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1.0 Indledning 

Nærværende pandemiplan indeholder en beskrivelse af opgaver og organisering i Region Nordjylland i til-

fælde af trussel om og udbrud af en pandemisk sygdom. Formålet med denne pandemiplan er, at beskrive, 

dels hvorledes man i regionen vil søge at begrænse smittespredning i pandemisituationer, dels hvorledes 

regionens daglige beredskab kan udvides i tilfælde af pandemi, således at evnen til at behandle et stort antal 

patienter og syge borgere sikres. Desuden er formålet at beskrive, hvorledes den sundhedsfaglige indsats i 

regionen organiseres, således at der kan ydes en koordineret indsats i en pandemisk situation.  

 

I udarbejdelsen af denne pandemiplan er der taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Beredskab for pan-

demisk influenza – del 1 og del 2 (Sundhedsstyrelsen 2013), der indeholder beskrivelse af regionale opgaver 

og ansvar i tilfælde af trussel om pandemisk influenza. Desuden bygger pandemiplanen på Sundhedsbered-

skabsplan for Region Nordjylland samt erfaringer fra den indsats, som blev udført såvel på nationalt plan 

som på regionalt plan vedrørende influenza A – H1N1, da denne brød ud i 2009 (Region Nordjylland 2010a). 

 

1.1 Definition af pandemi 

En pandemi er en verdensomspændende smitsom infektionssygdom. En pandemi er kendetegnet ved, at 

der er tale om forekomst af en hidtil ukendt sygdom - eksempelvis forårsaget af et nyt virus. I kraft af, at der 

er tale om en hidtil ukendt sygdom vil der være en begrænset immunitet overfor virusset hos befolkningen, 

og mange personer risikerer derfor at blive ramt af sygdommen – også i Nordjylland. Kendetegnende for en 

pandemi er desuden, at smitten spredes nemt til og blandt mennesker og kan medføre alvorlig sygdom.  

 
Den seneste pandemiske sygdom, der ramte Danmark, og dermed også Nordjylland var influenza A (H1N1). 

Influenza A blev første gang konstateret i Danmark i maj 2009, og udviklede sig til en influenzapandemi, der 

toppede i Danmark i november 2009.      

 

Det er ikke muligt med sikkerhed at forudsige, hvornår en pandemi igen vil ramme Danmark og dermed også 

Nordjylland, eller hvad der vil forårsage pandemien. Det er dermed heller ikke muligt på forhånd at udvikle 

en specifik vaccine, som vil kunne anvendes i tilfælde af pandemi. Uanset tidspunkt og art af sygdom forven-

tes det således, at det nordjyske sundhedsvæsens evne til at opretholde kritiske funktioner vil blive påvirket 

betydeligt i tilfælde af udbrud af pandemi.         

 

2.0 Aktivering af pandemiplan 

Pandemiplan for Region Nordjylland aktiveres, når der er trussel om pandemi. Eventuel trussel om pandemi 

bestemmes af WHO, og i Danmark udmeldes trussel om pandemi af Sundhedsstyrelsen via direkte mail til 
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overordnet ansvarlig for koordinering af sundhedsberedskabet i regionen, Akut Medicinsk Koordinationscen-

ter (AMK). 

 

Trussel om pandemi udmeldes desuden via Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk), EPI-NYT samt 

Statens Serums Instituts hjemmeside (www.ssi.dk). Sundhedsstyrelsens udmelding sker på baggrund af 

vurdering fra WHO.  

     

Når AMK i Region Nordjylland modtager melding om pandemitrussel, tager AMK kontakt til formand for re-

gional pandemigruppe, som søger for aktivering af regional pandemigruppe.    

 

3.0 Regional pandemigruppe 

Der nedsættes en permanent regional pandemigruppe, som kan aktiveres i tilfælde af, at en trussel om pan-

demi opstår. Pandemigruppen bør aktiveres så snart, der er modtaget melding fra Sundhedsstyrelsen om, at 

en pandemi kan være på vej, dog uden at gruppen fra starten behøver at sætte de store foranstaltninger i 

gang.  

 

3.1 Pandemigruppens opgaver 

Pandemigruppen har som overordnet formål at organisere og koordinere indsatsen i Region Nordjylland i 

tilfælde af trussel om og udbrud af en pandemi. Herunder varetager gruppen spørgsmål og opgaver vedrø-

rende: 

  

 Værnemidler, hygiejne og medicin 

 Vaccination, herunder koordinering af evt. massevaccination  

 Diagnostik af patienter, som kan være smittet med pandemisk sygdom 

 Isolation og karantæne  

 Behandling af smittede 

 Kapacitet i sygehuse og almen praksis 

 Forberedelse af pandemiafdelinger i regionen 

 Registrering af syge/overvågning af pandemisituationen 

 Udpegning af overvågningsansvarlige mhp. kontakt til centrale myndigheder, fx Sundhedsstyrelsen 

 Ekstraordinære udskrivninger fra sygehuse til kommuner 

 Kommunikation af information vedr. pandemi til ansatte i region, kommuner og befolkning generelt  

 Pressekontakt 

 

http://www.sst.dk/
http://www.ssi.dk/
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3.2 Deltagerkreds og mødefrekvens 

Pandemigruppen sammensættes af repræsentant(er) fra: 

 Den Præhospitale Virksomhed (Præhospital lægelig chef som formand + fuldmægtig som varetager 

sekretariatsfunktion) 

 Afdelingen Patientforløb 

 Styrelsen for Patientsikkerhed (Enhed for Tilsyn og Rådgivning) 

 Infektionsmedicinsk Afdeling 

 Infektionshygiejnen 

 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 

 Akutmodtagelser (én repræsentant fra hver Akutmodtagelse) 

 Psykiatrien 

 Sygehusapoteket 

 Almen Praksis, PLO Nordjylland 

 Regional kommunikationskonsulent 

 Nordjyllands Politi 

 Kommunekontaktrådet (KKR) Nordjylland udpeger 3 repræsentanter fra de nordjyske kommuner 

 Ambulancetjenesten/Falck 

 Udpegede afdelingsledelser for regionens pandemibygninger/-afdelinger (når ledelser er udpeget) 

 

Af hensyn til at sikre gruppens effektivitet og forståelsesramme sammensættes gruppen af faste medlemmer 

med suppleanter, ligesom der skal være mulighed for at indkalde ad hoc medlemmer.  

