AC nr. 10: Massevaccination af hele eller dele af regionens befolkning
Opgave
Massevaccination af hele eller dele af regionens befolkning.
Ansvar for opgaven
Vaccination af et større antal af regionens borgere koordineres af Regionens Vagtcentral i
samarbejde med kommunerne og efter vejledning fra Sundhedsstyrelsen og regionens ad hoc
Pandemi Task Force.
Ansvarlig: Regionens Vagtcentral
Den konkrete og detaljerede planlægning foregår i regionens ad hoc Pandemi Task Force.
Ansvarlig: Pandemi Task Force
Der nedsættes en planlægningsgruppe til varetagelse af logistik mellem region og kommune
på baggrund af Sundhedsstyrelsens udmelding.
Ansvarlig: Regionens kriseledelse og kommunerne
Procedurer/foranstaltninger
Massevaccination sker efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen. De konkrete opgaver afhænger
af den ramme for vaccinationsindsatsen, som udmeldes nationalt.
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen
Der udpeges en regional leder for vaccinationsindsatsen. Vaccination af visse grupper af
befolkningen kan ske hos praktiserende læger evt. i samarbejde med kommunens ældrepleje,
på sygehusenes ambulatorier og via private vaccinationsfirmaer. Regionen vaccinerer eget
personale og leverandører. Ved vaccination af hele befolkningen, samarbejdes med
kommuner om at oprette vaccinationscentre (1 vaccinationscenter pr. 21.000 indbyggere i
befolkningstætte områder), herunder om ledelsesopgaverne.
Ansvarlig: Regionens kriseledelse og evt. kommunerne
Region og kommuner samarbejder om at oprette, drive og bemande vaccinationscentre ved
vaccination af hele befolkningen, og om at indkalde de personer, som skal vaccineres og
gennemføre indsatsen. Ved vaccination af hele befolkningen kan indkaldelse ske som ved
valghandlinger. Region og kommuner kommunikerer til befolkningen efter anvisning fra
Sundhedsstyrelsen. Region og kommuner udarbejder i fællesskab en handleplan for indsatsen
indenfor Sundhedsstyrelsens udmeldte ramme, herunder om udpegning af lokaliteter og
personale til bemanding til vaccinationscentre og foreløbig logistik.
Ansvarlig: Regionens kriseledelse og kommunerne
Hospitalerne er ansvarlige for at stille læger til rådighed til vaccinationscentre i eget
optageområde.
Ansvarlig: Hospitalernes kriseledelse
Vaccine til massevaccination leveres fra Statens Serum Institut og koordineres af Region
Hovedstadens Apotek. Regionens Vagtcentral orienteres om aftalen.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek udbringer vaccine til vaccinationscentre efter aftale med
Regionens Vagtcentral.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Regionslagret udbringer utensilier og udstyr (sprøjter, kanyler, vat, afspritning mv.) efter
aftale med Regionens Vagtcentral.
Ansvarlig: Regionslagret
Ved etablering af vaccinationscentre forestår Center for Ejendomme den praktiske etablering
og indretning i samarbejde med Regionens Vagtcentral, kommunen og evt. ejer af
ejendom/område. Center for Ejendomme har ansvaret for drift af vaccinationscenteret,
herunder forsyning, renovation og sikkerhed.
Ansvarlig: Center for Ejendomme

-

Regionens Vagtcentral aktiverer beredskabsplan og kriseledelse og orienterer
regionens ad hoc Pandemi Task Force.
- Regionens Vagtcentral aktiverer kommunerne og orienterer om forestående
massevaccination, samt om der planlægges efter scenarie 1, 2, 3 eller 4.
- Alt efter massevaccinationsscenarie koordinerer Regionens Vagtcentral udsendelse af
læger til vaccinationssted med hospitalerne.
- Regionens Vagtcentral koordinerer levering af vaccine med Region Hovedstadens
Apotek samt levering af utensilier og udstyr (sprøjter, kanyler, vat, afspritning mv.)
med Regionslagret. Ligeledes koordinerer Regionens Vagtcentral udsendelse af
udstyr og medicin til håndtering af anafylaksi ved etablering af vaccinationscentre.
- Kriseledelsen håndterer pressen i samarbejde med regionens pressevagt.
- Kriseledelsen nedsætter en planlægningsgruppe til varetagelse af logistik mellem
region og kommuner.
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