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BILAG 9 

  

Samarbejde om sundhedsbered-
skabsplanlægning mellem kommu-
nerne og Region Hovedstaden 

Dette bilag giver et overblik over samarbejdet om sundhedsberedskabsplan-

lægning mellem kommunerne og Region Hovedstaden, som Region Hoved-

staden planlægger efter. Detaljerne omkring samarbejdet er beskrevet i de ac-

tion cards, der henvises til i teksten. 

Bilaget er baseret på den opsamling, der tidligere er udarbejdet på temamøde 

den 7. marts 2013 mellem Region Hovedstaden og kommunerne, og som blev 

opdateret i forbindelse med Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 

2017 som daværende bilag 9 ”Samarbejde mellem Region Hovedstaden og 

kommuner”. Beskrivelsen er opdateret som del af Region Hovedstadens 

Sundhedsberedskabsplan 2021. 

De almindelige og daglige procedurer anvendes så vidt muligt også ved en 

beredskabshændelse. Derudover lægges der op til, at kommuner og region 

hver planlægger for følgende:  

Aktivering og gensidig orientering ved beredskabshændelser  

• Kommunerne meddeler Regionens Vagtcentral en døgndækket telefo-

nisk kontaktindgang til kommunen i tilfælde af en beredskabshændelse 

(amk@regionh.dk).  

• Kommuner og region orienterer hinanden ved større beredskabshæn-

delser, hvor koordination er nødvendig (vandforurening, epidemi, 

strømsvigt mv.). Orientering sendes til Regionens Vagtcentral.  

• Kommunerne kan sende en forbindelsesofficer til regionens krisesty-

ringsstab ved behov (kontakt mellem Regionens Vagtcentral og kom-

munens beredskabskontakt). Forbindelsesofficeren skal være kommu-

nikationsled mellem regionens krisestyring og kommunens krisestyring 
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i beredskabssituationen. Forbindelsesofficeren kan være fra det kom-

munale beredskab. 

 

Ekstraordinær udskrivelse af patienter  

• Hospitalerne kan ekstraordinært udskrive 20 pct. af de aktuelt indlagte 

patienter til kommunal pleje (omfatter følgende tre kategorier: eget 

hjem uden hjemmepleje, eget hjem med hjemmepleje eller plejecen-

ter/institution). De 20 pct. svarer ca. til det antal patienter, det antages 

at være muligt ekstraordinært at udskrive fra hospitalerne på grund af 

patienternes helbredstilstand inden for de tre nævnte kategorier.  

• For at kategorisere de mulige patienter til ekstraordinær udskrivelse, 
vurderer hospitalet patienter ift. niveau for plejebehov ved udskrivelse 
ud fra de tre kategorier (eget hjem uden hjemmepleje, eget hjem med 
hjemmepleje eller plejecenter/ institution).  

• Relevant hospitalsafdeling medgiver patienten medicin til to hverdage, 
dvs. til udskrivelsesdagen og følgende hverdag. Udskrives borgeren 
efter kl. 12, tæller udskrivelsesdagen ikke med. Hvor der er søn- og 
helligdage mellem de 2 hverdage medgives medicin til flere dage. 
Gælder ikke for borgere, der medgives recept på nye lægemidler, og 
som selv kan sørge for afhentning af medicinen og varetage egen me-
dicinering. Disse borgere medgives alene lægemidler således, at de 
kan nå at komme på apoteket og indløse recepten. Det følger de gene-
relle regler i regionen for at medgive medicin ved udskrivelse af bor-
gere, der har behov for hjælp til medicinering efter udskrivelse.  

• Kommunerne har ansvar for efter behov at fremskaffe hjælpemidler, 

forbrugsgoder og lignende på samme måde som efter en almindelig 

udskrivning. Regionen vil dog tilstræbe at medgive evt. midlertidige 

hjælpemidler ved ekstraordinær udskrivelse.  

• Regionen har ansvar for at koordinere og afholde transport af patienter 

fra hospital til aftalt lokalitet i kommunen via Regionens Vagtcentral.  

• Kommune og region har selv ansvar for forsyning af værnemidler og at 

inddrage egen hygiejneorganisation i håndteringen.  

Følgende procedurer er skrevet ind i regionens sundhedsberedskabsplan:  

• Regionens Vagtcentral aktiverer kommunerne og orienterer om forven-

tet ekstraordinær udskrivelse.  

• Regionen alarmerer de praktiserende læger om forventet ekstraordi-

nær udskrivelse.  

• Forhold om den enkelte patients plejebehov og specialiseret sygepleje 

koordineres mellem hospital og kommune.  