 

Alle relevante parter bør aktiveres til første møde i pandemigruppen. Gruppen kan på indledende møder 

aftale mødefrekvens og eventuelt differentieret deltagerkreds alt efter behov, da det er muligt, at nogle delta-

gere i perioder kan nøjes med orientering undervejs via referater mm. Eksempelvis bør kommunernes delta-

gelse vurderes ud fra kommunernes behov. Når planlægningen i forbindelse med en pandemi er på sit høje-

ste, kan der være behov for et ugentligt møde. Erfaringerne fra influenza A – H1N1 pandemien viser, at det 

fungerer godt, hvis en fast ugentlig mødedag aftales på forhånd. Unødvendige møder kan således altid afly-

ses, hvis der fx ikke er nyt på området. 

 

3.3 Formandskab 

Formandskabet for den regionale pandemigruppe varetages af præhospital lægelig chef for Region Nordjyl-

land.  
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3.4 Pandemigruppens beføjelser 

Den regionale pandemigruppe har – i perioder, hvor gruppen er aktiveret – formel beslutningskompetence 

over involverede institutioner og samarbejdsparter i regionen. Dette med henblik på at sikre en handlekraftig 

pandemigruppe med mulighed for at træffe hurtige beslutninger.  

 

Kommissorium for gruppen er vedlagt som bilag A.  

 

4.0 Værnemidler og hygiejne 

Smittespredning af pandemisk sygdom kan begrænses ved brug af visse værnemidler og efterlevelse af en 

række hygiejniske foranstaltninger. Smittespredning vil sandsynligvis kunne begrænses ved isolation af pati-

enten (enestue) samt ved at personalet bruger kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse 

samt udføre håndhygiejne. Desuden er rengøring og desinfektion vigtig.  

 

Infektionshygiejnen i Region Nordjylland udarbejder ved trussel om og i tilfælde af pandemi, retningslinjer for 

regionens personale vedrørende pandemisituationen, samt vejleder og rådgiver personale, som skal håndte-

re pandemisk syge patienter på regionens sygehuse.   

 

Retningslinjer og andet materiale, som udarbejdes af Infektionshygiejne i en pandemisituation distribueres til 

alle relevante interessenter.   

 

5.0 Lægemiddelberedskab  

I regi af Danske Regioner blev der i 2009 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionernes 

sundhedsberedskab og sygehusapotekerne. Arbejdsgruppen har haft til opgave at sikre et tilfredsstillende 

grundlag for regionernes planlægning af lægemiddelberedskabet, herunder at udarbejde en oversigt over 

hvilke lægemidler og tilhørende utensilier, der er behov for, lagerstørrelser samt produktionskapacitet på 

sygehusapotekerne i forhold til forskellige beredskabssituation, bl.a. pandemi (bakterielle og virale infektio-

ner).    

 

I henhold til afrapportering fra ovennævnte arbejdsgruppe er der ikke behov for etablering af et særskilt regi-

onalt beredskab af lægemidler til behandling af ofre for biologiske hændelser i form af bl.a. naturligt fore-

kommende pandemier, som fx influenza: 

 Med hensyn til vacciner kan de fremstilles, når den biologiske agens er kendt. Det er således ikke 

muligt at opbygge et vaccinelager mod en ny pandemi, som måske opstår om et ukendt antal år. 

 Med hensyn til øvrige typer af medicin (såsom fx antibiotika og anæstesimidler, der er relevante i 

forhold til pandemi) har arbejdsgruppen lavet oversigt over beredskabslægemidler. Arbejdsgruppen 

anbefaler, at der skal være en beholdning på afdelingerne af beredskabslægemidler svarende til 

(mindst) to dages forbrug på den enkelte afdeling, og derudover en beholdning på sygehusapote-
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kerne svarende til (mindst) fem dages forbrug. Disse beholdninger skønnes at sikre medicin til be-

handling som følge af beredskabshændelser af mindst 14.000 akutte patienter på landsplan. Be-

handlingen udover disse 14.000 patienter forudsætter at normal genforsyning med lægemidler er 

mulig (Danske Regioner 2011).  

 

Sundhedsstyrelsen har i deres opdaterede pandemiplan af 2013: Beredskab for pandemisk influenza. Del I: 

National strategi og fagligt grundlag anbefalet, at antivirale midler fra beredskabslageret kun anvendes i sær-

lige tilfælde, og hvis der opstår et massivt behov for antivirale midler under en pandemi, som ikke kan dæk-

kes af det kommercielle marked. Beredskabslageret er placeret på Statens Serum Institut og aktiveres af 

Sundhedsstyrelsen. 

Indtil Sundhedsstyrelsen udmelder andet, skal praktiserende læger ordinere antivirale midler via normal re-

cept til apotek, og patienten betaler selv. 

 

6.0 Vaccination  

Vaccination vil formodentligt være det mest effektive værn mod en kommende pandemi, forudsat at det lyk-

kes at producere og fordele en effektiv vaccine tilstrækkeligt hurtigt og i tilstrækkelige mængder. 

 

I tilfælde af at en pandemisk vaccine er til rådighed, kan denne i princippet tilbydes alle. Men sandsynligvis 

vil vaccinen kun kunne leveres i en begrænset mængde i starten. Derfor vil der sandsynligvis skulle vaccine-

res i en prioriteret rækkefølge efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalingerne afhænger af pandemi-

ens alvor og hvilke befolkningsgrupper, der er særligt udsatte.  

 

6.1 Scenarier for vaccination 

1. Alt sundhedspersonale i regionen skal vaccineres: 

Vaccination vil sandsynligvis kunne håndteres på regionens sygehuse. 

 

2. Hele den nordjyske befolkning eller bestemte befolkningsgrupper i regionen skal vaccineres: 

Der vil sandsynligvis være behov for at finde vaccinationslokaliteter, der rækker ud over lokaliteter på re-

gionens sygehuse. 

 

6.2 Gennemførelse af vaccinationer 

Det er erfaringen, at vaccination - i sygehusregi i Region Nordjylland - i forbindelse med en pandemi, funge-

rer godt, hvis processen er organiseret med én vaccinationsansvarlig på hvert sygehus. Den vaccinations-

ansvarlige gennemfører i samarbejde med en pandemiansvarlig overlæge vaccination af patienter og perso-

nale på sygehuset.   
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Regional pandemigruppe bør gøre det klart, hvilke kompetencer og ansvar den vaccinationsansvarlige på 

sygehusene skal have. 

 

Regional pandemigruppe koordinerer i et samarbejde mellem regionen og de forskellige institutioner i pri-

mærsektoren, hvorledes en eventuel massevaccination (scenarie 2) skal iværksættes og organiseres.    

