
 

Indsatsplan for Covid-19 (Coronavirus) 

Rebild Kommune – sundhedsberedskabsplan 
 

SITUATION Denne indsatsplan er udarbejdet efter ”Retningslinjer for Håndtering af 

COVID-19”. Udgivet af Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside ændrer sig løbende, hvorfor vi 

anbefaler, at man holder sig orienteret på nedenstående links 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering- 
af-COVID-19 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme- 
sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar 

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde 

forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. 

COVID-19 vil hos de fleste give et mildt forløb, men ældre og personer 

med kroniske sygdomme kan være i risiko for et alvorligere og 

langvarigt forløb. 

Udbruddet af Covid-19 kan udgøre en trussel for opretholdelsen og 

videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud på 

handicap- og psykiatriområdet, institutioner mv. idet en stor del af 

personalet vil være sygemeldt/hjemsendt/karantæne. 

FOREBYGGELSE • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, 

hvis hænderne er rene og tørre. 

• Vær opmærksom når du er på steder med tæt kontakt til 

mange mennesker – hold afstand. 

• Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i 

albuebøjningen 

• Undgå håndtryk, kindkys, kram – begræns fysisk kontakt 

• Vær opmærksom på rengøring 

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte. 

Det er vigtigt løbende at være opmærksom og følge de udmeldinger 

der kommer fra de relevante myndigheder. 

Aktiver hygiejneorganisationen 

VED UDBRUD I tilfælde af udbrud vil der altid være tæt dialog med 

Sundhedsstyrelsen om den enkelte situation: Rebild Kommune vil følge 

anvisninger fra sundhedsstyrelsen og andre nationale myndigheder. 

ALARMERING 

• Hvem alarmerer? 

• World Health Organisation (WHO) alarmerer Sundhedsstyrelsen. 

• Sundhedsstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed alarmerer 

Rebild Kommune. 

http://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-
http://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-


 

• Hvem skal alarmeres? 
 

• Hvad er kommandovejen? 

• Formanden for krisestaben (direktør med ansvar for sundhed) 

iværksætter handleplanen og indkalder eventuelt til møde i 

krisestaben. 

Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure. Krisestaben 

aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab. 

Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen. 

 

 
Orientering 

Personale med direkte borgerkontakt i sygeplejen, hjemmeplejen, på 

ældrecentrene, i sundhedsplejen, i skoler, i daginstitutioner og den 

kommunale administration orienteres om den ekstraordinære situation. 

Dette kan foregå ved at kalde personalet sammen i de enkelte områder 

eller disse kan kontaktes telefonisk. Krisestaben sikrer, at den 

nødvendige information foretages. 

Orienteringen indeholder vejledning om hygiejniske foranstaltninger og 

forebyggelse af yderligere smitsom sygdom. 

 

 
Afbrydelse af smitteveje 

Styrelsen for patientsikkerhed er ansvarlig. Der arbejdes ud fra to 

tilgange: Styrket indsats for inddæmning af smitterisiko og opsporing 

af smittebærer. 

 
 
Action Cards 

Alle action cards og handleplaner findes på https://beredskab.rebild.dk/ 

Smitsomme Sygdomme https://beredskab.rebild.dk/actionscards-og- 
indsatsplaner/center-pleje-og-omsorg/aeldrecentre/smitsom- 
sygdomepidemi 

Personalmangel 

https://beredskab.rebild.dk/actionscards-og-indsatsplaner/center-pleje- 
og-omsorg/aeldrecentre/personalemangel 

 

 

Ekstraordinært udskrevne: 

https://beredskab.rebild.dk/node/26 

OPGAVER 

• Hvilke opgaver skal løses? 
 

• Hvad er i fokus? 

Kommunens hovedfokus er på at afbryde smitteveje, pleje 

sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods 

sygemeldinger/hjemsendelser/karantæne blandt sundhedspersonale. 

 
Ældre og svage har det dårligt, og har brug for ekstra hjælp til pleje, 

medicingivning og mad. Det kan dreje sig om borgere der modtager 

hjælp fra Center Pleje og Omsorg. Det kan dreje sig om ekstraordinært 

udskrevne borgere. 



 

 Ekstraordinært udskrevne borgere vil i første omgang blive modtaget 

på kommunens akut – og rehabiliteringstilbud. Bliver der brug for 

ekstra kapacitet bliver det på aflastningspladser eller i eget hjem. 

 
 

 
De konkrete opgaver for kommunens sundhedspersonale er blandt 

andet at: 

• Varetage pleje og omsorg for syge, som vurderes at kunne 

opholde sig i eget hjem. 

• Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne 

patienter fra sygehuse 

• Medvirke til at mindske indlæggelsesbehov i sygehusvæsenet 

for andre sygdomme 

• Deltage i (masse)vaccination af dele af befolkningen 

• Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne 

• Iværksætte social assistance og krisestøtte 

• Bidrage ved eventuel oprettelse af Evakuerings- og 

Pårørendecenter 

Behandlingsansvaret for patienter, der observeres under 

hjemmeisolation, forbliver hos den behandlende afdeling, der har 

vurderet patienten, og som samtidig skal sikre at patienten umiddelbart 

kan kontakte afdelingen med henblik på vurdering og evt. indlæggelse. 

Det er regionens opgave at varetage opgaven med karantæneramte 

borgere smittet med Covid-19. 

 
Tag evt. kontakt til kommunens apoteker om udbringning af medicin. 

Afklar mulighed for at være regionen behjælpelig med 

karantæneboliger 

LEDELSE OG 

ORGANISATION 

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme 

sygdomme herunder COVID-19. 

Krisestaben sikrer at udmeldinger formidles samt initiativer til at sikre 

forebyggelse og opretholdelse af daglig drift. 

BEMANDING OG UDSTYR 

• Hvilket personale og udstyr 

indgår i indsatsen? 

Krisestaben står for den overordnede koordinering og tværgående 

koordinering. 

Ledelsen må forvente højt fravær hos personalet. Ledelsen vurderer i 

det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra 

personale. 

Rebild Kommune sikrer som arbejdsgiver at det nødvendige 

beskyttelsesudstyr er tilgængeligt for medarbejdere. Hvis der er særligt 

beskyttelsesudstyr, som sundhedsvæsenet skal benytte, melder 

Sundhedsstyrelsen det ud. 



 

 Instruks fra hygiejnesygeplejersken 

Rebild Kommunes hygiejnesygeplejerske sikrer, at der hele tiden findes 

en opdateret instruks på baggrund af de opdaterede udmeldinger. 

Instruksen skal følges og kan findes her: https://nexus.rebild.dk 

ANDRE VIGTIGE 

OPMÆRKSOMHEDS- 

PUNKTER 

Der kan også opstå et behov for at oprette et karantænecenter for at 

isolere smittebærere. Det er Sundhedsstyrelsen der træffer beslutning 

om aktivering af disse centre. 

Ansvaret for karantænecentret ligger hos Region Nordjylland. Regionen 

forestår planlægning af indretning, drift, administration og bemanding 

af karantænecentrene. Observation, behandling og pleje er regionens 

opgave, dertil kommer forsyning af fødevarer, bortskaffelse af affald 

mv. 

Det må forventes, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende vil blive 

ændret og tilpasset den aktuelle situation, hvorefter information 

videreformidles i organisationen. https://www.sst.dk/ 

Alle er forpligtiget til at holde sig opdateret. De til enhver tid gældende 

instruktioner findes her: https://nexus.rebild.dk 

 

http://www.sst.dk/

