to bombeeksplosion(er) i centrum af 

Stockholm og i umiddelbar nærhed af Stureplan i centrum

• 61 mennesker menes kvæstet – 5 døde. 

• Tallene er foreløbige, men det rapporteres, at der er 

mange danskere, svenskere og nordmænd 

blandt de kvæstede. 

• Klokken er 20.10 om aftenen…
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• Hvor mange af jer kan lige nu finde ud af om I har medarbejdere i Stockholm?

• Hvordan finder I ud af det?

• Hvor ligger ansvaret i jeres organisation for disse oplysninger?

• Hvad svarer I pressen og pårørende der ringer og spørger om I ved om deres 

familiemedlemmer er i Stockholm?

• Hvem svarer pressen og pårørende?

• I tilfælde af, at I har medarbejdere I Stockholm  – hvad kommunikerer I internt? 

• Hvem kommunikerer internt?

• Hvem kan hjælpe jer / hvem ringer I til?

08/10/2018

Hvad gør I?
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• Beredskab er vigtigt: Det er vigtigt, at ’roller’ i krisestyring er fordelt FØR krisen rammer, og 

det er vigtigt, at I har en professionel partner, der kan hjælpe jer i den givne situation. 

• SOS International har ekspertisen og erfaringen.
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Beredskab!