 

6.3 Registrering af vaccinationer og bivirkninger 

Sundhedsstyrelsen kan anbefale, at vaccinationsansvarlige indberetter alle givne vaccinationer til centralt 

register. Dette med henblik på at kunne foretage vurdering af vaccinationsdækning og eventuelle bivirknin-

ger af vaccination (Sundhedsstyrelsen 2013a: 30). I sådanne tilfælde fungerer registreringskyndige repræ-

senteret i regional pandemigruppe som rådgivende instans med henblik på at etablere nødvendig registre-

ringspraksis. 

  

Herudover har læger – som ved alle andre lægemidler og vacciner – pligt til at indberette alle mistænkte 

bivirkninger ved vaccinationer for pandemiske sygdomme til Lægemiddelstyrelsen. Andet sundhedspersona-

le har adgang til at indberette mistænkte bivirkninger (Sundhedsstyrelsen, 2013a: 30). 

 

7.0 Kapacitet i sygehusene og almen praksis 

Både op til og i særdeleshed under udbrud af en egentlig pandemi vil der være et øget behov for diagnostik, 

smitteudredning og behandling i såvel almen praksis som i sygehusvæsenet.  

 

Pandemigruppen har til opgave at skabe overblik over kapacitet i såvel regionens sygehuse som i almen 

praksis ved udbrud af pandemisk sygdom, herunder antal og placering af ekstra intensivpladser på regio-

nens sygehuse samt fordeling af patienter mellem sygehusene. Det er vigtigt, at den regionale pandemi-

gruppe tidligt i forløbet igangsætter overvejelser omkring kapacitetsbehov. 

 

Kapacitetsbehov – pandemisk influenza som eksempel 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et groft skøn over antallet af patientkontakter, som kan forventes i hen-

holdsvis almen praksis, lægevagt, skadestuer og på sygehuse i tilfælde af pandemisk influenza. Eksempel-

vis vil der i Region Nordjylland være behov for ca. 26 ekstra intensivpladser (ved antagelse om at højest 

25% af befolkningen bliver syge i løbet af pandemiens 6-10 uger), når en pandemisk influenza er på sit hø-

jeste (Sundhedsstyrelsen 2013a, del II: 7). (Se evt. bilag B). 

 

8.0 Isolation og karantæne 

Ved pandemisk sygdom (i visse af pandemiens faser) bør patienter og kontaktpersoner isoleres eller i karan-

tæne med henblik på at begrænse smittespredning.  
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Isolation anvendes med henblik på at undgå smitte fra syge personer til raske personer. Karantæne anven-

des til kontaktpersoner, som kan være smittede, men som endnu ikke har udviklet symptomer herpå.  

 

Isolation kan ske på sygehuse (enestue eller sammen med andre syge, eksempelvis i særlige pandemibyg-

ninger/-afdelinger). Karantæne kan etableres i hjemmet eller på specielt oprettede karantænelokaliteter.  

 

8.1 Isolation på hospital 

Når der er påvist smitte med pandemisk sygdom fra person til person, skal patienter, som indlægges, isole-

res på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Når kapaciteten på Infektionsmedicinsk 

Afdeling på Aalborg Universitetshospital er fuldt udnyttet indlægges pandemisk syge patienter i isolation på 

enestue eller sammen med andre smittede på andre interne medicinske afdelinger på regionens sygehuse. 

Når isolationskapaciteten på regionens sygehuse er fuldt udnyttet, overflyttes yderligere isoleringskrævende 

patienter til sygehuse i andre regioner (Region Midtjylland og Region Hovedstaden). Hvis der ikke er ledig 

kapacitet på sygehuse i Region Nordjylland eller i andre regioner, tages særlige pandemibygninger/-

afdelinger i Region Nordjylland i brug.       

 

I den lokale planlægning skal der tages højde for isolation af patienter, som har behov for intensiv behand-

ling.  

 

Isolationsstuer skal leve op til særlige krav (Sundhedsstyrelsen 2011b: Bilag 5).  

 

8.2 Karantæne 

Der er udarbejdet en karantæneplan for Region Nordjylland, hvor der er udpeget en række faciliteter, som 

kan anvendes som karantænelokaliteter med henblik på at begrænse smittespredning. Karantæneplan for 

Region Nordjylland kan aktiveres, hvis det findes relevant med henblik på karantæne af borgere, som befin-

der sig i Region Nordjylland, og som kan være smittet med pandemisk sygdom, men som endnu ikke udviser 

symptomer herpå.  

 

9.0 Forberedelse af pandemibygninger i regionen 

Regional pandemigruppe har til opgave at organisere og koordinere forberedelsen af særlig pandemibygnin-

ger/-afdelinger i regionen, hvis dette viser sig nødvendigt. 

 

Der er på forhånd udpeget nogle bygninger i regionen, som kan anvendes til pandemibygninger. Krav til 

bygningerne er, at de har egen indgang samt eget ventilationssystem.  
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9.1 Udpegede pandemibygninger/-afdelinger 

Hospitalsledelserne i Region Nordjylland har udpeget nedenstående lokaliteter som mulige pandemibygnin-

ger/-afdelinger. I tilfælde af behov for ibrugtagning af pandemibygning/-afdelinger, afgør Regional Pandemi-

gruppe, hvilken bygning/hvilke afdelinger, der tages i brug.  

 

Aalborg Universitetshospital 

 Bygning 14 (Patienthotellet). 

 

 Afdeling M1, M2 og A5 i Hobro1: 

M1: 18 sengepladser. M2: 20 sengepladser. 

 

 Det palliative afsnit i Farsø: 

10 sengepladser.  

 

Regionshospital Nordjylland 

 Medicinerhuset, Hjørring: 5 sengeafsnit – hver med 26 sengepladser.  

 

 Etage K3, Thisted 

 

 OM2, Frederikshavn 

 

9.2 Afdelingsledelse og personale til bemanding af pandemiafdeling  

I tilfælde af behov for ibrugtagning af pandemibygning/-afdelinger udpeger hospitalsledelsen for det hospital, 

hvorpå pandemiafdeling etableres afdelingsledelse og personale, som skal bemande pandemibygning/-

afdeling(er) i regionen.  

 

Den udpegede afdelingsledelse har bl.a. til opgave at forestå koordinering vedr. indretning af byg-

ning/afdeling, oprettelse af eventuelle afsnit, samtaler med ledelser, som skal levere medarbejdere til funkti-

onen, udarbejde vagtplaner, skabe overblik over medicin, værnemidler, IT-udstyr, registrering m.v. 

   

Hygiejneorganisationen vejleder og rådgiver udpeget afdelingsledelse for pandemibygning/-afdeling samt 

personale om isolationshåndtering, beskyttelsesudstyr mv.  

