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Corona-epidemien Covid-19 har ramt
Danmark, Europa og store dele af verden hårdt. Pludselig er mange af de ting vi så på TV
fra Kina i januar og februar blevet virkelighed hos os. Store dele af Danmark er sat i stå. 
Samfundets beredskab bliver sat under pres. Sygehuse og sundhedspersonale,
beredskab og politi, ja selv forsvaret må assistere. 
 
Vi er midt i krisen og ingen kan forudse hvor længe den varer, samt hvilke konsekvenser
den får. Men meget peger på, at de danske myndigheder har lært af udenlandske
erfaringer og reageret hurtigt og effektivt. 
 
 
Krisebevidsthed
Coronakrisen har nok overrasket store dele af den danske befolkning. Vi er vant til et
effektivt samfund, hvor alt virker. Hvor vi frit kan rejse indenlands og udenlands. Handle
internationalt. Vores moderne informationssamfund lever af fri og uhindret global handel
med varer og tjenesteydelser. Pludselig bremses der hårdt op. 
 
Alt det vi tager for givet i en travl hverdag bliver pludseligt umuligt, besværligt eller
risikofyldt. Skoler og børnehaver lukkes. Butikscentre, hoteller og restauranter ligeså. Der
vendes op og ned på hverdagen for store dele af befolkningen. 
 
Hvis der skal drages en positiv lære af krisen er det nok, at den danske befolkning har
fået øget krisebevidstheden. En krise kan komme meget hurtigt og uventet. Så gælder det
om at være forberedt.
 
Kriseberedskab
Sundhedsvæsenet er i fuld gang med at opruste sygehuse og sundhedspersonale til at
kunne håndtere en hastigt voksende epidemi med mange syge danskere.
 
Det samlede samfundsberedskab er helt afgørende for Danmarks mulighed for at
komme helskindet igennem en epidemi som Covid-19.
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Epidemien understreger behovet for et stærkt og robust kriseberedskab i det
danske samfund. Kriseplaner skal udarbejdes når der er fred og ro. Så kan de
tages i brug når krisen kommer. Ingen kriseplan er perfekt og dækker alt.
 
Men det perfekte kan ofte være det godes værste fjende. En fornuftig plan kan
tilpasses den aktuelle situation og den er langt bedre end ingen plan. Men
planer skal øves, trænes og justeres på baggrund af øvelser og erfaringer.
 
Danmark har et godt kriseberedskab, men Coronaepidemien viser også, at en
krise kan opstå med meget kort varsel. Kriseberedskab skal tages alvorligt.
 
Krisestyring
Regeringen og de øvrige danske myndigheder har hurtigt vist handlekraft. I kriser
er tiden ofte den største modstander. Og tøven kan være den største risiko. En
effektiv og samarbejdet kriseorganisation med klare opgaver og en klar
ansvarsfordeling er bedre til at tage rettidige og hensigtsmæssige beslutninger,
end en uprøvet organisation.
 
Derfor bør kriseorganisationer være etableret og opgaver samt ansvar indøvet,
mens der stadig er fred og ro samt ingen fare. Det er for sent, når krisen først
banker på døren.  
 
Beredskabsstyrelsen har i 2019 udarbejdet publikationen Retningslinjer for
Krisestyring, den er værd at læse i en rolig stund.  Et centralt budskab heri er, at i
en situation med uklare eller ufuldstændige informationer, er det berdre at
etablere et lidt for højt beredskab, end et lidt for lavt beredskab.
 
Kriselæring
Enhver krise bør udnyttes til læring. Når Coronakrisen er overstået, er det tid til at
evaluere, lære og forberede sig på den næste krise. 
 
Den næste krise bliver givetvis anderledes, men der altid noget man kan lære af
en oversået krise. 
 
Folk & Sikkerhed henstiller, at alle danske borgere følger myndighedernes
anvisninger og bidrager til at reducere Coronakrisens omfang. Og at alle
myndigheder og private virksomheder evaluerer samt lærer af krisen når den er
forbi. 
 
Så kan Danmark blive et endnu mere robust samfund, den dag den næste krise
rammer os.
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