• Hospitalet medgiver, foruden medicin som beskrevet ovenfor, også pa-

tienten kopi af udskrivningsrapport inklusive telefonnummer til udskriv-

ende afdeling, epikrise og medicinliste fra FMK samt øvrige relevante 

oplysninger. Det tilstræbes også at medgive evt. midlertidige hjælpe-

midler.  
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Der henvises til action card nr. 7A ”Ekstraordinær udskrivelse af patienter” for 

yderligere beskrivelse af ansvar og procedurer. 

Oprettelse og samarbejde om vaccinationscentre og krisestøttende ind-

sats i Evakuerings- og Pårørende Center  

Massevaccination  

Med henvisning til Sundhedsstyrelsens vejledning ”Planlægning af sundheds-

beredskabet” (2017) planlægges med følgende fire scenarier for massevacci-

nation:  

Scenarie 1: Hele befolkningen skal/bør vaccineres. Vaccinationscentre opret-

tes.  

Scenarie 2: Visse lokale grupper i befolkningen skal/bør vaccineres. Indsatsen 

planlægges som scenarium 1 i mindre målestok.  

Scenarie 3: Borgere som tilhører særlige risikogrupper bør vaccineres fx kro-

nisk syge, børn eller ældre over 65 år. Borgerens egen læge, den sygehusaf-

deling, som vedkommendes kroniske sygdom kontrolleres på, få vaccinations-

centre eller private vaccinationsfirmaer kan foretage vaccinationen. Under 

planlægningen skal det overvejes, om personer i de konkrete risikogrupper 

skal indkaldes personligt. Tilrettelæggelse af vaccination afhænger også af, 

hvad der besluttes politisk.  

Scenarie 4: Personer i bestemte jobs skal vaccineres. Her inddrages Arbejds-

tilsynet. Region og kommune kommunikerer ud efter anvisning fra Sundheds-

styrelsen, herunder hvorvidt arbejdsgiver skal medgive medarbejderne vacci-

nationsseddel. Sundhedsstyrelsen vil yderligere koordinere vaccination af 

samfundskritiske funktioner. Egen læge, vaccinationsfirmaer eller få vaccinati-

onscentre kan udpeges til vaccinelokalitet. Region og kommune(r) kommuni-

kerer ud efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen. 

Følgende procedurer er skrevet ind i regionens sundhedsberedskabsplan:  

• Region og kommuner udarbejder i fællesskab en handleplan for indsat-

sen indenfor Sundhedsstyrelsens udmeldte ramme, herunder om ud-

pegning af lokaliteter og personale til bemanding til vaccinationscentre 

og foreløbig logistik. 

• Regionen og kommunerne samarbejder om at oprette, drive og be-

mande vaccinationscentre. 

• Region og kommuner samarbejder om at indkalde de personer, som 

skal vaccineres og gennemføre indsatsen. 

• Regionen sørger for levering af vaccine (fra Statens Serum Institut) og 

utensiler og udstyr i form af sprøjter, kanyler, vat og afspritning mv. Li-

geledes sørger regionen for udstyr og medicin til håndtering af anafy-

laksi ved etablering af vaccinationscentre.  
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Der henvises til action card nr. 10 ”Massevaccination af hele eller dele af be-

folkningen” for yderligere beskrivelse af ansvar og procedurer. 

Krisestøttende indsats  

Den akutte krisestøttende indsats håndteres af regionen i forbindelse med et 

indsatsområde. Regionens psykiatriske centre kan udsende Koordinerende 

Psykiatrisk Kontaktperson (KOP) og/ eller kriseteams til indsatsen. Den sub-

akutte krisestøttende indsats i timer/ dage efter en indsats arrangeres i forbin-

delse med oprettelse af et Evakuerings- og Pårørende Center i kommunen. 

Heri bidrager regionen med Koordinerende Psykiatrisk Kontaktperson og/ eller 

kriseteams. Der er skrevet følgende procedurer ind i regionens sundhedsbe-

redskabsplan:  

• Kommunen og Politi udpeger og klargør lokaler til et Evakuerings- og 

Pårørende Center, gerne med mulighed for mindre lokaler til brug for 

samtaler.  

• Kommunen yder social assistance og krisestøtte i centret. 

• Regionen udsender kriseteams og/eller Koordinerende Psykiatrisk 

Kontaktperson til centret.  

• Regionen aktiverer det gejstlige beredskab (Folkekirkens Katastrofebe-

redskab, FKK).  

Regionen vurderer ikke, at kommunerne skal planlægge for fremskudte ska-

destuer i kommunerne.  

Der henvises til action card nr. 13 ”Evakuerings- og Pårørende Center” for 

yderligere beskrivelse af ansvar og procedurer. 

 

 