 

                                                 
1 OBS: Afdelingerne i Hobro kan kun anvendes til pandemiafdelinger, hvis det kan accepteres, at det eksiste-
rende ventilationsanlæg ikke kan effektuere undertryk. 
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9.3 Personaleretslige spørgsmål  

I forbindelse med en pandemi kan der opstå en række personalejuridiske spørgsmål relateret til sygehusper-

sonalets rettigheder i en pandemisituation, bl.a. i forhold til midlertidig ændring i opgaver og arbejdssted 

samt modtagelse af vaccine for pandemisk sygdom. 

 

Den/de afdelingsledelser, der udpeges som afdelingsledelse(r) for pandemiafdelinger skal sikre, at der sker 

en afklaring af de personaleretslige spørgsmål, der måtte opstå i en pandemisituation.   

 

Under influenza A - H1N1 pandemien i 2009 udarbejdede henholdsvis Danske Regioner og Koncern HR i 

Region Nordjylland en gennemgang af personaleretslige spørgsmål, der opstod under pandemien. Disse er 

vedlagt som bilag C og D i nærværende pandemiplan.  

   

10.0 IT-mæssigt set-up for pandemiafdelinger 

Der er på forhånd – rent registreringsmæssigt – oprettet pandemiafdelinger/-afsnit for udpegede lokaliteter 

på regionens akutsygehuse, som vil kunne anvendes som pandemiafdelinger. Desuden er der – for hvert 

sygehus – oprettet et afsnit i sygehus-/afdelingsklassifikationen med henblik på at kunne registrere en ambu-

lant ydelse (podning) ved pandemi2. Formålet hermed er at kunne registrere alle personer, som bliver udredt 

for pandemisk sygdom, også personer som ikke indlægges.  

 

Koncern IT i regionen er ansvarlig for at alt personale, som i en pandemisituation udpeges til at bemande 

pandemiafdelinger bliver tildelt adgang til de IT-systemer, der er nødvendige at kunne anvende på de udpe-

gede pandemiafdelinger. Når det er besluttet, om og hvilke pandemiafdelinger, der skal ibrugtages, vil IT-

afdelingen kunne tildele relevant personale de nødvendige adgange inden for ganske få timer.  

 

Ved beslutning om ibrugtagning af pandemiafdelinger i regionen, vil der være behov for fremskaffelse af 

teknisk udstyr (hardware). Dette være sig Pc’er, printere, telefoner og lignende. Koncern IT er ansvarlig for 

bestilling af det nødvendige tekniske udstyr. Der vil skulle påregnes en leveringstid på minimum 14 dage.  

 

Ved beslutning om ibrugtagning af en eller flere af de udpegede pandemiafdelinger, skal Regional Pandemi-

gruppe informere IT-afdelingen herom, således at Koncern IT kan sørge for, at ovenstående forberedelser 

iværksættes. 

 

                                                 
2 Sygehus-/afdelingskoden er oprettet under sygehusenes akutafdeling.   
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11.0 Registrering og overvågning af pandemisituationen 

I en pandemisituation skal følgende registreres: 

 

 Registrerende/modtagende læge skal anføre en henvisningsdiagnose for patienter, der henvises til 

udredning for pandemisk sygdom, således at det er muligt at lave opgørelser over, hvor mange pati-

enter, der er henvist til udredning herfor. 

 Hvis patienter, som er henvist til udredning for pandemisk sygdom ikke bliver indlagt, skal det regi-

streres, at der er udført en ambulant ydelse.  

 

Registreringskyndige personer fra Koncern IT udarbejder registreringsvejledning og fungerer som rådgiven-

de instans i forbindelse med registreringer, der vurderes relevante i forbindelse med en given pandemi. Når 

det bliver aktuelt vil Koncern IT afholde informationsmøder for relevant sygehuspersonale om registrering 

under pandemisituationen (se bilag F for eksempel på registreringsvejledning ved pandemi).  

 

Regional Pandemigruppe udpeger regional overvågningsansvarlig person og stedfortræder herfor i en pan-

demisituation. Den overvågningsansvarlige person fungerer som kontaktperson for centrale myndigheder, fx 

Sundhedsstyrelsen i en pandemisituation, med henblik på overblik over pandemisituationen i regionen, ek-

sempelvis overblik over antallet af indlæggelser på intensivafdelinger på grund af pandemisk sygdom.  

 

12.0 Ekstraordinære udskrivninger 

For at skabe ledige sengepladser i regionens sygehuse under en pandemi, kan der være behov for at fore-

tage ekstraordinære udskrivninger af patienter fra regionens sygehuse til de nordjyske kommuner. Ved be-

hov for at foretage ekstraordinære udskrivninger følges Handleplan for ekstraordinære udskrivninger fra 

sygehuse til kommuner i Region Nordjylland (Region Nordjylland: 2015). 

 

13.0 Kommunikation 

Både ved trussel om og ved udbrud af pandemi vil der være et betydeligt behov for dækkende, rettidig og 

kontinuerlig information til personale i sundhedsvæsenet i regionen, til patienter og borgere i regionen og til 

pressen. Organisering og koordinering af kommunikationen i forbindelse med en pandemi skal derfor over-

vejes allerede, når trussel om pandemi opstår.  

 

Oplysninger om influenzasygdommens natur og udbredelse, behandling af influenzaen samt hvilke forholds-

regler, den enkelte kan tage med henblik på at undgå smitte vil sandsynligvis blive efterspurgt. 

  

Kommunikationen om pandemisituationen til såvel personale i regionen som befolkningen generelt skal væ-

re: 



 

 14 

 

 Ensartet og sammenhængende 

 Aktuel 

 Lettilgængelig   

 

13.1 Koordinering af kommunikation 

Al kommunikation om pandemisituationen går gennem regional pandemigruppe samt den regionale kommu-

nikationskonsulent, som er repræsenteret i pandemigruppen. Den regionale kommunikationskonsulent, som 

er repræsenteret i pandemigruppen varetager opgaven med at koordinere kommunikationen i pandemisitua-

tionen med henblik på at sikre ensartet og sammenhængende information i regionen. Eksempelvis vil den 

regionale kommunikationskonsulent kunne tage kontakt til alle sygehuse i regionen med henblik på at koor-

dinere, hvilken information om pandemisituationen, der kommunikeres fælles regionalt, og om der eventuelt 

er specifikke informationer, der skal kommunikeres til personalet på et enkelt sygehus.  

 

13.2 Kommunikationskanaler 

Ved trussel om pandemi oprettes en regional hjemmeside, hvor informationer og retningslinjer mv. om pan-

demien kan kommunikeres til regionens personale, befolkningen i regionen og pressen3. Dette medvirker til 

at sikre ensartet, aktuel og lettilgængelig information til alle interessenter i regionen i en pandemisituation.  

