
 

    
 

1 
 

18-04-2020 

EMN-2020-00636 

1353461 

Christina Carlsen 

NOTAT 

 

 

 

 

Fordeling af værnemidler og regionernes organisering i forhold til le-
vering af værnemidler til kommunerne ved akut mangel.  

 
Styregruppe for national fordeling af værnemidler 

Der er etableret en styregruppe for national fordeling af værnemidler. Styregruppen 

består af repræsentanter fra KL, tovholderen for henholdsvis det regionale og kommu-

nale indkøb af værnemidler, NOST, Lægemiddelstyrelsen og Danske Regioner (for-

mand).  

Styregruppen har til opgave, at:  

1. Samarbejde om fordeling af værnemidler samt løbende aftale justeringer af 

fordelingsnøgler  

2. Skabe fælles overblik over lagersituationen, og  

3. Drøfte og håndtere akutte behov og samfundskritiske behov ved tildeling el-

ler omfordeling af værnemidler på tværs af sektorer, som ikke kan håndteres 

i etablerede tre driftsgrupper.  

Lægemiddelstyrelsen kan via konkrete påbud til regioner og kommuner træffe beslut-

ning om fordeling af bestemte typer værnemidler til andre regioner eller kommuner, 

når det er nødvendigt med henblik på at sikre forsyningen i sundhedsvæsenet. Dette 

iværksættes kun, hvis fordelingen ikke kan håndteres i regi af styregruppen.  Til under-

støttelse af styregruppen og Lægemiddelstyrelsen leverer regioner og kommuner i 

konsolideret form løbende indhentning af lager, pipeline og forbrugsinformationer, 

herunder fra Lægemiddelstyrelsens lagerstyringssystem Minerva. Den praktiske kon-

solidering af informationerne foretages af Region Hovedstaden. 

Styregruppen beslutter fordeling af de indkøb, som foretages via den centrale ind-

købsfunktion i Region Hovedstaden og for kommunernes fælles indkøb.  

I opstartsfasen (indtil videre april 2020) gennemføres fordelingen mellem sektorer på 

baggrund af løbende vurderinger i styregruppen, internt i sektorerne via de etablerede 

fora herfor, og derefter via akutindgange i regionerne for akut levering af værnemidler 

til kommunerne i de respektive regioner.  
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Styregruppens vurderinger vil i opstartsfasen tage højde for, at medarbejdere på hos-

pitaler og i sundhedssektoren skal prioriteret højest. Vurderingerne vil derudover tage 

højde for, at der skal etableres acceptable lagre i de kritiske funktioner på tværs af 

sektorerne, fx til anvendelse på plejehjem. 

Når opstartsfasen er slut, og der er etableret acceptable lagre i kritiske funktioner, vil 

fordelingen af både Region Hovedstadens og de fælleskommunale indkøb ske via en 

fordelingsnøgle, som besluttes i styregruppen.  

 

Regionernes organisering i forhold til levering af værnemidler til kommunerne ved 

akut mangel.  

Trods variation i det organisatoriske set-up, har samtlige regioner etableret processer 

for håndtering af udlevering af værnemidler ved mangelsituationer i kommunerne, 

herunder beskrivelser af, hvor kommunerne kan henvende sig både indenfor og uden-

for arbejdstiden (akut). Det er et fælles bærende princip, at kontakten til regionerne 

alene skal ske via de udpegede dataansvarlige medarbejdere i kommunen som er 

meldt ind til Lægemiddelstyrelsens logistikcenter.  

 

Det er væsentligt, at der er klare retningslinjer for henholdsvis regioner og kommu-

nerne, herunder at man som kommune kan komme i kontakt med regionen når der er 

behov for det. Med henblik på at eliminere eventuelle uklarheder og sikre et fortsat 

godt lokalt samarbejde på værnemiddelområdet, er der behov for at kommunikere 

retningslinjerne for hver region tydeligt ud til kommunerne. 

 

I det følgende er der en beskrivelse af organiseringen i hver region:  

 

Region Midtjylland  Procedurer - kontaktindgang og åbningstid 

 Nedenstående beskriver retningslinjerne for udlevering af værnemidler  
 
Kommunerne vil alle dage i tidsrummet 8-20 kunne kontakte Region 
Midtjyllands vagtordning for akutte udlevering.  
 
Proceduren er således, at den kommunale institution, som akut mangler 
værnemidler, først skal kontakte kommunens dataansvarlig, som derfra 
håndterer henvendelsen.  
 
Såfremt at dette ikke er tilfældet, kan den dataansvarlige kontakte Region 
Midtjyllands vagtordning for en akut udlevering af værnemidler til den på-
gældende institution. Der vil blive udleveret værnemidler frem til først 
kommende hverdag eller ud fra konkret vurdering.  
 
Som dataansvarlig bedes I oplyse følgende informationer ved henvendelse 
til vagtordningen:  
 

• Navn og adresse på leveringsstedet 
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• Tilgængelighed i forhold til levering 

• Kontaktperson i forhold til levering og fakturering 
 
Vagtordningen for akutte udleveringer kan kontaktes på: 
 

Tlf: 21 54 55 69 
 

Det skal understreges, at telefonnummeret ikke må udleveres til de en-

kelte kommunale institutioner.  

 

Ved mulighed for større levering af værnemidler til fordeling mellem kom-

muner sker det efter konkret aftale med Aarhus Kommune til levering på 

kommunernes fælles lager. 

