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Kommissorium for udarbejdelse af pandemiplan i Region Midtjylland
Baggrund
Ved større hændelser, som regionen ikke kan håndtere inden for
normal drift, træder regionens Sundhedsberedskabsplan i kraft.
Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan regionen handler og
reagerer, når regionen er i beredskab. Planen mangler en tydeligere
beskrivelse af regionens håndtering af pandemier og ikke mindst
længerevarende beredskabshændelser, og der er derfor behov for, at
der udarbejdes en pandemiplan, og en uddybelse af regionens håndtering af længerevarende hændelser.
Pandemiplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af Sundhedsstyrelsens nuværende vejledning til kommuner og regioner for
beredskab for pandemisk influenza (2013). Sundhedsstyrelsens vejledning kan ses her. Det forventes dog, at Sundhedsstyrelsen er på
vej med en revidering af vejledningen. Erfaringerne fra COVID-19epidemien 2020 indgå også i udarbejdelsen af planen.
I Region Midtjyllands planstruktur for beredskabsplaner vil pandemiplanen indgå som en del af indsatsplanen for CBRNE (hændelser med
kemiske, biologiske, radioaktive, nukleare eller eksplosive stoffer). En
pandemisk influenza falder ind under 'B – biologiske stoffer'.
Der nedsættes en regional projektorganisation (styregruppe, projektgruppe og skrivegruppe), der får ansvaret for udarbejdelsen af pandemiplanen.
Implementering af pandemiplanen sker i regi af Sundhedsberedskabsgruppen. Jævnfør regionens 4-årige øvelsesplan er temaet for
øvelser i 2022 indsatsplanen for CBRNE.
Opgave
Der er følgende opgaver i projektet:
 Udarbejdelse af en regional pandemiplan, som beskriver hvordan Region Midtjylland som ét sundhedsberedskab håndterer
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en pandemi, herunder bl.a. krisestyring, omlægning af sundhedsvæsnet, forsyningssikkerhed af værnemidler og kritisk udstyr m.v., test, vaccination, isolation, karantæne
m.v.
Beskrivelse af samarbejdet med eksterne partnere (kommuner, almen praksis, øvrige
myndigheder, styrelser mv).
Tilretning af Sundhedsberedskabsplanen således at den harmonerer med pandemiplanen.

Organisering
Projektgruppen:
 2 repræsentanter fra Sundhedsberedskabet (Projektledelse)
 1 repræsentant fra Sundhedsplanlægning (Sekretariatsbistand)
Projektgruppen støttes af en skrivegruppe. Skrivegruppen består af 1 repræsentant fra hvert
af hospitalerne og 1 repræsentant fra Indkøb & Medicoteknik. Skrivegruppen mødes som udgangspunkt hver måned.
Styregruppen:
 Koncerndirektør Anders Kjærulff (formand)
 Lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen, Præhospitalet (næstformand)
 1 hospitalsledelsesrepræsentant fra hvert hospital og Psykiatrien
 1 repræsentant fra Hospitalsapoteket
 1 repræsentant fra Indkøb og Medicoteknik
 1 repræsentant fra IT
 1 repræsentant fra Sundhedsplanlægning
 1 repræsentant fra Koncern Kommunikation
 1 repræsentant fra Regionsekretariatet
 1 repræsentant fra almen praksis
 1-3 repræsentanter fra kommunerne (udpeges af kommunerne)
Styregruppen refererer til Koncernledelsen. Pandemiplanen godkendes i Koncernledelsen inden
den fremlægges til politisk godkendelse.
Styregruppen afholder møder ca. hver 14. dag. Styregruppen sekretariatsbetjenes af Sundhedsplanlægning og Sundhedsberedskabet, Præhospitalet.
Tidsplan
Den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af pandemiplanen ser således ud:
Tidspunkt
Juni 2020
August 2020
August-oktober 2020
Ultimo oktober/primo november 2020
20. november 2020

Milepæl
Godkendelse af kommissorium i Koncernledelsen.
Udpegning af repræsentanter til styregruppe og skrivegruppe.
Første møde i styregruppen og skrivegruppen.
Udarbejdelse af pandemiplan.
Godkendelse af udkast til pandemiplan i Koncernledelsen.
Behandling af pandemiplan i Sundhedsstyregruppen.
Side 2

9. december 2020
10. december 2002
Januar 2021

Behandling af pandemiplanen i Sundhedskoordinationsudvalget.
Behandling af pandemiplanen i Praksisplanudvalget.
Godkendelse i regionsrådet.
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