 

Regional pandemigruppe bør overveje, om der i en pandemisituation skal udsendes nyhedsbreve fra pan-

demigruppen til ledelser og personale i regionen. Dette giver – ligesom fælles regional hjemmeside – mulig-

hed for at kommunikere aktuelle oplysninger om pandemien ud til regionens medarbejdere.      

 

I en pandemisituation er det dog vigtigt, at sygehuspersonalet holder sig opdateret omkring retningslinjer fra 

centrale myndigheder (tilmelder sig nyhedsinformation fra Sundhedsstyrelsen), da situationen hurtigt kan 

ændre sig, og det dermed ikke kan forventes at regional kommunikation når ud i tide.   

 

13.3 Pressekontakt 

Pandemigruppen bør overveje, om der skal udarbejdes en vagtplan for pressekontakt.    

 

13.4 Kommunikation internt i pandemigruppen 

Den Præhospitale Virksomhed varetager sekretariatsfunktionen for regional pandemigruppe, og repræsen-

tant fra Den Præhospitale Virksomhed udarbejder referater af møder i pandemigruppen. Referater fremsen-

des til medlemmer af regional pandemigruppe, samt til eventuelle ad hoc deltagere. Medlemmer af pande-

                                                 
3 Der skal være mulighed for, at der fra hjemmesiden sendes en advis til relevante parter, når hjemmesiden opdateres. 
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migruppen har ansvaret for at videreformidle referater og eventuelle beslutninger truffet på møder i pande-

migruppen til relevante parter inden for egen organisation.   

 

14.0 Tilgang til pandemiplan 

Gældende pandemiplan for Region Nordjylland er tilgængelig i PRI-systemet – regionens dokumentstyrings- 

og håndteringssystem til retningsgivende dokumenter.  

  

15.0 Revision af pandemiplan 

Pandemiplanen er udarbejdet af den regional pandemigruppe og revideret af Den Præhospitale Virksomhed.  

 

Planen vil som minimum blive revideret hver 4. år. Opstår der behov for rettelser, bliver disse løbende indar-

bejdet og sendt til orientering regional pandemigruppe samt til øvrige parter, der har indgået i arbejdet om-

kring udarbejdelsen af pandemiplanen. 
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Præhospitalt Beredskab 

J.nr.: 1-16-1-0005-10  
Ref.: AGLS 
Dato: 13. december 2010 
e-mail: agls@rn.dk 

Bilag A:  

 

Kommissorium for Regional Pandemigruppe  

 
Baggrund 
De enkelte regioner har, jf. Sundhedsstyrelsens Håndbog om sundhedsberedskab 
2007, til opgave at planlægge for håndtering af situationer med et større antal patien-
ter med smitsom sygdom, hvor sygdomsudbruddene skyldes en naturlig epide-
mi/pandemi.  
 
På baggrund af regionale erfaringer fra influenza A – H1N1 pandemien, som brød ud i 
2009, anbefales det, at der nedsættes en permanent regional pandemigruppe. Dette 
med henblik på at sikre optimal planlægning i en pandemisituation.  
 
 
Formål og omfang 
Den regionale pandemigruppe kan aktiveres, når der opstår trussel om udbrud af 
pandemi. Den regionale pandemigruppe har til formål at organisere og koordinere 
indsatsen i Region Nordjylland i tilfælde af trussel om og udbrud af pandemisk syg-
dom. Pandemigruppen bør aktiveres så snart der er modtaget melding om, at en pan-
demi kan være på vej, dog uden at gruppen fra starten behøver at sætte de store 
foranstaltninger i gang.     
 
Pandemigruppen varetager koordinering og organisering af opgaver vedrørende:  
 

 Værnemidler, hygiejne, udstyr og medicin 

 Vaccination, herunder koordinering af evt. massevaccination 

 Diagnostik af patienter, som kan være smittet med pandemisk sygdom 

 Isolation og karantæne 

 Behandling af smittede 

 Kapacitet i sygehuse og almen praksis 

 Forberedelse af pandemiafdelinger i regionen 

 Registrering af syge/overvågning af pandemisituationen 

 Ekstraordinære udskrivninger fra sygehuse til kommuner 

 Kommunikation af information vedr. pandemi til ansatte i region og kommu-
ner, befolkning og presse  

 
 
Pandemigruppens sammensætning, organisering og beføjelser 
Pandemigruppen foreslås sammensat af repræsentanter fra følgende enheder: 
 

 Den Præhospitale Virksomhed (Præhospital lægelig chef som formand + 

fuldmægtig som varetager sekretariatsfunktion) 

 Afdelingen Patientforløb 

 Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning 

 Infektionsmedicinsk Afdeling 

 Infektionshygiejnen 

 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 

 Akutmodtagelser (én repræsentant fra hver Akutmodtagelse) 



 

 18 

 Psykiatrien 

 Sygehusapoteket 

 Almen Praksis, PLO Nordjylland 

 Regional kommunikationskonsulent 

 Nordjyllands Politi 

 Kommunekontaktrådet (KKR) Nordjylland udpeger 3 repræsentanter fra de nordjyske kommuner 

 Ambulancetjenesten/Falck 

 Udpegede afdelingsledelser for regionens pandemibygninger/-afdelinger (når ledelser er udpeget) 

 
 
Herudover er der mulighed for ad hoc deltagelse af relevante fagpersoner. 
 
Alle der er repræsenteret i pandemigruppen bør indkaldes til første møde i forbindelse med aktivering af 
pandemigruppen. Gruppen aftaler på indledende møde fremtidig mødefrekvens samt eventuel differentieret 
deltagerkreds alt efter behov og karakteren af pandemitruslen. Når planlægningen i forbindelse med en pan-
demi er på sit højeste kan der være behov for ugentligt møder.   
 
