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Retningslinjer ved massevaksinasjon og store smittevernsituasjoner
Denne retningslinje er en utfylling og konkretisering av «Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner
og planer om den akuttmedisinske kjede» som er inngått mellom Akershus universitetssykehus HF
(Ahus) og kommunene på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo og Kongsvingerregionen.
Bakgrunn og formål
Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak beskriver
oppgaver og ansvar i de forskjellige faser. Planveilederen må sees i sammenheng med «Nasjonal
beredskapsplan pandemisk influensa».
Formål er å tydeliggjøre ansvar og mulighet for samarbeid mellom partene ved massevaksinasjon og
store smittevernsituasjoner.

Massevaksinasjon
Massevaksinasjon trer i kraft når Folkehelseinstituttet/Helsedirektoratet definerer og beslutter
massevaksinasjon.
•

Innlagte pasienter, som faller inn under kategorien prioriterte vaksineres på sykehus.
o Vaksinasjon
▪ Meldes i SYSVAK
▪ Dokumenteres i epikrise
▪ I tillegg benyttes vaksinasjonskort utarbeidet fra Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/publ/skjema/vaksinasjonskort-for-koronavaksine/

•

Innlagte pasienter, som faller inn under kategorien prioriterte, og som ikke er vaksinert på
sykehuset før hjemreise
o Får beskjed om å ta kontakt med kommunen for vaksinering
o Dokumenteres i PLO-melding for pasienter det er aktuelt for

•

Personer som vaksineres i kommunen
o Vaksinasjon
▪ Meldes i SYSVAK
▪ I tillegg benyttes vaksinasjonskort utarbeidet fra Folkehelseinstituttet
o Innleggelse av pasient fra institusjon/med hjemmetjeneste
▪ Utført vaksinasjon dokumenteres i innleggelsesskriv
▪ Vaksinasjonskort må medfølge

Oppstartsmøte for samordning
• Ahus inviterer enten på eget initiativ eller etter anmodning fra kommuneoverlege
• Ahus må sikre deltakelse fra Laboratoriet v/Ahus
• Agenda punkter for møte:
o Gjennomgå planverk
o Sikre felles situasjonsforståelse av scenario
o Sikre samhandling ved innleggelser og utskrivning
o Vaksinasjon
o Informasjonsflyt til ansatte
o Kommuner og Ahus må kvalitetssikre kontaktinfo for informasjon og kommunikasjon
(24/7)

Store smittevernsituasjoner
Det benyttes samme struktur, med oppstartsmøte for samordning, som ved massevaksinasjon.
Kommuneoverlege kan ved utbruddssituasjoner, som også vil påvirke sykehuset uavhengig av agens
eller hyppighet, kontakte Smittevernoverlegen v/Ahus eller stedfortreder.

Ved utbrudd på sykehuset varsles kommuneoverlegene av Smittevernoverlegen v/Ahus.
Ved større utbrudd må det, internt i kommunen, sikres varsling til rådmannen.