Region  

Nordjylland 

Procedurer - kontaktindgang og åbningstid 

 Der er en løbende dialog mellem regionen og Aalborg kommune, som fun-
gerer som kommunal koordinator på vegne af kommunerne i regionen. I 
dette drøftes proceduren for udlevering også løbende.  
 
Kommunernes lagerdataansvarlige kontakter en af de to kontaktpunkter i 
regionen, der laver den konkrete vurdering af, om regionen kan levere det 
pågældende værnemiddel. Henvendelserne skal som udgangspunkt ske 
inden almindelig dagtid (7-15), dog er det aftalt med kommunerne, at der  
erudvidet tilgængelighed ved helligdage, fx påske og pinse. Efter alminde-
lig arbejdstid kan de regionale kontaktpersoner kontaktes ved nødstil-
fælde.  
 
Når den regionale kontaktperson har godkendt bestilling, sender den la-
gerdataansvarlige fra den pågældende kommune en bestilling til: 
 
indkobskontor@rn.dk 
Att. Anita Nørgaard Larsen  
 
EAN nummer skal oplyses i mailen, hvorefter der oprettes et rekvirent-
nummer.  
 
Der leveres til én adresse i hver kommune. Leveringsadresse skal oplyses 
ved første henvendelse (samme for alle bestillinger). 
 
Regionen leverer bestillingen til Kommunen ét sted 
Varerne leveres fra Centrallager Aalborg, Fåborgvej 19, Aalborg Øst. 
 
Der kan rekvireres følgende værnemidler: 
560979 - Masker / Mundbind Type II 
314301 - Handsker undersøgelse nitril – str. M 
311700 - Handsker undersøgelse latex str. M 
560977 - Beskyttelseskittel væskeafvisende 
560981 – Beskyttelsesbrille (fyrværkeri brille) 

mailto:indkobskontor@rn.dk
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510030 – Hånddesinfektion 85 % 600 ml pumpeflaske 
 
Åbningstider for Centrallager Aalborg: 
Mandag til fredag kl. 7-15 
 

Region  

Sjælland  

Procedurer - kontaktindgang og åbningstid 

 Mangelsituation  Handling  
Kommunen har alle de 
nødvendige værnemidler 
på lager  

Den enkelte kommune sikrer såvel normale 
leveringer som hasteleveringer af nødven-  
dige værnemidler til pleje af Covid-19- 
patienter (eller mistænkt) i eget hjem, på  
kommunale plejehjem, kommunale institutio-
ner mv.  
 
 

Kommunen står i en ge-
nerel mangelsituation på 
de nødvendige værne-
midler - og disse værne-
midler kan ikke pt. købes 
nogen steder  

Den enkelte kommunes dataansvarlige kan 
henvende sig med behovet for værnemidler 
til Region Sjælland, Koncern Indkøb, med  
beskrivelse af hvilke værnemidler der  
mangler, antal, navn og tlf. nr. på kontakt-  
person samt leveringsinformationer på:  
 
indkoebcorona@regionsjaelland eller på Coro-
natelefonen: 57 87 53 80 
 

 

Region  

Syddanmark 

Procedurer - kontaktindgang og åbningstid 
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 Vejledning om henvendelser til Region Syddanmark om levering af vær-
nemidler til Covid-19 patienter og det tilknyttede plejepersonale 

 Mangelsituation Handling 

Kommunen har alle de nød-
vendige værnemidler til 
pleje af Covid-19 patienter 
på lager 

Den enkelte kommune sikrer såvel normale 
leveringer som hasteleveringer af nødven-
dige værnemidler til pleje af Covid-19-pati-
enter (eller mistænkt) i eget hjem, på kom-
munale plejehjem, kommunale institution 
mv. 

Kommunen er ved at løbe 
tør for nødvendige værne-
midler til pleje af Covid-19 
patienter, men disse vær-
nemidler kan fortsat købes  

Den enkelte kommune indkøber de nødven-
dige værnemidler til pleje af Covid-19-pati-
enter (eller mistænkt). F.eks. via fælleskom-
munal indkøbsordning, RSD-lageret hos 
Abena eller hos anden leverandør 

Kommunen står i en akut 
generel mangelsituation 
på de nødvendige værne-
midler til pleje af Covid-19 
patienter - og disse værne-
midler kan ikke pt. købes 
nogen steder 

 

Den enkelte kommunes dataansvarlige kan 
henvende sig med det akutte værnemiddel-
behov til Region Syddanmark på tlf.: 2380 
0120                                  

Formandskabet i DAK vil prioritere og be-
slutte i hvilket omfang de akutte værnemid-
delsbehov skal imødekommes 

Kommunen har akut man-
gel på værnemidler til en 
specifik Covid-19-patient 
(eller mistænkt) hvor føl-
gende er opfyldt:                                                   
1) patientens læge har dags 
dato været i kontakt med 
en vurderingsklinik og 2) 
kommunen kan ikke selv le-
vere de nødvendige værne-
midler 

 

Kl. 06.00 - 22.00                                                                              
Det enkelte kommunale plejehjem, institu-
tion mv. kan henvende sig med det akutte 
værnemiddelbehov til Region Syddanmark 
på tlf.: 2380 0120                                  

Kl. 22.00 - 06.00                                                                              
Det enkelte kommunale plejehjem, institu-
tion mv. kan henvende sig med det akutte 
værnemiddelbehov til AMK-lægen på tlf.: 
7025 8112                          

 

 

Region  

Hovedstaden 

Procedurer - kontaktindgang og åbningstid 
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Overordnet proces for håndtering af akutte henvendelser fra kommunerne 

 

 

 

 

 

  

 

 