Den regionale pandemigruppe har – i perioder hvor denne er aktiveret – formel beslutningskompetence over 
involverede institutioner og samarbejdsparter i regionen. Dette med henblik på at sikre en handlekraftig pan-
demigruppe med mulighed for at træffe hurtige beslutninger.  
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Bilag B: Groft skøn over sygelighed og dødelighed under en 
pandemi til brug for planlægning af dimensionering af perso-
nale og sengepladser i primær og sekundærsektor 
 
Indledning 

Ud fra den engelske pandemiplan, oktober 20054, dens forudsætninger for model beregning af forventeligt 

forløb og konsekvenser af en influenza pandemi og ud fra simpel forholdstalsberegning er der nedenfor an-

givet overslag over ”worst case scenario” for en influenzapandemi beregnet pr. 100.000 indbyggere. Det vil 

give kommuner og regioner mulighed for at skønne over størrelsesordenen af sygelighed og dødelighed 

forårsaget af en influenza pandemi, behovet for konsultationer hos praktiserende læger, på skadestuer og 

behovet for sengepladser, som pandemien udvikler sig i den første bølge af en formodet varighed på 6-10 

uger. Under den ”Spanske syge/influenzapandemi i 1918-19 blev ca. 25 % af befolkningen klinisk influenza 

syge. Det er således næppe sandsynligt, at der ved en kommende pandemi vil blive tale om, at der i en en-

kelt af forventede 2 (til 3) bølger af pandemien vil være mere end højst 25 % af befolkningen som klinisk 

bliver syge. Dødeligheden (case fatality rate) forventes at blive mellem 0.37 % og maksimalt 2.5 %. 

 

Estimeret antal patientkontakter med sundhedsvæsenet pga. influenzapandemi 

De engelske estimater omsat til danske forhold vil indebære, at man ville kunne forvente maksimalt 5.000-

10.000 kontakter til sundhedsvæsenet pr. 100.000 indbyggere i de 1-2 uger pandemien har spidsbelastning. 

I primærsektoren (praktiserende læger) ville man kunne forvente 1.000 kontakter pr. 100.000 indbyggere pr. 

uge (under spidsbelastning 1-2 uger op til 5.000 kontakter). Det kan forventes at ca. 10 % af de influenzasy-

ge er komplicerede tilfælde og skal ses af den praktiserende læge svarende til 100/100.000 pr. uge og under 

spidsbelastning 500 pr. uge. For en dansk praktiserende læge (patientunderlag ca. 1.500 personer) svarer 

dette til maksimalt henholdsvist 75 af alle slags kontakter og 7-8 komplicerede tilfælde pr. læge pr. uge un-

der kulminationen af pandemien. Et tilsvarende antal af komplicerede patienter pr. 100.000 kan forventes i 

lægevagtskonsultationer og på skadestuer. 

 

Hospitalsindlæggelser 

Det forventes, antallet af indlæggelser vil være højest fra 5. til 12. uge af pandemien. Fra de engelske forud-

sætninger kan ekstrapoleres et omtrentligt antal indlæggelser, som i Danmark vil være som angivet i tabellen 

nedenfor. Det antages at ”case hospitalization” = 0.55 % og “case fatality rate” = 0.37 %. For sengekapaci-

tetsberegninger er antaget, at de hospitalsindlagte (fortrinsvis patienter med lungebetændelse ligger i gen-

nemsnit 6 dage) og at 15 % af de indlagte vil have behov for intensiv pleje. Klinisk ”attack rate” (andel som 

udvikler symptomatisk influenza) er sat til 25 %. 

                                                 
4 UK Influenza pandemic contingency plan, October 2005 



 

 20 

Region Nordjylland 
Indb.: 584.918 
 

Uge Influenzatilfælde Influenzaindlagte Behov for antal 
hospitalssenge til 
influenzapatienter 

Antal intensiv-
pladser 

Influenzadødsfald 

4                              
4.533 25  150 

 
4 17 

5                            
15.500 85 512 

 
13 57 

6                            
31.586 174 1042 

 
26 117 

7                            
31.001 171  1023 

 
26 115 

8                            
20.911  115  690 

 
17 77 

9                            
14.184  78  468 

 
12 52 

10                            
10.967  60  362 

 
9 41 

11                              
7.604  42  251 

 
6 28 

12                              
3.802  21  125 

 
2 14 

 
 
Øvrige konsekvenser af influenzapandemien ekstrapoleret fra de engelske beregninger: 
 

1. Det formodes at ca. 25 % af arbejdsstyrken vil have 5-8 sygedage pga. 
pandemien over 3-4 måneder 

2. Selv under de værste forudsætninger (50 % attack rate) vil fraværet på arbejdspladserne 
næppe overstige 10-15 % af arbejdsstyrken 

3. Skoler: Under pandemien i 1957 udviklede ca. 50 % af skolebørnene influenza; 
men selv de værst afficerede skoler var i gang igen efter ca. 4 uger 

4. Lukning af skoler og børneinstitutioner vil have betydelig negativ indflydelse 
på andre sektorer, pga. behovet for, at forældre passer deres børn 
hjemme. 
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Bilag C: Gennemgang af personalejuridiske spørgsmål – Dan-
ske Regioner 
 

 

Influenza 
 
Nedenstående behandles nogle udvalgte problemstillinger i forbindelse med vaccination af sundhedsperso-
nalet. 
 

1. Det er Sundhedsstyrelsens afgørelse, hvem der tilbydes vaccination.  

2. Kan arbejdstagere midlertidigt overføres til anden afdeling/institution eller andet arbejde, hvis der på 

grund af en influenzaepidemi opstår behov derfor? 

3. Andre anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. 

4. Almindelige arbejdsmiljøregler. 

5. Sygemelding/lægeattest.   

 

1. Tilbud om vaccination. 
 
Sundhedsstyrelsen vælger, hvilke danskere, der tilbydes vaccination. På sundhedsstyrelsens hjemmeside 
angives det, at der stilles vaccine til rådighed for ”dele af sundhedspersonalet”.  
 
Der synes at være tre begrundelser for, at dele af sundhedspersonalet vaccineres. 
 

- Der skal være personale til at passe de influenzaramte 

- Medarbejderne må ikke være smittebærere 

- Beskyttelse af sundhedsmedarbejderne 
 
Det skal understreges, at Sundhedsstyrelsens tilbyder de udvalgte sundhedsmedarbejdere vaccination. 
 
Skulle enkelte medarbejdere mod forventning afslå tilbuddet om vaccination, må regionerne som arbejdsgi-
vere overveje denne situation. Argumentet om beskyttelse af patienter og kolleger mod smitte må føre til, at 
en medarbejder, der vægrer sig mod at lade sig vaccinere, ikke kan anvendes i en funktion, hvor sundheds-
styrelsen anbefaler vaccination. 
 
I en sådan situation vil arbejdsgiver kunne overføre de medarbejdere, der har vægret sig ved at lade sig 
vaccinere, til andet arbejde eller andet arbejdssted. Kan arbejdsgiver i en periode ikke finde anden anven-
delse for disse medarbejderes arbejdskraft, er der formodning for, at arbejdsgiver vil kunne undlade at udbe-
tale løn til dem i perioden. 
 
2. Midlertidig overførsel geografisk og opgavemæssigt. 
 
Opstår der en epidemilignende situation, udvides arbejdsgivers mulighed for midlertidigt at overføre medar-
bejderne til anden institution eller andet arbejde – også uden for det i ansættelsesbrevet fastlagte ansættel-
sesområde. 
 
Udgangspunktet for en sådan midlertidig overførsel vil være, at medarbejdere, der overføres, holdes økono-
misk skadesløse i forbindelse med overførslen. 
 
3. Andre anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. 
 
Andre anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om vaccination rettet mod befolkningen i almindelighed finder 
tilsvarende anvendelse for det ansatte personale. 
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Som eksempler herpå kan nævnes anbefalinger om vaccination i forbindelse med graviditet og influenza i 
den nærmeste familie. 
 
4. Almindelige arbejdsmiljøregler. 
 
De sædvanlige arbejdsmiljøregler finder selvsagt også anvendelse i forbindelse med en influenzaepidemilig-
nende situation.   
 
Som eksempel kan nævnes, at maske kun må bæres i tidsmæssig afgrænset en periode.  
 
I pressen har spørgsmålet, om en medarbejder kan undlade at møde på arbejde, når der er en risiko for at 
blive smittet med influenza på arbejdspladsen, været debatteret. At arbejdsmiljøbetragtninger skulle kunne 
føre til, at en medarbejder kan undlade at give møde (uden løntræk) ved at påberåbe sig konkret risiko for 
smitte, forekommer noget spekulativt. I arbejdsmiljøsager af denne art (f.eks. asbestsager og sagerne om 
formaldehyd) er der blevet stillet ganske strenge krav til beviserne for konkrete helbredsrisici.  
 
Vægrer en medarbejder sig mod at give møde under henvisning til den generelle helbredsrisiko ved smitte 
(Normens bestemmelse om liv, ære og velfærd), vil en sådan generel henvisning ikke opfylde det af rets-
praksis opstillede krav om, at der skal være konkret bevis for en helbredsrisiko, før Normens bestemmelse 
om arbejdsfritagelse kan finde anvendelse.  
 
5. Sygemelding/lægeattest. 
 
Udgangspunktet i dansk ret er, at en medarbejder, der melder sig syg, må formodes at være syg. 
 
Størstedelen af de medarbejdere, der bliver ramt af influenza A (H1N1) vil utvivlsomt opleve sygdomsforlø-
bet på samme måde som en almindelig influenza. Der ses ikke at være grundlag for i forbindelse med en 
influenzaepidemi at kræve lægeattest i situationer, hvor regionen under normale omstændigheder ikke kræ-
ver lægeattest. 
 
Tværtimod kan der være argumenter for at være tilbageholdende med at kræve lægeattest, så der ikke op-
står risiko for at andre patienter i lægens venteværelse smittes.   
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Bilag D: Gennemgang af personalejuridiske spørgsmål – Regi-
on Nordjylland 
 

 
Personalejuridiske spørgsmål i forbindelse med influenza A 

 
Forhandling & Personalejura har modtaget en række personalejuridiske spørgsmål i forbindelse med truende 
pandemi. De modtagne spørgsmål og svar beskrives kort nedenfor og vil blive udbygget såfremt yderligere 
spørgsmål stilles. 
 

 Kan medarbejdere i en periode pålægges at gøre tjeneste ved anden afdeling end den hvor 
pågældende sædvanligvis udfører sit arbejde? 

 
Som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 blev alle ansatte i Region Nordjylland skriftligt gjort be-
kendt med at Regionen betragtedes som ét fælles ansættelsesområde. Under forudsætning af at ansættel-
sesbeviser udfærdiget efter 1. januar 2007 er udformet med Region Nordjylland som ansættelsesområde og 
med tjeneste indtil videre ved navngiven institution betyder det, at arbejdsgiver kan pålægge den ansatte at 
gøre tjeneste et andet sted end det nuværende tjenestested.  
 
Såfremt det nye tjenestested afstandsmæssigt ligger så langt væk, at det må betragtes som en væsentlig 
ændring af ansættelsesvilkårene, har den pågældende ret til at blive kompenseret for forøgede transportom-
kostninger samt at den forøgede transporttid foregår i arbejdstiden. 
 

 Kan planlagt ferie inddrages og hvem skal i givet fald betale evt. økonomisk tab? 
 
Det fremgår af ferieaftalen at ”såfremt væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, 
kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Arbejdsgiveren skal erstatte et eventuelt økonomisk tab som 
følge af udskydelsen. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes”. 
 
Det bemærkes at det for arbejdsgiveren skal have været uforudsigeligt at situationen kunne opstå og det 
skal være nødvendigt at det er den ansatte, der får ferien ændret, der skal udføre arbejdet samt der skal 
være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift. 
 
Såfremt influenza A forventes udbrudt i efteråret 2009 vil fastsat ferie i uge 42 således ikke kunne ændres af 
arbejdsgiver, da begrundelsen herfor ikke kan betragtes som ”upåregnelig”. 
 

 Har medarbejderen krav på økonomisk kompensation såfremt vedkommende får et indtægts-
tab ved at arbejde ved anden afdeling eks. fordi der ikke er samme antal eller type vagter som 
tidligere? 

 
En ændring af lønnen i nedadgående retning betragtes som en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene 
og skal varsles med det varsel som den pågældende har krav på efter Funktionærloven ligesom den pågæl-
dende har krav på at blive hørt efter Forvaltningslovens regler.   
 
Svaret er derfor, at den pågældende ikke skal tåle en lønnedgang, såfremt der ikke forud derfor er sket be-
hørig varsling. 
 
 
 

7/8 2009 EK  
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Bilag E 

 
 

Kommunikationsstrategi for Koncern IT 
i forbindelse med ibrugtagning af Pandemi-afsnit 

ved pandemi eller katastrofe 
 
  
 
Aktivering af kommunikationsstrategi for Koncern IT: 
Ved trussel om pandemi eller katastrofe kontakter repræsentant for regional pandemigruppe Chefvagten i 
Koncern IT, tlf. 976 49705 
 
Chefvagten kontaktes også, hvis der er behov for akut aktivering af Koncern ITs kommunikationsstrategi. 
  
  
Brugeroprettelse: 
Når pandemipersonale er udpeget kontaktes IT Drift og Support med henblik på oprettelse af adgangskoder 
til personalet. Det er afsnit- eller klinikledelsen der kan godkende og iværksætte brugeroprettelsen hos IT 
Drift og Support. Opgaven er højt prioriteret og adgangskoderne skal oprettes i løbet af ganske få timer. 
Dette gælder pandemiafdelinger på Aalborg Universitetshospital samt Sygehus Vendsyssel.  
Kontaktadresse: itsupport@rn.dk 
  
  
PC- og printerudstyr i pandemiafsnit: 
Lokalerne som er planlagt til brug for pandemiafsnit, benyttes i øjeblikket af anden afdeling. Ved behov for 
indflytning af pandemiafsnit i disse lokaler anvendes eksisterende IT-udstyr.  
IT Drift og Support opsætter yderligere PC- og printerudstyr, hvis det viser sig nødvendigt. Leveringstid på 
ca. 14 dage. 
Kontaktadresse: itsupport@rn.dk 
  
  
Patientregistrering: 
Ved en evt. pandemi- eller katastrofesituation er det vigtigt, at patienter, som modtages p.g.a. pandemi-
en/katastrofen registreringsmæssigt ”mærkes” ved indlæggelsen med henblik på at kunne følge disse pati-
enters forløb. 
  
Eksempel 1: Registrering i forbindelse med Pandemipatienter: 
I forbindelse med modtagelse af patienten registreres henvisningsdiagnosen: DZ038 samt tillægskode 
DJ091A. 
  
Når podningen foretages registreres procedurekode ZX992PO (podning ved pandemi). 
For alle patienter, som mistænkes for at være pandemi-patient registreres - når svar på podning foreligger - 
enten procedurekode ZX992P (pandemipatient) eller procedurekode ZX992AP (afkræftet pandemipatient). 
  
Hvis patienten indlægges i et pandemi-afsnit registreres dette som vanligt med en intern flytning. 
  
Ved udskrivelse af ”bekræftet” pandemipatient diagnoseregistreres Aktionsdiagnose DJ091A, eller hvis det 
er relevant med anden Aktionsdiagnose, registreres DJ091A som Bidiagnose.  
Ved udskrivelse af patient med ”afkræftet mistanke”, registreres relevant Aktionsdiagnose samt at patien-
ten har været mistænkt og udredt for pandemi. Dette foretages med registrering af Bidiagnose DZ038 og 
tillægskode DJ091A. 
I øvrigt henvises til registreringsvejledning fra Koncern IT.  
  

Koncern IT 
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Udtræk af data fra ADBakt (Klinisk Mikrobiologisk Afdeling) kan ikke foretages fra Koncern IT. 
  
I visse tilfælde har det vist sig nødvendigt at foretage podning af personale samt personales børn. Hvis dette 
foretages skal podningen efterfølgende registreres som en ambulant ydelse under de ambulante afsnit, som 
er oprettet under pandemi-afdelingerne. Der oprettes et ”pandemi-ambulatorie” på hvert sygehus under det 
pågældende pandemiafsnit. 
Første gang kommunikationsstrategien aktiveres opretter IT Forvaltning ambulatorieafsnit med henblik på 
registrering af personale og evt. personales børn. Ambulatorieafsnittene skal forblive åbne, således de 
samme afsnit bruges ved evt. efterfølgende pandemi-trusler. 
Kontaktadresse: itkunderelationer@rn.dk 
  
De lægesekretærer, som har brug for adgang til disse afsnit skal rette henvendelse til IT Drift og Support 
med henblik på oprettelse af adgang til disse afsnit. 
Kontaktadresse: itsupport@rn.dk 
  
Eksempel 2: Registrering i forbindelse med katastrofesituationer: 
I forbindelse med modtagelse af patienten registreres henvisningsdiagnosen: DZ655 (udsættelse for kata-
strofer m.m.) med henblik på at ”mærke” patienten. 
Øvrig registrering på patienten som vanligt i henhold til det konkrete patientforløb. 
  
  
  
Kontakt til IT Forvaltning vedrørende information om registreringspraksis ved pandemi: 
Repræsentant for regional pandemigruppe kontakter IT Forvaltning, når der er trussel om pandemi. Formand 
for regional pandemigruppe og IT Forvaltning aftaler, om der er behov for et informationsmøde, hvor IT For-
valtning kan informere om gældende registreringspraksis ved pandemi. Alternativt kan IT Forvaltning vejlede 
telefonisk og via mail.  
Kontaktadresse: itkunderelationer@rn.dk 
Telefon: 97 64 90 00 (IT Drift og Support) 
 
 
Jan Ostenfeld Michaelsen, IT Drift og Support, 
Annemarie Lomartire, IT Forvaltning 14.01.2016 
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Bilag F: Eksempel på registreringsvejledning ved 

pandemi 

 
 

Når patienten indlægges på grund af mistanke om eksempelvis H1N1 influenzavirus 

registreres: 

 

HVF-registrering: 
Henvisningsdiagnosen: DZ038 Henvisningsdiagnosen: DJ091A ved konstateret H1N1  

 
 

Tryk F9 her fremkaldes henvisningens side 2. Tilføj DJ091A som tillægskode til henvisningsdi-

agnosen. 

 
Ovenstående registrering af henvisningsdiagnose sker kun, hvis patienten indlægges på mis-

tanke om H1N1 influenzavirus. 

 

Hvis diagnosen H1N1 influenzavirus er påvist ved indlæggelsen registreres henvisningsdiag-

nosen således: 

 
 

 
 
Procedureregistrering: 
Nedenstående registrering gælder både hvis patienten i forvejen er indlagt på sygehuset (hen-

vist under anden henvisningsdiagnose) og mistanke om H1N1 influenzavirus opstår under ind-

læggelsen, og hvis patienten indlægges på mistanke om H1N1 influenzavirus og patienten po-

des for H1N1 influenzavirus. 

 

 

Hvis patienten podes, på grund af mistanke om H1N1 influenzavirus, registreres koden 

ZX992PO 

Se nedenfor: 

 

Koncern IT 
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Resultatet af podningen registreres på følgende måde 

Registrering i procedurebilledet: ZX992AP registreres når negativ virustest foreligger 

 
 
Registrering i procedurebilledet: ZX992P registreres når positiv virustest på H1N1 forelig-

ger 

 
 
 
 

Diagnoseregistrering: 
Ved udskrivelse og bekræftet mistanke registreres Aktionsdiagnose DJ091A: 

 
 
Ved bekræftet mistanke om H1N1 influenzavirus, men hvor korrekt registrering af patien-

tens forløb er anden aktionsdiagnose, registreres som nedenstående: 

 
 
 
Ved anden aktionsdiagnose end påvist H1N1, men hvor patienten i forløbet har været ud-

redt for mistanke om H1N1 influenzavirus (og som ikke er påvist) registreres som neden-

for. 
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Hvis patienten fysisk flyttes til Pandemiafsnittet – registreres dette i FLY-billedet: 

Husk at flytte patienten retur i FLY billedet til stamafsnittet inden udskrivelse. 

 
 


